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RESUMO 

 

 

Este trabalho procura compreender a construção discursiva sobre os envolvidos em crimes de 
homicídio, principalmente, investigar quais foram as premissas usadas no campo do direito 
penal em relação ao sujeito homicida. Para tanto, utilizo os processos penais como fontes, 
entre os anos de 1940 e 1964, na Comarca de Itajaí (SC).  Localizo 24 acusados, homens, e 
apenas uma mulher como vítima, entre as 22 vítimas, dos 19 autos penais disponíveis do 
poder judiciário, no acervo do Centro de Documentação e Memória Histórica do Arquivo 
Histórico de Itajaí (SC). Observo as singularidades identificadas nos discursos do judiciário 
quando analiso os seus componentes ‘múltiplos e até contraditórios’, produzidos pelos 
agentes. As notícias dos jornais destes homicídios também forneceram discursividades sobre 
o sujeito homicida, no qual observo a polifonia de vozes que aparecem nesses discursos. No 
primeiro capítulo visualizo a cidade e o meio rural de Itajaí (SC), a partir dos lugares dos 
homicídios. Percebo, a partir da imprensa e do judiciário, que a urbanidade da cidade estava 
em mudança, bem como as suas representações em delimitar espaços, e/ou quando faz 
comparações entre o urbano e o rural, com preconceitos impressos nestes discursos. Tendo a 
imprensa operado na lógica de que todos são modernos, portanto, utilizando adjetivos 
entendíveis, nomearam tanto as vítimas quanto os acusados como ‘assassino, mau elemento, 
fúria do agressor e perigoso’, condenando-os por estarem envolvidos em crimes ‘bárbaros e 
misteriosos’. Porém, quando analiso as premissas do Direito Penal, encontro nos discursos 
jurídicos sobre os acusados suas absolvições, por agirem em defesa de suas próprias vidas ou 
de outrem, ao mesmo tempo, a invisibilidade das vítimas e/ou a visibilidade como ‘culpadas 
por seus atos’. No segundo capítulo analiso a construção da noção do sujeito homicida através 
das denúncias elaboradas pelo promotor nos autos, e observo como foram tratadas as 
criminalizações dos casos de homicídios. Para tanto, visualizo um perfil das vítimas e 
acusados através das análises de dados como a naturalidade, residências, escolaridade, 
profissão, entre outros, denotando a modernização no discurso jurídico. No terceiro e último 
capítulo destaco as diferentes versões registradas nos autos, quando percebo a batalha que 
envolve os acusados, as vítimas e operadores do direito. Ainda observo como estes 
operadores, nas suas práticas de justiça, utilizaram as premissas do Direito como sugeridas 
pelo jurista Nelson Hungria e o Código Penal Brasileiro de 1940 (CPB), individualizando os 
acusados. Desta forma, os resultados dos autos tanto podiam indicar indivíduos perigosos, 
aliados à noção inovadora do instituto de ‘periculosidade’, quanto absolver com base nas 
mesmas premissas jurídicas. Com uma condenação entre os 19 autos, o discurso do judiciário 
opera nas construções de absolvições, como nos argumentos de ‘bons amigos’, ‘homens 
trabalhadores’, ‘defesa da família’ ou da ‘honra’, quando denotam parte da construção da 
masculinidade e das relações de gênero.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Sujeito Homicida. Modernização. Criminalização. Organização 
Social. Discurso Jurídico, Discurso Jornalístico.  
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ABSTRACT 

 

 

This paper intends to understand the discursive construction of the involved ones in crimes of, 
mainly, homicide, investigating which where the premises used in penal rights field regarding 
the homicidal subject. For such, I put to use legal proceedings such as sources, between the 
years of 1940 and 1964, at the county of Itajaí (SC). I place 24 defendants, men and only one 
woman as victim, among 22 victims, from 19 legal papers available at the judiciary power, 
from the Center of Documentation and Historical Memory of the Historical Archive of Itajaí. 
I observe the singularities identified in judiciary speeches when I analyse its multiple and 
even contradictory components brought by the agents. Newspaper information on these 
homicides also provided discursivities about the homicidals, where I point the polyphony of 
voices that are observed at the speeches. On the first chapter, I visualize the city and the rural 
environment of Itajaí (SC), starting from the locality of the homicides. I realize, coming from 
press and the judiciary, that the city’s urbanity was in change, as well as its representations in 
delimitating spaces and/or when comparisons are set up between urban and rural, with 
prejudices printed over these speeches. Having the press, worked on the logics that all are 
modern and, therefore, using understandable adjectives, and naming as much the victims as 
defendants “murderer, harmful element, rage of the aggressor and dangerous”, convicting 
them for being involved in “barbarian and mysterious” crimes. However, when I analyze the 
premises of Legal Right I identify on the juridical speeches of the defendants their acquittals, 
for proceeding in the defense of their own lives, or others, at the same time, the invisibility of 
the victims and/or the visibility as “guilties of their own acts”. On the second chapter, I 
analyze the construction of the notion of a homicidal subject through the accusations 
organized by the prosecutor on legal proceedings and observe in which way the cases of 
homicidal criminalization were treated. For such, I visualize a profile of the victims and 
defendants, through the analysis of facts such as naturalness, residences, schooling, 
occupation, among others, indicating a modernization of the legal speech. On the third and 
last chapter, I stand out the distinct versions registered by the legal proceedings, when I 
perceive the battle that surrounds the defendants, the victims, and law operators. Still, I 
observe how these operators, in their practices of justice, used the premises of Law as 
suggested by jurist Nelson Hungria and the Brazilian Legal Code of 1940 (CPB) 
individualizing the defendants. This way, the results of legal proceedings could indicate as 
much dangerous individuals, combined with the innovative notion of the institute of 
“periculosity”, as acquit based on equal legal premises. With a conviction, among 19 legal 
proceedings, the discourse of the judiciary functions in the constructions of acquittals, as in 
arguments such as “good friends”, “working men”, “defense of the family” or the “honor”, 
when they denote part of the construction of masculinity and gender relations. 
 

KEY WORDS: Homicidal Subject. Modernization. Criminalization. Social Institution. Legal 
Speech. Journalistic Speech. 



INTRODUÇÃO 

 

 

Quais são as premissas usadas no campo do direito penal em relação à violência, e em 

específico, como esse campo produziu discursivamente o sujeito homicida? Quais as 

representações dos operadores do direito que constituem este sujeito a partir do Código Penal 

Brasileiro (CPB) de 1940? Estas perguntas inquietavam-me. Foi quando me debrucei na 

busca de pistas, que evidentemente, levaram-me a leituras sobre violência.  

Estudos diversos têm focado a violência com diferentes perspectivas e considero 

prudente um breve olhar para estas pesquisas. A violência urbana contemporânea, tanto no 

campo político quanto no campo de estudo dos cientistas sociais, tornou-se uma preocupação 

prática e alvo de pesquisas teóricas. Uma temática capaz de atingir a sociedade brasileira de 

forma difusa gerando um ‘enigma’ a ser pesquisado, interpretado e debatido. Entendida como 

um ‘enigma’1, palavra utilizada pela antropóloga Alba Zaluar, em análise a complexidade que 

a violência urbana tem gerado no Brasil contemporâneo. A autora cita dados estatísticos 

alarmantes e elabora um pensamento complexo em relação aos arranjos da violência, isto, 

com sentido dado por diferentes pesquisadores das ciências humanas, que se debruçaram em 

compreender as violências urbanas ocorridas nas cidades brasileiras, principalmente a partir 

do fim da década de 1970.  

No momento em que acontece a retomada da democratização, com o término do 

regime militar no Brasil, existiram várias discussões que ampliaram as clivagens relacionadas 

com a violência, como: gênero e violência2 , pobreza e violência, para citar algumas, entre 

tantas outras, relacionadas à violência urbana. Importantes trabalhos realizados pela 

antropóloga Alba Zaluar, levantam diversos debates,3 todavia, “dispersos,”4 como o aumento 

                                                 
 
 
1 Consultar: ZALUAR, Alba. Para não dizer que não falei de samba: os enigmas da violência no Brasil. In: 
História da vida privada no Brasil. v. IV.. São Paulo: Cia. das Letras, 1998.  
2 Para citar algumas obras importantes: DIAS, Maria Odila L. da S. Quotidiano e poder em São Paulo no 
século XIX. São Paulo: Brasiliense, 1984. CORREA, Marisa. Morte em família: representações jurídicas de 
papéis sexuais. Rio de Janeiro: Graal, 1983. SOIHET, Rachel. Condição feminina e formas de violência: 
Mulheres pobres e ordem urbana. 1890-1920. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1989. GREGORI, Maria 
Filomena. Cenas e queixas: um estudo sobre mulheres, relações violentas e prática feminista. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra; SP: ANPOCS, 1993.  ALMEIDA, Rosemary de Oliveira. Mulheres que matam: universo 
imaginário do crime no feminino. Rio de Janeiro: Relume, 2001. FÁVERI, Marlene de. Exclusão, cultura e 
violência em curso. Contrapontos – Revista de Educação da Univali, v. 3, n. 3. Itajaí: Univali, set./dez. 2003.  
3 Consultar também, ZALUAR, Alba. A máquina e a revolta. São Paulo: Brasiliense, 1985. _____. Teleguiados 
e chefes: juventude e crime. Religião e Sociedade, v. 14, n. 1, 1988. _____. Condomínio do Diabo. Rio de 
Janeiro: Editora da UFRJ, 1994.  
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das taxas de criminalidade em compasso com a redemocratização da década de 1980, 

sobretudo, o aumento do crime violento no Brasil nos últimos dez anos, com destaque para os 

homicídios entre homens jovens.5 Neste sentido, dialogo com o trabalho realizado por Tereza 

Pires do Rio Caldeira,6 em “Cidade de Muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo”, 

ao discutir entre outros aspectos, a segregação espacial das cidades, sobretudo, a violência e o 

medo combinados aos processos de mudança social, como a privatização da segurança 

privada, que gerou discriminações e segregações. A autora está preocupada em debater o 

descrédito das instituições de ordem, como às forças policiais e o sistema judiciário. Com 

isso, repousam as análises da autora sobre os discursos contra os Direitos Humanos, quando 

esclarece três estratégias básicas utilizadas por esses discursos: primeiro, negar a humanidade 

dos criminosos; segundo, o argumento de que a democratização era responsável pelo aumento 

do crime e da violência; e por fim, a falta de confiança no poder judiciário por parte da 

população. Esta última estratégia coloca uma grave questão à medida que a justiça é realizada 

a partir da polícia, enquanto o judiciário favorece as classes altas e raramente é justo com os 

trabalhadores. Temos um debate atual e complexo à medida que o Estado enuncia seu 

fracasso a partir da ineficiência do poder judiciário e da atuação da polícia. 

As diversas pesquisas produzidas sobre violência ou/e violência urbana, também 

visitaram os arquivos do Poder Judiciário e ajudam a traduzir parte do problema. Como fez a 

antropóloga Marisa Correa, em ‘Morte em Família’, através dos autos de processos de 

homicídios e tentativa de homicídios ocorridos entre casais, tendo como centro das suas 

preocupações, as relações entre homens e mulheres. Neste trabalho, a pesquisadora destacou o 

valor e a complexidades dos autos de processos penais compreendidos como uma “conjunção 

de múltiplas versões, todas elas originadas pelo mesmo ato”. Isso mostra que os autos não 

podem ser apenas descritos ou reproduzidos, na medida em que os envolvidos não serão 

julgados, nem tanto pelo ‘ato’ criminoso em si, mas pelo reforço ou aceitação de seu 

comportamento às regras de conduta morais consideradas legítimas.7    

                                                                                                                                                         
4 ZALUAR, Alba. Um debate disperso: violência e crime no Brasil da redemocratização. São Paulo em 
Perspectiva,  SP,  v. 13,  n. 3, 1999.  Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88391999000300002&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em: 30  Set.  2008.  
5 A autora cita em seus estudos dados estatísticos, nos quais as mortes violentas atingem, sobretudo, os homens 
jovens em torno de 55% eram homicídios.  ZALUAR, op. cit., 1998, p. 251. 
6 CALDEIRA, Tereza Pires do Rio. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo: 
34. ed.: EDUSP, 2000, p. 349. 
7 CORREA, op. cit., 1983, p. 24-26. Autora trabalhou com processos penais nos períodos de 1952 até 1972, nos 
arquivos judiciais da cidade de Campinas, e, também usou como fonte entrevistas informais e fez assistências de 
julgamentos. 
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Estudos como o da historiadora Raquel Soihet, no campo da História Social, buscam 

compreender os grupos marginalizados, desenvolvendo uma abordagem que privilegia a visão 

da mulher pobre na ordem urbana. Ela delimitou seu tempo de pesquisa entre 1890 a 1920, 

onde revela uma série de importantes transformações que instauraram a ordem burguesa. 

Contribuiu ao destacar que o que vale nos processos não são as ‘verdades dos fatos’, mas a 

reconstrução dos mesmos pelos agentes sociais envolvidos; sendo em nenhum momento, 

perdidos de vista a totalidade do social e os grandes processos que atravessam o período 

estudado, “tendo presente à visão de que o poder deve ser analisado como algo que circula.” 8  

A historiadora Silvia Helena Zanirato Martins analisou processos de mendicância e 

vadiagem na cidade de São Paulo, no período de 1933 a 1942. Com isso, fez importantes 

reflexões a respeito do controle da população no campo da luta de classes e sobre aspectos do 

cotidiano da pobreza urbana, nos anos de 1930 e 1940, no governo de Getúlio Vargas. Mesmo 

sendo outra série de crimes, seus estudos contribuíram significativamente no tratamento 

dessas fontes carregadas de “valores, crenças e esperanças dos personagens envolvidos”. Nos 

esclarece ainda, sobre as visões dadas pelas testemunhas quando essas davam sua versão do 

fato, o que “afirmavam a ociosidade e periculosidade do acusado,” utilizando aspectos 

recorrentes dos autos, no momento em que a afirmação do trabalho consistia um fator de 

progresso e exercício de cidadania. Sobretudo, verificou o tratamento dado aos homens 

pobres sem ocupação “honesta e contínua.”9  

 Também as autoras citadas, Alba Zaluar e Tereza Pires Caldeira, com olhar 

etnográfico e antropológico, estão preocupadas em estudar a complexidade deste “enigma” na 

ótica de como a própria sociedade negociou ou criou sua própria idéia de violência urbana.  

 Desta forma, “as práticas jurídicas seriam práticas sociais que fariam nascer formas de 

novas de sujeitos”10. Essa idéia desenvolvida nos estudos de Márcio Alves da Fonseca, sobre 

as imagens do Direito nos escritos de Michel Foucault, nos permitem refletir sobre como o 

Estado brasileiro, tem buscado estudar e normatizar a proteção à vida das pessoas através de 

leis e práticas jurídicas, isto desde a instalação do Império até mais recentemente, na segunda 

metade do século XX. Assim, ao longo dos tempos, homens e mulheres assistem que toda a 

‘vida é matável’ e a partir disso várias sociedades, ocidentais ou não, desejam protegê-la. 

Refletir sobre o direito de vida e morte na história ocidental, acerca de como se formou aquilo 

                                                 
8 SOIHET, op. cit., 1989, p. 4.  
9 MARTINS, Silvia Helena Zanirato. A representação da pobreza nos registros de repressão: metodologia do 
trabalho com fontes criminais. In: Revista de História Regional. v. 3 (1). São Paulo, 1998, p. 87-116.  
10 FONSECA, Márcio Alves. Michel Foucault e o Direito. São Paulo: Max Limonad, 2002, p. 164. 
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que hoje chamamos de direitos humanos,11 constitui-se uma problemática do nosso tempo e 

um campo de estudos amplo. Para estudar os discursos jurídicos dos homicidas faz-se 

necessário situar algumas reflexões entre “história e vida,” e como essas atravessaram estudos 

realizadas por Giorgio Agamben12 e Michel Foucault,13 que nos convidam ao debate sobre 

como estamos no mundo, o que fazemos de nossas vidas e sua defesa, ao pontuarem sobre 

“politização da vida nua como tal constitui o evento decisivo da modernidade.”14  

Nos estudos sobre a idéia de vida, Giorgio Agamben investiga o mundo clássico, 

quando diz que os gregos faziam diferenciação entre uma simples vida natural, intitulada de 

‘Zoé’ e uma vida politicamente qualificada, denominada de ‘bíos’. Ao pensar nessa idéia 

compreendo que a noção de vida imbricada com a política, no qual teve o valor político da 

vida como um bem fundamental foi inaugurado muito mais pelo o cristianismo, com o 

sentimento operando em termos universais, sendo diferente da noção trazida pelo mundo 

antigo (grego), e, assim cito o argumento de Michel Foucault: 

  

O homem, durante milênios, permaneceu o que era para Aristóteles: um animal 
vivo e, além disso, capaz de existência política; o homem moderno é um animal, 
em cuja política, sua vida de ser vivo está em questão. Essa transformação teve 
conseqüências consideráveis.15   
 
 

Algumas conseqüências do poder político de gerir a vida no período moderno atuam 

diretamente no corpo adestrando-o, e na vida em espécie, como forma denominada de 

população. Os discursos jurídicos dos homicídios atuam nesse campo de saber. 

Também para esse trabalho, na esteira de Roger Chartier,16 destaco que na escrita da 

história deve-se levar em consideração as diferentes formas de apreensão e percepção do real, 

do mundo social, afinal cada grupo social vê e representa o mundo a partir de seus próprios 

                                                 
11 No recorte do século XX, logo após a segunda guerra mundial as lutas políticas configuraram diversos 
movimentos em direção aos direitos humanos e da cidadania, momento de resposta às atrocidades geradas na 
guerra. A Declaração Universal dos Direitos Humanos contêm trinta artigos, e, é um dos documentos básicos das 
Nações Unidas assinada em 1948. Nela, são enunciados os direitos que todos os seres humanos possuem, em 
específico no artigo III, dispõe sobre o direito a vida. No seu texto diz que “Todo ser humano tem direito à vida, 
à liberdade e à segurança pessoal.” Informações no site: <http://www.onu-
brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php> . Acesso em: 28 fev. 2008.   
12 AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. RJ: Boitempo, 2004. ___. Homo Sacer: o poder soberano e a vida 
nua. BH: editora UFMG, 2002. 
13 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: uma história das prisões. Petrópolis: Vozes, 2002a. ___. A verdade e 
as formas jurídicas. 2. ed. Rio de Janeiro: PUC, 1996a. ___. A ordem do discurso. Tradução Laura Sampaio. 
São Paulo: Loyola, 1996b.  ___.  Microfísica do Poder. 16. ed. RJ: Graal, 2001.   
14 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. BH: editora UFMG, 2002, p. 12. 
15 FOUCAULT, 1976, p. 127, apud AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. BH: 
editora UFMG, 2002.  
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referenciais. Nesta pesquisa as representações dos operadores do direito instigam pensar 

nestas representações, não como simples relação de objeto ausente e imagem presente, mas 

para que o objeto seja representado pela imagem é necessário que alguém de poder suficiente 

institua o valor dessa imagem. Nesse sentido, representação é re-apresentar o já apresentado. 

Os operadores dos direitos exerceram em cada sociedade a elaboração para si de um conceito 

de justiça, de cidade, masculinidade, ou seja, constroem realidades, narrativas e discursos 

sobre papéis sociais, relações e condutas, assim ‘realizam’ enquanto representam. 

Todas essas leituras, situadas em diferentes temporalidades e lugares, fizeram-me 

perceber que o campo do saber jurídico, em específico, a partir da escrita do Código Penal 

Brasileiro (CPB) de 1940 e vigente na atualidade, foi pouco explorado por pesquisadores/as 

da área da história, em específico, na historiografia local. O Código Penal de 1940 tornou-se 

relevante durante o século XX, por fazer parte do processo de modernização do Brasil e dos 

debates políticos de Getúlio Vargas.17 Nessa medida, o Código de 1940, segundo o Ministro 

Francisco Campos, na redação da Conclusão da Exposição de Motivos dessa legislação, 

destacou como sendo um “subsídio trazido pelo governo, que tem sido um governo de 

unificação nacional, a obra de unidade política e cultural do Brasil.”18 No Brasil, percebemos 

um movimento do Estado, no qual, o Código de 1940 foi gestado no Governo de Getúlio 

Vargas durante o Estado Novo, que contou com a vigência da constituição de 1937, de cunho 

autoritário e “implantou a ditadura do executivo,”19 gerando dispositivos de controle social. 

Neste contexto é que emerge o Código Penal de 1940, como mais um dos dispositivos para 

normalizar a vida, denotando que o Estado preocupa-se com a segurança do próprio Estado.   

A legislação penal ganha contornos nesse momento e reverbera no social, ou seja, a 

partir dela, os diferentes indivíduos foram/são enquadrados e penalizados em crimes contra a 

vida. Percebo que o Código de 1940 revela faces da construção discursiva do homicida, 

inserida na noção de “valor da vida” e na sua aplicação, emergem as singularidades 

discursivas dos julgados. A abordagem desta pesquisa pretende esmiuçar as construções 

                                                                                                                                                         
16 CHARTIER, Roger. História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa: difel, Bertrand Brasil, 1990. 
CHARTIER, Roger. O mundo como representação. In.: Estudos Avançados, v. 5 n. 11, São Paulo: IEA/USP, 
jan/abr. 1991.  
17 Cf. GOMES, Angela de Castro. A política brasileira em busca da modernidade: na fronteira entre o público e o 
privado. In: História da vida privada no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1998. v. IV. Vale o destaque para 
análise sobre o mito Vargas. “É trivial, em vista do que já se escreveu, sobretudo, a construção do mito de 
Vargas e em vista do que ele, até hoje, significa na memória nacional, ressaltar o sucesso do empreendimento 
desenvolvido especialmente no Estado Novo.” p. 525. 
18 PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil. Evolução histórica. São Paulo: revistas dos 
tribunais, 2001, p. 440. 
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discursivas sobre os sujeitos envolvidos nos crimes contra a vida, percebidas nos enunciados 

que nomeiam os sujeitos homicidas, observadas as singularidades identificadas nos discursos 

judiciários, localizadas na cidade de Itajaí (SC), entre 1940 e 1964.  

Com esta abordagem, pretende-se evidenciar uma construção social repleta de 

ambigüidades, sendo necessário esclarecer conceitos como crime e violência, temas passíveis 

de múltiplos sentidos. Violência, no vocabulário jurídico funciona como uma “espécie de 

coação ou forma de constrangimento, posto em prática para vencer a capacidade de 

resistência de outrem.” 20 Partimos da premissa de que este conceito está inserido em nossa 

cultura ocidental, como algo construído e em muitos momentos, de difícil visualização; ou 

por estar diluído e escondido socialmente, ou ainda, por ser tão naturalizado, falado, 

desgastado e banalizado pelos meios de comunicação do nosso século. Portanto, precisa ser 

compreendido a fim de desfazer a imagem de apologia da violência. Hannah Arendt tece 

reflexões sobre assuntos como a bomba atômica, guerra fria, extermínios - sobre o século XX, 

contexto de duas guerras mundiais e de diversas revoluções, cujos avanços tecnológicos 

acabaram por servir de máquinas de matar - mataram e matam hoje. A autora denuncia essa 

ambigüidade social e remete a noção de violência para certa razão política, ou seja, 

funcionando como um “árbitro” nas relações políticas, pois, segundo ela: 

 

Ninguém que se tenha dedicado a pensar a história e a política pode permanecer 
alheio ao enorme papel que a violência sempre desempenhou nos negócios 
humanos, e, à primeira vista, é surpreendente que a violência tenha sido raramente 
escolhido como objeto de consideração especial. (Na última edição da Enciclopédia 
de Ciências Sociais, a “violência” nem sequer merece menção). Isto indica o quanto 
à violência e sua arbitrariedade foram consideradas corriqueiras, e, portanto, 
desconsideradas; ninguém questiona ou examina o que é óbvio para todos. [...] 
Quem quer que tenha procurado alguma forma de sentido nos registros do passado 
viu-se quase que obrigado a enxergar a violência como um fenômeno marginal.21 
 

Assim sendo, a violência não pode ficar necessariamente submetida às reflexões sobre 

o legal ou ilegal. O crime pode ou não andar junto com a violência. A criminalização de 

condutas tornou-se um dos vieses das políticas criminais e da justiça penal contemporânea, e 

se constitui num dos discursos da criminalidade contemporânea, com intuito de indicar 

sentimento de segurança jurídica para a sociedade em que atua. Com o entendimento de crime 

relacionado com os Códigos Penais, as leis ditam e delimitam o que é crime ou não-crime em 

relação ao comportamento de homens e mulheres. 

                                                                                                                                                         
19 Nos dizeres de Antonio Carlos Wolkmer, a legislação do trabalho e a inserção do voto feminino, também 
serviram “como instrumento para aparar os choques entre classes.” WOLKMER, Antonio Carlos. História do 
Direito no Brasil. RJ: Forense, 1999, p. 113. 
20 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. Vol. IV, RJ: Forense, 1967, p. 1658.  
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Desde que tomei conhecimento de que no arquivo do Fórum de Itajaí existiam vários 

processos criminais e penais, fiquei instigada em estudá-los. Portanto, passei a investigar 

trabalhos historiográficos no tocante à criminalidade e violência22 e sua posterior relação com 

a História do Tempo Presente. Esta abordagem incitava estudos sobre as demandas sociais, 

percebidos como parte do ofício do historiador, colocando em pauta o “enigma”, ao mesmo 

tempo em que operava na sua crítica.23  

Através do desejo de refletir sobre os discursos do campo jurídico, específicos do 

direito penal e sua relação com a proteção de vida humana, esse trabalho é uma investigação 

sobre a construção discursiva do sujeito criminoso, em específico, do homicida. Como 

afirmamos, a discussão sobre a violência no Brasil adquiriu grande importância nos últimos 

dez anos, e as fontes teóricas foram muito variadas gerando um debate disperso.  Nesse 

sentido, não é novidade que os homicídios são polêmicos e causam impactos sociais; 

assistimos a esses crimes através dos meios de comunicação, não induzindo, necessariamente, 

uma discussão a respeito do tema, ou uma efetiva segurança pública do Estado. Quando 

olhamos o passado, temos uma boa maneira de nos entender historicamente, sobre o que 

somos e o porquê pensamos desta forma e não mais de outra, em relação à proteção da vida.  

Assim, com o olhar voltado para as demandas sociais e para as leituras dos processos 

judiciais, fiz a escolha das fontes que possibilitassem visualizar vidas cotidianas descritas, 

julgadas, testemunhadas, inquiridas, analisadas, desnudadas em pequenos embates sociais. 

Enfim, vidas criminalizadas e protegidas discursivamente. Não que a violência e a 

criminalidade permeassem toda experiência coletiva, mas a ‘proteção da vida humana’ 

configurou-se um campo de batalha discursiva do atual Estado Democrático de Direito no 

Brasil.  

O Estado brasileiro, a partir da segunda metade do século XX, gerou vários 

dispositivos de controle da vida, e a legislação atual, espelha uma das nuanças do Estado, que 

é a ‘proteção e controle da vida’, inserida no contexto do Estado de ‘bem estar social’. 

Entendido como um ‘bem viver’, este ‘estado de bem estar social’ vem sendo alvo de 

                                                                                                                                                         
21 ARENDT, Hannah. Sobre a violência. Tradução André Duarte. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994, p. 16. 
22 Em 1999, quando terminara a graduação em direito fiz uma especialização em história na Universidade 
Federal de Goiás - UFG. Tendo a possibilidade em trabalhar com documentos da área jurídica durante a 
especialização, cresceu a vontade em terminar a graduação em história, finalizei em outra cidade, agora em Itajaí 
(SC) em 2004. 
23 Critica sobre a demanda social como uma expressão muito geral, e, pode ser “questionado se deve levar em 
conta toda a História do Tempo Presente, ou, é a marca distintiva do final do século 20?” Citação de: ROUSSO, 
Henry. A História do Tempo Presente, vinte anos depois. In: PORTO, Gilson (Org.). História do Tempo 
Presente: SP: EDUSC, 2007, p. 291. 
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investimento das políticas públicas para controle da violência social.24  É esta mesma 

violência social que, observada no presente, incita o historiador – neste caso, a historiadora – 

olhares sobre construções e discursos do passado.  

O tema desta pesquisa também foi refinado durante a seleção das fontes documentais e 

foram escolhidos os processos penais onde se percebia a emergência dos protagonistas 

acusados por crimes contra as pessoas. Optei então, por fontes judiciais dos crimes 

homicídios ocorridos em Itajaí (SC), entre 1940 e 1964, pois nos fornecem discursividades 

sobre o sujeito homicida, observada a polifonia de vozes que aparecem nesses discursos e nos 

dispositivos de controle dessa população. Estas fontes foram localizadas no acervo do Fórum 

da Cidade de Itajaí e depois enviadas para o Centro de Documentação de Memória e História 

(CDMH), da Fundação Genésio Miranda Lins (FGML), no município de Itajaí (SC).25 E, 

nelas foram analisados 24 acusados e 22 vítimas, em 19 processos penais do poder judiciário, 

entre 1940 e 1964, sobre os quais, detalhados  nos capítulos que seguem. 

No percurso de leituras, historiográficas e de pesquisa, optei pelo recorte temporal a 

partir de 1940 até 1964, por algumas motivações. Uma delas, por compreender que a partir do 

Código Penal Brasileiro de 1940, que fez parte do processo de modernização do Brasil, em 

certa medida, são preocupações expressas nas diversas vozes produzidas por seus agentes que 

atuam no campo jurídico. Outro motivo do porquê limitei a 1964, entendo que após esse 

período ocorreram mudanças de conjuntura política no qual seriam difíceis de abordar no 

espaço de uma pesquisa com tempo determinado. Também somada a elevada quantidade de 

                                                 
24 Na atualidade, vale observar um movimento em relação a criminalidade e direitos humanos. Na justificativa 
do Seminário promovido pelo Instituto Brasileiro de Ciência Criminais “hoje os crimes do passado pode ajudar a 
diminuir a violência”, em 07 de agosto de 2008. “O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM é 
entidade não governamental, sem fins lucrativos, fundada em 1992. Possui atualmente mais de 4.600 associados. 
Tem como finalidade a defesa dos direitos humanos, dos direitos das minorias e dos marginalizados, assim como 
a defesa dos princípios do Estado Democrático de Direito, com o objetivo de assegurar a dignidade da pessoa 
humana mediante um Direito Penal de intervenção mínima. Reconhecido nacional e internacionalmente.” 
Disponível em: <http://www.ibccrim.org.br/>. Acesso em: 07 ago. 2008. 
25 Durante segundo semestre de 2007, solicitei o acesso ao arquivo do Fórum de Itajaí, do século XX, porém a 
sala em que estavam tais documentos não possibilitava condições de trabalho. Após, uma solicitação a Fundação 
Genésio Miranda Lins (FGML), responsável pelo Arquivo Histórico de Itajaí, ao Diretor do Fórum, em fevereiro 
de 2008, autoriza tais documentos a serem levados para catalogação e consulta no Arquivo. As fontes passaram a 
compor o fundo judiciário já existente nesta Instituição Pública Municipal. Desde então, aproximadamente, 400 
caixas enfileirada no chão, foram retiradas de uma sala com porta, mais baixa que a altura média de uma pessoa, 
teto sem forro, com ácaros e outras situações insalubres, como o pó no ambiente, e cheiro era forte com umidade 
no ar, essa porta fora aberta um dia após uma chuva forte. Nesta sala com mascaras e luvas abriram-se todas as 
caixas e se retirou tais processos recolocando-os em caixas novas, inutilizadas as caixas deterioradas pelo tempo 
e condições do local. Isto num esforço de três dias consecutivos. Alguns processos estavam deteriorados e 
deixados na sala como foram encontrados. Participei do evento e uma equipe foi designada pelo Arquivo 
Histórico para confeccionar uma listagem das fontes com os nomes das partes, caixa de arquivo, ano, crime 
tipificado, e o registro de outros dados, que compõem o processo. Trabalho que acompanhei até dezembro de 
2008, com objetivo de conhecer o acervo.   
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fontes de processos penais26 encontrados em Itajaí após este ano, o que acarretaria arranjos 

complexos, aliado ao tempo de pesquisa para um trabalho acadêmico, com limites difíceis de 

serem transgredidos.    

A prática da pesquisa histórica exige compreender as lógicas de como essas mesmas 

fontes são instituídas como “processos penais” pelo poder judiciário, e leva às necessárias 

descrições dos percursos dos mesmos ao longo do período estudado. Observo neste contexto 

quando existe a quebra dos comportamentos considerados corretos pela sociedade e pelas leis 

desta mesma sociedade. O que descrevo nesta dissertação, são formas jurídicas possíveis de 

serem interpretáveis e questionadas no tempo e no espaço.  

Neste sentido, os aparatos jurídicos são inventados na lógica de governo das condutas 

dos homens. Assim, no percurso de um processo de homicídio são acionados os aparatos 

policiais, primeiramente e depois os jurídicos, toda vez que um comportamento dito contrário 

à lei estabelecida, acontece. Apenas como forma de organizar a narrativa, separo em duas 

fases: uma policial e outra judiciária, uma vez que essas fronteiras se entrecruzam na prática 

judiciária. O que nota-se nas fontes a existência do aparato policial sempre no momento 

inicial do processo de homicídio, sendo uma das normas do processo no campo do Direito.27   

 Faz-se necessário explicar como em alguns casos essa forma jurídica ganha contornos 

que são as formalidades implementadas pelo Código Penal de 1940, sendo que estas 

formalidades são entendidas como documentos gerados pela justiça, nos quais, as formas se 

materializam. Os crimes de homicídios em Itajaí no período estudado se constituem em 

procedimentos jurídicos com muitas formalidades.28 

O processo penal de homicídio inicia-se com a fase de investigação denominada de 

policial. Nesse momento, temos construído o inquérito, no qual, a polícia se envolve com os 

“indícios dos crimes”, com a sua função de indicar a autoria e verificar se realmente o fato, 

considerado pela sociedade como crime, ocorreu. Isto pode acontecer através de diversos 

                                                 
26 De março até abril de 2008, foram transportadas as 400 caixas para o Centro de Documentação e Memória 
Histórica (CDMH) da Fundação Genésio Miranda Lins (FGML) de Itajaí (SC), para a digitalização e 
higienização deste acervo, no qual o superintende autorizou o acesso para a realização de pesquisas científicas. 
Durante o levantamento de fontes judiciais no Arquivo do Fórum de Itajaí foram localizados cerca de 7.000 
processos criminais, penais e civis a partir dos anos 1890 até 1990, sem condições de acesso e consulta no local.  
27 Em outros processos no campo do Direito existe grandes diferença processualística, como um exemplo, nem 
sempre temos as audiências do Júri popular, que ficam privativos dos crimes como homicídios inseridos no 
campo do Direito Público por atingirem a sociedade de forma difusa. 
28 BOURDIEU, Pierre. A força do Direito. Elementos para uma sociologia do campo jurídico. In: ___. O Poder 
Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand, 2005, p. 209-254. “O direito é a forma por excelência do discurso atuante 
capaz, por sua própria força, de produzir efeitos. Não é demais dizer que ele faz o mundo social, mas com a 
condição de se não esquecer que ele é feito por este.” Assim, as formalidades entendidas como documentos 
gerados pela justiça, como: as petições de defesa e de acusação, certidões, sentenças, vistorias, exames, ou seja, 
seriam as práticas jurídicas.  
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meios públicos (declaração de pessoas envolvidas, notícias dadas pela mídia ou por ‘ouvir 

dizer’, investigação de outros casos, etc.). Aqui, exerce a função dada pelo Estado de 

investigar a autoria, principalmente, através de testemunhas e outros indícios (fotografias, 

perícias policiais, investigações por diversos meios) e, com isso produz diversos documentos 

indicativos (exames, vistorias, testemunhos) de que ocorreu a materialidade do fato, e se teve 

um ou mais atores. Desse momento em diante, existe um “acusado” e um “crime” indicado no 

boletim de ocorrência ou na portaria escrita pelo delegado. Feitas as investigações o delegado 

produz um relatório descrevendo o acontecimento e o envia ao promotor, que aceita ou não a 

autoria e a materialidade do fato, sobretudo, afastando, em tese, fantasias e falsos dramas 

sociais.29 Depois o inquérito recebe uma nova capa e numeração de controle e passa ser 

chamado de processo. A numeração é dada como identidade da nova fase, denominada de 

judicial. 

Já a segunda fase, denominada de judicial, é composta de instrução criminal, 

julgamento do juiz de direito ou pelos jurados no tribunal do júri, e o parecer ou recursos no 

tribunal do Estado. A instrução criminal é iniciada pelo promotor, representante do Estado, 

que elabora a denúncia, no qual lista até oito testemunhas de acusação e a envia ao juiz de 

direito. Caso aceite tal peça processual chama o acusado para prestar sua declaração, 

momento que é solicitado pelo juiz à presença de um defensor, caso o acusado não tenha 

advogado. Na sua falta, o Estado indica um como defensor (advogado ‘dativo’) para ouvir 

suas declarações. Todas as perguntas dirigidas, tanto ao acusado, quanto as testemunhas, são 

realizados através do juiz e registradas pelo escrivão ou escrivã. Logo depois, são elaboradas 

as alegações da defesa com até oito testemunhas, em seguida, passam a serem ouvidas as 

testemunhas de acusação e depois as da defesa, sempre através do juiz e registro do escrivão. 

Depois de ouvidas as testemunhas, com perguntas elaboradas, tanto pelo promotor, quanto 

pelo advogado de defesa, por intermédio do juiz, que produzem suas alegações finais. A partir 

disso, o magistrado decide pela pronúncia ou não do acusado, que podem ou não concordar 

com a autoria levantada pelos dois lados (acusação e defesa); ou atestar que não ocorreu o 

fato, ou ainda, levantar outras teses de absolvição baseando-se no Código, jurisprudência ou 

                                                 
29 CORREA, op. cit., p. 36-37. Autora faz uma analogia do caminho percorrido por uma pessoa acusada de 
homicídio às fases nomeadas por V. Turner que constituem o “drama social”. “Segundo ele, a quebra de uma 
regra básica de relacionamento social segue-se uma crise, durante a qual essa quebra se amplia até tornar-se co-
extensiva com alguma das clivagens dominantes no panorama mais amplo de relações sociais relevantes a que 
pertencem as partes em conflito.” Neste estudo autora, fez uma descrição e análise de todas as fases do processo 
de homicídio, e destaca que há detalhes invisíveis desse esquema, numeração das páginas, datas de retirada e de 
devolução, etc. Na atual pesquisa também notei os mesmos detalhes. 



 

 

20

outras doutrinas jurídicas. Fase de instrução criminal em quem produzem novas provas 

corroborando como o inquérito policial ou desqualificando-o para se julgar.  

 O processo cresce com fotografias, cartas precatórias (chamado da justiça para ouvir 

testemunhas que residem em outras cidades), atestados de empresas ou de óbito, exames de 

sanidade ou cadavérico, ofício de apreensão de armas, atestado de bom comportamento de 

escolas, telegramas, etc.. O juiz de direito pode decidir pela não pronúncia e absolver o 

acusado da acusação, encerrando e arquivando o caso. Quando feita a pronúncia pelo juiz, o 

nome do acusado passa a ser escrito no ‘rol de culpados’. A partir desse momento, o acusado 

é nomeado ‘réu’ e depois, temos o julgamento realizado pelo tribunal do júri, momento em 

que, novamente, qualifica-se o acusado, agora denominado de réu, ouvidas testemunhas e 

realizados os debates, entre acusação e defesa. Novamente, as testemunhas podem ou não 

serem ouvidas, e até outras ‘provas’ serem incluídas nos ‘autos’. Depois dessa primeira parte, 

o magistrado com a função de presidir o julgamento, pergunta aos jurados se estes estão 

prontos para decidirem sobre o acontecimento. Se estiverem prontos, o magistrado elabora 

quesitos sobre o auto para serem respondidos a portas fechadas pelos jurados, porém, se não 

estirem prontos, novos debates ocorrem até ‘esgotarem’ as possibilidades de cada auto, para 

depois o magistrado elaborar os quesitos. Terminado o julgamento, temos o ‘réu’ considerado 

culpado, com a pena prescrita pelo magistrado, que traduz as respostas dos jurados ou 

inocente, sendo retirado seu nome no rol dos culpados. 

 Ao estudar as fontes judiciais, percebi que as representações dadas pelos operadores 

do direito constituíam discursivamente o sujeito homicida, isso, no campo das disputas 

jurídicas “transformando reputações privadas em públicas.”30 Tendo em vista essa 

preocupação, a pesquisa caminha a partir do auto penal para se chegar a construir uma história 

dessa ordem do discurso jurídico na construção do sujeito criminoso, em específico, o 

homicida.  Por isso, este trabalho é dividido em três capítulos.  

No primeiro, intitulado Polifonias da Modernização: rural e urbano vistos a partir dos 

lugares dos homicídios, procuro dar visibilidade à cidade e ao meio rural de Itajaí, nos ano de 

1940 a 1964, através dos processos crime de homicídio, para perceber a ‘geografia’ onde 

ocorreram e as vozes da imprensa e do judiciário. Para tanto, localizo o lugar social dos 

homens que compunham o judiciário, como os advogados – Francisco Rangel e Jose 

Medeiros Vieira, importante para visualizá-los inseridos nas esferas políticas e sociais da 

época. Operadores que ao utilizarem as premissas do Direito como sugeridas pelo jurista 

                                                 
30 ZALUAR, op. cit., 1998, p. 316.  
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Nelson Hungria e o CPB de 1940, que nas ‘práticas jurídicas’ dos autos, individualizavam os 

acusados. Desta forma, os resultados dos autos, tanto podiam indicar indivíduos perigosos, 

aliados à noção inovadora do instituto de ‘periculosidade’, quanto absolver com base nas 

mesmas premissas jurídicas.  

 No segundo capítulo, intitulado: Criminalização nos autos da Comarca de Itajaí (SC) 

veremos, a partir da construção da noção do sujeito homicida e através das denúncias 

elaboradas pelo promotor nos autos, como foram tratadas a criminalização dos casos de 

homicídios na comarca de Itajaí (SC). Outro momento desta narrativa procura visualizar um 

perfil das vítimas e acusados, através da análise de dados como a naturalidade e residências, 

escolaridade, profissão, estado civil, entre outros, quando se percebe os desejos da 

modernização, a partir dos autos penais estudados. 

          No terceiro capítulo, intitulado: Polifonias da (des)criminalização nos discursos do 

judiciário, focalizo as diferentes versões registradas nos autos a partir da batalha que envolve 

acusados, delegados, advogados, testemunhas, promotores e magistrados. Estas versões 

funcionam como dispositivos do campo jurídico. Os operadores do direito na comarca de 

Itajaí, em 1940 até 1964, trataram os homicídios atentos a suas competências policiais e 

judiciais, como também produziram discursos entrelaçados no âmbito do saber jurídico e seus 

efeitos foram sentidos pelos acusados de homicídio. Para tanto, não basta a reprodução dos 

autos, o que importa são as análises dos seus componentes ‘múltiplos e até contraditórios’ 

produzidos pelos agentes. Desta forma, os autos representam esta ‘batalha’, sendo esta a 

riqueza das fontes. 

            Este trabalho é resultado de curiosidade histórica, e mais ainda, pretende-se uma 

contribuição para a historiografia itajaiense, com fontes empíricas inéditas para pesquisa 

sobre como o campo jurídico que trata parte do ‘enigma’ da violência. Logicamente, as fontes 

documentais não foram esgotadas, outras abordagens e problemáticas podem emergir. Assim, 

o que apresento a seguir é um trabalho histórico sobre como a ordem do discurso jurídico 

constrói o sujeito homicida.   
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CAPÍTULO I 

 

 

POLIFONIAS DA MODERNIZAÇÃO: RURAL E URBANO VISTOS A PARTIR  

DOS LUGARES DOS HOMICÍDIOS 

 

 
Jamais se deve confundir uma cidade com o discurso 
que a descreve, contudo, existe ligação entre eles.31   

 

 

Manoel N.32 tinha 38 anos, quando desembarcou no porto de Itajaí, em fevereiro de 

1954. Como tripulante do navio Arassú, veio do Rio de Janeiro e aportou na cidade, como 

tanto outros migrantes, trabalhadores ou visitantes fizeram em anos anteriores. Itajaí, desde o 

século XIX, pode ser considerada uma cidade portuária, e boa parte de sua população 

concentrava-se nas suas imediações. Se tivéssemos uma foto de Manoel, no momento em que 

pisou no cais do porto de Itajaí, veríamos por certo a imagem de um cenário movimentado, 

com navios que iam e vinham, onde se misturavam migrantes, trabalhadores do porto, 

mulheres que ali circulavam como vendedoras ambulantes, pedintes, dentre outros/as 

personagens. Não temos esta imagem, mas nos é possível imaginar, a partir de Lausimar 

Laus, cronista da cidade e observadora desta movimentação, cinco anos depois do ocorrido, 

em 1959, a qual destacou que “a cidade era um burburinho vivo das grandes metrópoles. Oito 

ou dez navios estrangeiros no porto faziam à cidade pulsar, no sangue quente dos marinheiros 

de todos os portos da terra. Era uma cidade internacional [...].”33 Talvez com algum exagero 

da narradora, mas era mesmo uma cidade e um porto movimentados.  

Anos antes da chegada de Manoel à cidade, os trabalhadores portuários e os 

moradores assistiram acontecer obras de melhoramento e modificação do cais do porto, que 

atraíram para a região diversos trabalhadores da construção civil, estivadores, marinheiros, 

                                                 
31 CALVINO, Ítalo. As cidades e os Símbolos. In: CALVINO, Ítalo. As Cidades Invisíveis. SP: Cia. Das letras, 
1991, p. 59.  
32 Estes Autos produzidos pelo Judiciário Criminal da Comarca de Itajaí não transcorreram em segredo de 
Justiça, todavia a autorização fornecida pelo Juiz Diretor do Foro para manuseio dos mesmos responsabiliza “a 
preservação da intimidade das partes e pessoas referidas nos processos.” Portaria Administrativa. Autos n. 
002/2007. Itajaí, 18 de fevereiro de 2008. Todos os nomes e apelidos nos processos, com exceção das 
autoridades judiciárias, são fictícios, porém citamos os nomes e abreviamos os sobrenomes dos acusados 
veiculados pelas notícias dos jornais da época. Quando citadas as fontes dos jornais de época mantivemos a 
escrita original. Autos de processo penal n. 5625, ano 1954. Acervo do Fundo Judiciário do Centro de 
Documentação Memória Histórica (CDMH). 
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marítimos e, claro, migrantes que vinham em busca de trabalho e moradia. O historiador José 

Bento Rosa da Silva mostra que já havia “desde o final do século XIX, uma cultura operária 

urbana” que posteriormente possibilitou reunir um conjunto de reivindicações destes 

trabalhadores, pois “surgirá então uma organização dos trabalhadores que constituiria uma 

inter-sindical,” vindo a tornar-se o Sindicato dos Estivadores entre anos 1940 e 1950, o que 

“possibilitou o fortalecimento do Partido Comunista em Itajaí, ainda que clandestino, somada, 

a uma época voltada a extração da madeira.” Com este movimento, a cidade cresceu durante o 

período da segunda Guerra Mundial, quando “houve procura das mercadorias da região, o 

período de 1944 até 1950, apresentou um vertiginoso crescimento no movimento de 

mercadorias no porto, proporcionando rendas para a cidade.”34 Todavia, lembro que no 

período anterior e durante a guerra, o porto foi representado também como um lugar de 

perigo, por onde poderiam entrar os inimigos dos Aliados, em face do medo que se construíra 

no imaginário da população de uma possível invasão de  espiões nazi-fascistas através de 

submarinos.35  

A geografia natural de Itajaí – entrada de um rio navegável - viabilizou a constituição 

do núcleo urbano, e posteriormente a constituição de um porto, em meados do século XIX, 

sendo “que o porto significou, desde cedo, um dos mais importantes campos de atuação das 

elites da cidade”, e, a “sua viabilidade se dá (e se deu), principalmente através de arranjos e 

disputas políticas.” Também promoveu o contato com o resto do Brasil e com o exterior.36 

Isso levou a construção de uma elite local, que ansiava pelo progresso, desenvolvimento e 

modernização, na virada do século XIX e nas primeiras décadas do XX - “Era a modernidade 

que chegara e chegava, suas benesses e progresso vindo ao encontro dos anseios dos 

articulistas, e que eram também ansiadas por boa parte da população, mas, principalmente, 

pela classe que dela usufruíra e usufruía,”37 observou Marlene de Fáveri, num estudo sobre a 

construção destas elites locais e sua afirmação na cidade. É visível o significado político e 

econômico do porto, desde meados do século XIX, na afirmação das elites locais, bem como 

no Vale do Itajaí e o estabelecimento de ‘redes’ na esfera pública política e social.38  

                                                                                                                                                         
33 LAUS, Lausimar. Paralisado o porto madeireiro de Itajaí.  Jornal do Povo, Itajaí, 23 ago. 1959.  
34 SILVA, José Bento Rosa. Estiva “Papa-siri”: as mãos e os pés do Porto de Itajaí. Itajaí: ed. do autor, 2004, p. 
62. 
35 Cf. FÁVERI, Marlene de. Memórias de uma (outra) guerra: cotidiano e medo durante a segunda Guerra em 
Santa Catarina. Itajaí: UNIVALI, Florianópolis; UFSC, 2004.  
36 SEVERINO, José Roberto. Itajaí e a identidade açoriana: a maquiagem possível. Itajaí: UNIVALI, 1999, p. 
186-187. 
37 FÁVERI, Marlene de. Moços e moças para um bom partido (a construção das elites – Itajaí, 1929-1960). 
Itajaí: UNIVALI, 1999, p. 63.   
38 BARRETO, Cristiane Manique. Entre laços: as elites do Vale do Itajaí nas primeiras décadas do século XX. 
In: RAMPINELLI, Waldir (Org.) História e poder: a reprodução das elites de SC. Florianópolis: insular, 2003. 
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José Roberto Severino, Marlene de Fáveri e José Bento Rosa da Silva, dentre outros 

historiadores da cidade, exploraram as representações e os diversos significados desse local, 

percebendo que mesmo as pessoas que não estivessem diretamente envolvidas com o porto, 

estavam (e ainda estão) ligadas a alguma atividade portuária direta ou indiretamente.  Nas 

sociabilidades, por exemplo, percebe-se a importância do porto, quer nos clubes das elites, 

quer nas associações das classes mais populares.39   

No ano em que Manoel chegou a Itajaí, em 1954, a cidade vivia ainda o “apogeu do 

comércio da madeira” com o porto completando o plano de organização iniciado na década de 

1930, e instalações de algumas indústrias. Nos anos seguintes, configurou-se um espaço em 

expansão, e, segundo a geógrafa Sonia Mirim Moreira, a cidade ficou conhecida como 

“entreposto madeireiro”, entre os anos de 1930 até 1970, cidade exportadora de madeira 

conhecida como “carga geral” para diversas capitais, como também recebia navios de outras 

partes do mundo (Europa, Estados Unidos, América Latina).40 Nas décadas de 1950 e 1960, 

descreve sobre o fluxo de cargas pela cidade, bem como sobre a migração constante devido à 

atividade madeireira.  

 

No início do fluxo exportador (ano de 1950), utilizavam-se ainda carroças para o 
transporte de madeira do pátio da empresa ao porto, substituídas, um pouco mais 
tarde, por tratores e carretas. [...] A exportação de madeira atraía à cidade portuária 
uma migração lenta, mas contínua, pois, não exigindo a atividade madeireira e 
portuária mão-de-obra qualificada, os trabalhadores da área serrana e do meio rural 
passaram a integrar a força de trabalho local.41 
 

Também temos versões detalhadas sobre o cotidiano do porto e de como eram as 

‘coisas’ antes dos tratores e carretas tomarem o lugar das carroças e do trabalho braçal. O 

entorno do porto foi descrito, a partir da síntese da entrevista gravada para um programa de 

rádio, como vemos num fragmento do trabalho no porto, em 1951: 

 

O armazém que ficava perto do porto de Itajaí era o local de partida para a 
exportação. Dali, trilhos de ferro conduziam pequenos carros carregados com sacos 

                                                 
 
39 Cf. SILVA, José B. R., op. cit., 2004. SEVERINO, op.cit., 1999. FÁVERI, op. cit., 1999.  
40 MOREIRA, Sonia Miriam T. O porto de madeira.  In: LENZI, Rogério Marcos (Org.) et al. Itajaí: outras 
histórias. Itajaí: Fundação Genésio Miranda Lins, 2002. p. 85. Hoje, a cidade é um ‘amontoado’ de contêinrs, 
principalmente nos bairros. Cf. site oficial do município <http://www.itajai.sc.gov.br/sedeer_index.php>. Acesso 
17 mar. 2008. Diz à notícia que “o Porto de Itajaí é responsável pela maior parte das exportações da região sul do 
Brasil e é segundo colocado no ranking nacional de movimentação de contêineres. Itajaí é o celeiro de 
desenvolvimento econômico e referência nacional em infra-estrutura voltada à instalação de empresas. Pólo da 
indústria naval, já conquistou a vinda de empresas exportadoras da área de montagem automobilística e também 
no vestuário”.  Sobre o assunto, no Anuário de 1959, consta ser a cidade de Itajaí a principal praça portuária do 
Estado.  
41 Ibid., p. 87. 
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de grãos e outros produtos para serem levados até a beira do rio. Quando a 
mercadoria chegava ao cais, os estivadores tinham que carregar as encomendas nas 
costas, sem qualquer ajuda de guindades ou máquinas. Todo o trabalho era 
observado com cuidado para que não faltasse nenhum produto. Os conferentes 
contavam cada mercadoria que era embarcada nos navios. Seu José Bernadinho 
Coelho foi um conferente, começou a trabalhar no porto em 1951.42 
 
 

Voltando a nosso personagem, qual representação que Manoel escolheria nesse 

cenário? Talvez nenhuma. Logo que desceu do navio, Manoel entrou em luta com João, isto 

num tempo de poucas horas de sua estadia no cais do porto. Segundo os autos, sou informada 

de que Manoel N. consta como acusado de homicídio contra João T., tripulante do mesmo 

navio, que aportou no cais do porto de Itajaí no ano de 1954, e, no mesmo dia foi preso. As 

autoridades policiais agiram logo depois do acontecido, o que se pode denotar a forma como 

as informações circulavam no entorno do porto. Seria este entorno um lugar constantemente 

vigiado? Segundo o historiador José Bento Rosa da Silva, o porto recebia constantemente 

vários grupos de pessoas em busca da sua sobrevivência, o que era considerado como um 

“incômodo” pelos articulistas de vários jornais, os quais publicaram sobre o “problema da 

mendicância” de homens, mulheres e crianças no porto. Era, segundo o mesmo historiador, 

lugar de sobrevivência, ou um entorno sempre ressignificado pelos grupos sociais que ali 

residiam - “A Maria do Cais fazia parte de uma categoria social que sobrevivia na orla 

portuária, como apontam os depoimentos.”43  Maria do Cais foi uma mulher que representa as 

mulheres do cais da época, as quais faziam deste lugar o espaço de sobrevivência, e de grupos 

considerados populares que habitavam ruínas de um prédio destinado para atividades da 

alfândega, conforme destacou a historiadora Rita Cássia das Neves Nardes.44   

Neste contexto é que temos a produção dos autos de Manoel, um migrante que tinha 

profissão, nome e sobrenome reconhecidos, bem como tinham as testemunhas chamadas nos 

autos. Na lista de testemunhas, constam o Fiscal da Cota Devida dos Veículos, que no 

momento, estava na Delegacia Regional de Polícia para fazer esse serviço, o Fiscal de Armas 

e Munições, porque estava no seu local de trabalho, o Fiscal do Porto e funcionário federal, 

que estava no local exatamente na “hora da briga”, às 18 horas, e um estivador terrestre, um 

operário. Por fim, mais duas testemunhas, entre as sete que conheciam o acusado: o 

                                                 
42 Programas do Programa Memória dos Bairros – Itajaí. Industrialização em Itajaí. Série trabalho: José 
Bernardino Coelho, 85 anos. Memória: Porto de Itajaí. Acervo do Programa Memória dos Bairros da Fundação 
Genésio Miranda Lins (FGML). 
43 SILVA, José B. R., op. cit., 2004, p. 88.  
44 Cf. NARDES, Rita Cássia das Neves. A casa de Maria: o Castelo da Exclusão. Cotidiano e resistência à beira 
do Cais, em Itajaí, na Década de 1960. Itajaí, 2002. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História). 
Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí. 
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cozinheiro e o marinheiro do navio. Porém, estes últimos, não viram a briga entre Manoel e 

João.  

Manoel foi preso pelos policiais quando já anoitecia, impedindo que reembarcasse, e, 

claro, para manter a ordem pública e não atrapalhar o andamento dos trabalhos do porto. 

Neste ano de 1954, o porto recebeu 911 navios nacionais e 182 navios estrangeiros e nos anos 

seguintes, o movimento continuou a aumentar, segundo memorialistas da época.45 Sabemos, 

por notícias da capa do Jornal do Povo, 46 publicado em fevereiro de 1954, que Manoel foi até 

o consultório do médico Dr. Alencastro47, local de sua prisão. Ferido na luta foi encaminhado 

para a cadeia pública local, onde permaneceu durante o transcurso do processo que durou um 

ano e seis meses.  

Consta no processo que Manoel, conforme seu depoimento no interrogatório, que foi 

perseguido por João na venda de cocos que fez no navio. Dessa relação, nasceu uma 

inimizade entre ambos, e desta descrita, a luta ocorrida no cais do porto. Segundo sua versão, 

João T.48 tinha um punhal em mãos e avançou contra Manoel, e, esse “rebatido o punhal com 

um chapéu, jogando-o no chão e imediatamente apanhado o referido punhal quando se 

levantava já João T., que vinha em cima do interrogado com uma navalha de barba.”49 Na 

delegacia, Manoel informou ter um advogado como responsável por sua defesa, situação 

incomum, em relação aos outros processos estudados na época. Comumente, observa-se em 

outros processos penais que a presença do advogado se dava, principalmente, nos momentos 

perante o juiz, e não perante a autoridade policial. O que pode demonstrar por parte do 

acusado certo conhecimento do sistema de justiça.  

O promotor recebeu o inquérito do delegado Ary Flaviano de Macedo, delegado 

regional de polícia e responsável pela investigação do acontecimento no cais do porto, o qual, 

                                                 
 
45 KONDER, Marcos; SILVEIRA Jr., Norberto C. (Org.) Anuário de Itajaí. Itajaí: Imprensa Aurora Limitada, 
1949. 
46 O Jornal do Povo foi o único semanário que circulou em todo o período estudado, de 1940 até 1964. As 
notícias dos crimes em outros jornais como O Libertador (1955-1960); O Popular (1958-1961); Tribunal do 
Povo (1960-1961) e Jornal Itajaí (1949-1950; 1954-1962), constam no Centro de Documentação e Memória 
Histórica (CDMH) da Fundação Genésio Miranda Lins (FGML), da cidade de Itajaí (SC).  
47 Consta nos autos de processo penal n. 5625, ano 1954. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH, o perito que 
realizou o exame do corpo da vítima foi Felipe Batista de Alencastro, possivelmente o mesmo Dr. Alencastro 
citado na notícia do Jornal do Povo indicando que atendeu Manoel. Este semanário (Jornal do Povo, em 30 de 
outubro de 1943), também publica propagandas do consultório do Dr. Felipe B. Alencastro, localizado na Rua 15 
de novembro, em Itajaí (SC).  
48 O segundo nome foi constantemente utilizado nos autos, algumas vezes utilizavam o nome completo, mas em 
nenhum momento foi usado somente o nome João. 
49 Autos do processo penal n. 5625, ano de 1954. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
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apenas dois dias, conclui suas investigações. Nota-se, neste caso, uma rapidez pouco 

observada em outros processos penais.50  

Nos autos do inquérito, tenho informação de que Manoel, cabo-foquista, havia 

estudado até os 13 anos, trabalhado em serviços braçais até os 19 anos, e depois, 

provavelmente iniciou a carreira como portuário.  Não foi possível saber ao certo quando 

iniciou sua carreira como cabo-foguista, todavia, pelas informações dos autos processuais 

sobre a luta que travou com João demonstrava uma agilidade corporal desejada como 

habilidade para o cotidiano nesse serviço. Elaborada a denúncia pelo promotor público, 

Delfim de Pádua Peixoto,51 é formalizada a acusação sobre Manoel, e os autos de inquérito 

policial se transformam em processo penal para ser julgado pelo magistrado, sendo incluído 

na responsabilidade do Poder Judiciário de Itajaí. Na denúncia, o promotor enfatiza as 

relações ‘tensas’ entre os tripulantes, Manoel e João, ao escrever a trajetória do navio e a troca 

de comando, narra o ocorrido do qual “resultando sair ferido na região frontal (auto de exame 

de corpo de delito de fls.), ao passo que João T. recebia do ora denunciado uma apunhalada na 

região cardíaca, que lhe provocou morte instantânea.”52  

A defesa de Manoel realizada pelo advogado Francisco Rangel,53 desqualifica o 

inquérito policial como estratégia de soltar o seu cliente da prisão, já que alicerçava sua tese 

na formalidade de que inexistia no processo o “auto de prisão em flagrante”, responsabilidade 

da autoridade policial, fato este passível de anulação da prisão de Manoel. O advogado repete 

algumas vezes sobre o “espírito tendencioso que norteou o inquérito” e diz que o ato praticado 

por Manoel foi em “legítima defesa própria,”54 sugerindo sua absolvição perante a polícia 

local.  

                                                 
50 Verifica-se nos outros 18 autos penais a média de dois meses de investigação policial, momento que antecede 
a entrega dos autos ao poder judiciário.  
51A denúncia foi elaborada em maio de 1954. O promotor público Delfim de Pádua Peixoto atuou na comarca de 
Itajaí (SC) nas décadas de 1940 até 1960, também como advogado na área civil, comercial e do trabalho, foi 
nomeado juiz substituto do tribunal eleitoral e ainda exerceu o cargo como 2º sub-procurador Geral do Estado, 
em 1959. Mantinha relações de amizade com o experiente advogado Francisco Rangel. Jornal do Povo, 1944. 
Arquivo Histórico de Itajaí. Fundo particular, Francisco Rangel. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH.  
52 Auto do processo penal n. 5625, ano 1954. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
53 Advogado Francisco Rangel formou-se no Rio de Janeiro, atuou como professor do município, diretor do 
Ginásio Escolar Vitor Meirelles, promotor público, recebeu a inscrição na OAB, em 1932, criou o Jornal O 
Libertador, após a revolução de 1930, semanário que circulou 1931-1937/1954-1960. Mantinha 
correspondências com Delfim de Pádua Peixoto, tendo relações amistosas com o promotor. Candidatou-se a 
deputado federal em 1945, ocasião em que “militou na política dos Konder, por força das circunstâncias políticas 
locais e contra o meu grande amigo Irineu Bornhausen não faço política.” Recebeu cartões da Alemanha, tanto 
de Marcos Konder, quanto de Irineu Bornhausen. Correspondências. Fundo particular, Francisco Rangel. Acervo 
do Fundo Judiciário do CDMH. 
54 Este argumento de absolvição do discurso jurídico consta em outros processos penais, desta forma 
aprofundarei sua análise no Capítulo 3 quando tratarei das polifonias dos autos penais. 



 

 

28

Já o promotor público que tinha enfatizado na denúncia uma acusação de Manoel 

apoiada nos testemunhos dados durante o inquérito policial, depois de ouvidas outras 

testemunhas durante a fase judiciária, relata sobre a inocência do acusado, devido todas as 

testemunhas concordarem que a atitude de Manoel em relação a João fora “moderada”. Nota-

se que as duas primeiras testemunhas chamadas no inquérito já tinham embarcado por serem 

tripulantes. Mesmo assim, a justiça local mandou ouvir uma delas em Brasília, que repetiu o 

depoimento dado no inquérito. Nesta peça descreve ter visto Manoel sair às presas do barco e 

que João T. já estava em terra e não viu a luta, somente identificou o ‘corpo da vítima’ e o 

acusado de nome Manoel, que consta inclusive a cor de sua pele como morena. 55 O promotor 

público pede absolvição do “acusado”, e o magistrado concorda e em sua sentença “julga 

improcedente a denúncia e absolve in limine Manoel N. S. da acusação que lhe foi intentada, 

por ter agido em legítima defesa própria.”56  

A imprensa local deu repercussão ao caso: “Quarta-feira última cidade foi abalada, 

com um crime de homicídio,” frase que abre a primeira linha da notícia do jornal, que 

forneceu a seguinte manchete de capa do Jornal do Povo - “Crime de homicídio em plena 

cidade.”57 Noto o espanto do articulista ao noticiar a cidade como algo livre desse tipo de 

acontecimento, ou uma cidade que se queria civilizar, livre de crimes e preservada a ordem 

pública. 

Esta notícia dividia o espaço com outras: sobre o carnaval nos salões, sua rainha, de 

como a cidade estava em festa, sobre verbas para a construção da alfândega sobre acordos 

políticos entre os partidos UDN e PSD; a construção de um prédio de dez andares financiado 

pelo Banco Nacional; nota de falecimento; os filmes em cartaz; emplacamento de veículos e 

notas sobre a vida social na cidade.58 A notícia de poucas linhas contava o que tinha “abalado 

a cidade:”  

 

Quarta-feira ultima a cidade foi abalada com um crime de homicídio, ocorrido a 
tarde, nas imediações do cais do porto, praticado por um marinheiro do vapor 
“Arassù”, da Cia. Costeira, atracado nos cais acostável. Em virtude de um ligeiro 
desentendimento a bordo do citado vapor entre os marinheiros João T., natural de 
Pernambuco, e Manoel N., baiano de nascimento, surgido por motivos quase fútil, 

                                                 
55 Nos autos relatam a sua alcunha ‘Macau’, sendo mais velho e mais forte que o ‘acusado, porém não temos 
outros dados da vítima, mesmo o exame cadavérico nada relatou.   
56 Autos processo penal n. 5625, 1954, Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 60. 
57 CRIME DE HOMICIDIO EM PLENA CIDADE. Jornal do Povo, Itajaí, 28 fev. 1954. Capa. Vale observar o 
espaço que essa notícia ganhou no jornal. Ela foi publicada em baixo e no canto direito da página da capa, do seu 
lado temos a assinatura do jornal e de outro lado notícias sobre agremiações de carnaval. 
58 Sobre a vida social temos referências importantes na historiografia local, as quais mostram como se 
construíam a elite em Itajaí (SC) a partir dos seus clubes, festas sociais e as relações de poder. FÁVERI, op. cit., 
1999; BARRETO, op. cit., 2003. 
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ambos vieram a se encontrar perto da Churrascaria Urca, entrando em luta corporal, 
para depois, Manoel N., fazendo uso da faca que trazia, ter postado morto João T., 
com 3 facadas. O assassino, também ferido na cabeça, por uma navalha, procurou o 
consultório do Dr. Alencastro, para ser medicado, sendo ali preso pela polícia. 59 
(grifo meu). 

  

Ao indicar a trajetória do acusado, esclarecendo ao leitor sua naturalidade, profissão e 

agilidade em usar a faca contra seu oponente, sugerindo detalhar um ‘perfil’ do marinheiro, 

por fim, recebe a denominação de “assassino”. Assim, a notícia pode agora tranqüilizar a 

população com atuação da polícia ao prendê-lo. Todavia, o “abalo” sugere ao leitor uma 

cidade ordeira e tranqüila na sua ordem pública ressaltando que um tipo de crime como esse 

tiraria da sua ‘normalidade’. O discurso jornalístico funcionou como um alerta de um 

‘perigo’? No discurso a lembrança do passado próximo de que “a cidade foi abalada”, poderia 

denotar uma preocupação política quanto à ‘segurança pública’ deste local? Talvez um desejo 

de futuro mais ‘tranqüilo’ em relação aos conflitos sociais? No âmbito do debate das fontes 

jornalísticas, Maria Helena Capelato e Ligia Prado consideram o jornal não apenas como um 

transmissor de informações com neutralidade, o que sobressai nestas notícias “uma 

preocupação política do jornal, - para além de sua função informativa – se apresentar como 

órgão modelador de opinião pública,” e pontuam sobre a relação e intervenção na vida social 

para afastar a idéia de um informativo neutro.60 Ou, ainda nas análises de Bethânia S. Correa 

Mariani, o discurso jornalístico torna-se “necessário e importante”, pois percorre, 

simultaneamente, várias dimensões temporais, - passado presente e futuro, quando “capta, 

transforma e divulga acontecimentos, opiniões e idéias da atualidade”. Durante esta leitura do 

presente que organiza o futuro e as “possíveis conseqüências desses fatos do presente, e, 

assim, legitima, enquanto passado, - memória - a leitura desses mesmos fatos do presente, no 

futuro.”61 No futuro da cidade “imaginada e desejada”, neste discurso jornalístico, o seu 

cotidiano ficaria sem “crimes de homicídio”, assim sem “abalos” como este enunciado no 

jornal local. 

Quanto ao discurso jurídico, sobre o mesmo caso, o promotor público não denuncia 

Manoel incluindo o agravante de “motivo fútil”62 como poderia fazer com base no Código 

                                                 
59 CRIME DE HOMICÍDIO EM PLENA CIDADE. Jornal o Povo, Itajaí, 28 fev.1954. Capa. 
60 CAPELATO, Maria Helena; PRADO, Ligia. O bravo matutino. Imprensa e ideologia no Jornal O Estado de 
São Paulo. São Paulo: Alfa ômega, 1980, p. xix. 
61 MARIANI, Bethânia S. Correa. Os primórdios da imprensa no Brasil (ou: de como o discurso jornalístico 
constrói a memória). In: Orlandi, Eni Puccinelli (Org.). Discurso fundador: a formação do país e a construção 
da identidade nacional. Campinas/São Paulo: Pontes, 1993, p. 33.  
62 No Capítulo 2 analisamos as atribuições do promotor público em relação aos ‘acusados’ nas denúncias que 
elaborou em 19 processos penais. Nota-se que somente em dois processos o motivo fútil foi utilizado como 
argumento jurídico nos processos penais. 
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Penal Brasileiro de 1940 (CPB) e, ainda, como sugere o discurso jornalístico. O promotor na 

atribuição da denúncia escolhe para no caso de Manoel o artigo 121 (matar alguém), ou seja, 

homicídio simples, sem agravar a sua punição segundo os preceitos do CPB. O fato de 

Manoel ser preso no mesmo dia da morte de João, responderia que as autoridades policiais e 

judiciais desejavam afastar qualquer possibilidade de desordem pública. Talvez uma resposta 

para a imprensa local? 

O magistrado Oswaldo Áraes Horn decidiu pela prisão preventiva “de crime a que é 

cominado pena de reclusão, no máximo, superior a dez anos, a prisão preventiva é 

obrigatória”, como fez referência ao artigo 312, do Código Processual Penal da época. 

Informo que dentre os dezenove autos penais de homicídios, constam vinte e quatro acusados; 

oito deles, responderam ao processo penal presos; onze responderam soltos; quatro foragidos. 

Sendo que entre esses últimos, dois foram localizados e presos. Já de um acusado, não se tem 

nenhuma informação. O que se infere, a partir das fontes, que a prisão ou não do acusado, 

mesmo que identificada sua autoria pela autoridade policial, ou, em alguns casos o acusado 

admitindo sua autoria e a prática do ato, mesmo assim, as práticas jurídicas indicam situações 

de individualização quanto ao instituto da ‘prisão preventiva’ nos autos de homicídios. Vale 

lembrar Michel Foucault na sua idéia de que falamos pouco da história das práticas 

judiciárias, quando nos explica a emergência do sistema de justiça e o seu desempenho no 

triplo papel de “justiça, polícia e prisão” de uma forma em que funcionam “conforme as 

épocas, conforme o estado das lutas e a conjuntura, prevalece ora um ora outro aspecto.”63 

Retomo, neste caso a preocupação do discurso jornalístico em policiar um lugar como o cais 

do porto, porém no campo do jurídico não temos neste caso o mesmo sentido de ‘agravante’ 

da ordem pública, isto analisado pela denúncia elaborada pelo promotor. Contudo, existiu no 

campo jurídico o embate entre os operadores do direito: advogado, promotor e magistrado 

debateram sobre a prisão de Manoel na cadeia local durante todo seu julgamento. 

Era agosto de 1955, depois de um ano e seis meses preso, Manoel, agora em liberdade, 

encontraria uma cidade que, na década de 1950, experimentava também o lema “cinqüenta 

anos em cinco,” para o Brasil, cujos discursos prometiam desenvolvimento com a construção 

simbólica de Brasília a nova capital Federal, como uma adesão à modernidade na periferia 

                                                 
63 FOUCAULT, op. cit., 2001. Autor esclarece que o modelo do tribunal opera como um sistema anti-sedicioso e 
desmobiliza a contradição. Ainda, o sistema penal no século XX, através do policiamento cotidiano o 
esquadriamento dos indivíduos funciona como um modelo fascista de controle. Para citar a prisão que “em torno 
dela e dos que lá vão ou de lá saem, a burguesia construiu uma barreira ideológica (que diz respeito ao crime, ao 
criminoso, ao roubo, á gatunagem, aos degenerados, à sub-humanidade) que tem estreita relação com o 
racismo.” p. 52-53.   
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capitalista.64 Aliado a isto, o consumo aumentou, cresceu o número de mulheres no ambiente 

de trabalho, a urbanização acelerou-se, as cidades cresceram nos movimentos da chamada 

modernização.    

Os discursos, tanto jornalísticos quanto jurídicos, sobre o caso de Manoel remetem a 

um olhar diverso sobre a cidade, onde ocorriam mudanças com a modernização, emergindo 

novos bairros.65 Modificou-se a infra-estrutura de transporte urbano, as carroças e tratores, 

gradativamente, desapareciam do ‘centro’ da cidade e em menor escala, transitavam nos 

bairros. Foram construídas novas estradas para facilitar o acesso e o perímetro urbano atraiu 

mão-de-obra migrante. Assim, surgem novas categorias de trabalhadores, como: os 

trabalhadores da madeira, medidores, classificadores ou tratoristas, entre outros. Porém, 

outras profissões aparecem como dentistas, domésticas, funcionários públicos, carcereiro, 

inspetor de quarteirão, comerciantes, e as consideradas ligadas ao campo; como: lavrador e 

pescador nos relatos de qualificação dos autos dos personagens desta narrativa, tanto como 

testemunhas, quanto acusados e/ou vítimas.66  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Sobre o assunto consultar: SILVA, Luiz Sérgio Duarte. A construção de Brasília: modernidade e periferia. 
Goiânia: ed. Da UFG, 1997. LOHN, Reinaldo Lindolfo. Polifonias: futuros em confronto. In: LOHN, Reinaldo 
Lindolfo. Pontes para o futuro: relações de poder e cultura urbana. Florianópolis, 1950 a 1970. Porto Alegre, 
Tese (Doutorado em História). UFRG, 2002. 
65 Figura 01 Mapa da Evolução urbana de Itajaí 1940 até 1995, Itajaí. Fonte: www.itajai.sc.gov.br. Acesso 05 
jan. 2009.  D’ÁVILA, Edson. Breve notícias da história do aglomerado urbano. [S.I.: s. n], il.. “Nas décadas de 
1940 a 1950, surgem os bairros São João e Cordeiros. A partir de 1960, os bairros de São Judas e Dom Bosco e 
na década de 1970, o bairro de São Vicente e a expansão do Bairro Cordeiros, onde se edificou o grande 
conjunto habitacional Costa Cavalcanti. O perímetro urbano da cidade passa então a se estender até a BR-101.”  
66 As análises sobre o perfil das vítimas e acusados tratamos no Capítulo 2. 
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Figura 01 - Mapa da Ocupação Urbana – Itajaí. Fonte: www.itajai.sc.gov.br. 
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1.1 ENTRE URBANO E RURAL: (IN)VISIBILIDADES DOS HOMICÍDIOS  

 

 

Como aparece nos autos de Henrique C., 36 anos, branco, que já havia exercido o 

cargo de inspetor de quarteirão67 acusado de homicídio contra Antônio B., 38 anos, casado, 

pardo, com a alcunha “Tunico”, encontramos no distrito de Luiz Alves (SC) próximo ao 

município de Itajaí (SC), o lugar Laranjeiras representado como área rural68, em 1964. Nos 

detalhes do processo, ambos se divertiam vendo “galos de brigas” em companhia de outras 

pessoas e como de ‘costume’, foram beber uma cerveja na venda local, onde continuaram a 

brincar um com o outro até anoitecer, ocasião que Henrique C. atirou em Antônio B., sendo 

que a arma de fogo fora entregue a Ricardo, então Inspetor de quarteirão daquele distrito.69 

Nestes autos, segundo o interrogatório de Henrique, este confessa seu ato, tanto na fase 

policial, quanto judicial, ressaltando a brincadeira com Antônio B. (seu amigo), que olhava no 

espelho para limpar os sinais de sangue de um ferimento obtido em seu trabalho na “roça”, 

seguido da justificativa de “sua esposa grávida não ficar mais nervosa.” As palavras com o 

tom de ‘brincadeira’ constam no interrogatório de Henrique C. da delegacia:  

 

[...] como o declarante era acostumado a brincar com Antonio B. e sempre o mesmo 
retribuía as brincadeiras, apontou ao espelho que Tunico segurava, dizendo o 
seguinte: aí estão os ladrões de galinhas; que, Tunico também em brincadeira 
respondeu que não era ladrão, isso dizendo com gesto de rir; [...] que sempre foi 
amigo da vitima, de quem gostava muito e lamenta profundamente as 
conseqüências das brincadeiras feitas no dia dos fatos, pois afirma que nem de 
brincadeira tinha intenção de fazer uso de sua arma de fogo que, por fatalidade, 
detonou um tiro; [...]70 (grifo meu). 
 

 

A repetição do sentido da brincadeira entre os envolvidos nestes autos denota tanto a 

forma de relações amistosas, ou sem tensão ‘aparente’. Na mesma direção Maria Sylvia de 

Carvalho Franco verificou que as “agressões nem sempre ou defesa à mão armada, da qual 

                                                 
67 Cargo nomeado pela câmara municipal dentre as ‘pessoas bem conceituadas’, e que sejam maiores de vinte e 
um anos, exercem a função de agente de polícia, com as atribuições de polícia como: “vigiar sobre a prevenção 
dos crimes, admoestando [...]; fazer prender os criminosos em flagrante delito, os pronunciados não afiançados, 
ou os condenados à prisão; observar e guardar as ordens e instruções que lhe forem dadas pelos juízes de paz 
para o bom desempenho destas suas obrigações.” Conferir: CÓDIGO DO PROCESSO CRIMINAL DE 
PRIMEIRA INSTÂNCIA DO BRAZIL. op. cit.. 
68 Autos do processo penal n. 10444, ano 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH.  
69 Autos do processo penal n. 10444, ano 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Constam os detalhes da 
arma utilizada segundo os autos: revólver marca H.O., calibre 38, cano longo, cabo de osso, contendo no tambor 
seis balas e uma detonada. 
70 Autos do processo penal, n. 10444, ano 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fls. 10 e 20. 
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resultam, não raro, ferimentos graves ou morte, aparecem com freqüência entre pessoas que 

mantêm relações amistosas e irrompem no curso dessas relações.”71 

Henrique C., casado no civil e na religião católica, ainda, informou ter emprestado 

quinhentos cruzeiros de Antônio, pardo, dando o sentido ‘maior’ à amizade entre ambos. Na 

primeira série de testemunhos, na delegacia, como também perante o magistrado, as versões 

de que não existia inimizade entre os envolvidos ser repetem. Porém, o advogado de defesa 

teceu sua argumentação nem tanto com base na amizade de longa data entre os envolvidos e 

sim, o lugar onde moravam. Que dizia mais sobre o comportamento do que a ‘fatalidade’ do 

disparo da arma. Cito uma parte da defesa: 

 

Eis que, vindo o espelho, ambos os amigos, rudes e simples, em brincadeiras típicas 
de moradores da região do interior do município de Luiz Alves (isso não 
aconteceria com moradores da Avenida Atlântica na Guanabara, com 
freqüentadores do Country Clube de São Paulo ou numa festa no palácio da 
Alvorada em Brasília) viram se juntos no espelho e gracejaram-se mutuamente, 
ante a visão de dois rostos feios e naturalmente ‘acolonados’.  
Pensando bem, que brincadeira boba, dois homens rindo-se mutuamente diante de 
um espelho! Só mesmo em Luiz Alves. Mas, quando os nossos ancestrais 
portugueses, procuravam o contato com a indígena brasileira, também era o 
espelho, o objeto utilizado para ‘chama’; e vez que os índios e bugres, muito 
gostavam de possuir um espelho, e diante ele, fazem caretas e gracejos. E isso, 
acontece ainda, bem perto de Itajaí, no interior de Luiz Alves. Quanto progredimos, 
M.M. Juiz!72 (grifo meu). 

  

O discurso é “rico” ao fazer comparações entre o urbano e o rural, com preconceitos 

impressos no imaginário: ‘acolonados’ e feios ligados ao local interiorano, já que residiam em 

Luiz Alves, distrito considerado rural em relação ao município de Itajaí. Na contagem 

populacional da década de 1940, o município de Itajaí contava com 31.334 habitantes, sendo 

18.095 habitantes nos distritos da zona rural e na área considerada urbana 13.239 habitantes. 

Em 1950, a população considerada da área rural reduz para 16.401 habitantes e cresce o 

número da população considerada da área urbana com 19.797.73  Sobre a movimentação desta 

região, quando parte de Luiz Alves serve para formar um novo município denominado de 

Massaranduba, e, ainda, ressalta a diminuição pelo êxodo de trabalhadores em direção á zona 

da Estrada de Ferro, - São Paulo – Rio Grande do Sul. Todavia, demonstra a preocupação dos 

memorialistas, quando reclamam do futuro desta localidade, que já possuía uma estação 

                                                 
71 FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens Livres na ordem escravocrata. SP: Kairos livraria editoras 
Ltda, 1983, p. 23. 
72 Autos do processo penal, n. 10444, ano 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 22. 
73 Censo Demográfico de Itajaí referente ao período de 1940 e 1970. FERREIRA, Jurandir Pires (Org.) 
Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. Vol. XXXII. Rio de Janeiro: editora do IBGE, 1959. p. 176. IBGE – 
Instituto Brasileiro de geografia e estatística, 2000.  
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telegráfica, ao publicarem que “o futuro nos dirá se cabe aplicar neste caso o velho provérbio: 

despir um santo para vestir outro,”74 indicando ‘desacordo’ com a política adotada para o 

município naquela época.  

Vemos que a linha de defesa do advogado ‘ressaltava a vida rural’ dos envolvidos 

comparando-o ao discurso pejorativo aos índios que gostavam de espelho para ver sua feiúra. 

Nesta argumentação de defesa, contam que eram amigos e que na casa comercial estavam se 

despedindo, sendo que neste relato os envolvidos estavam agindo como de costume para a 

região. Cito-o: “No outro dia, início da semana, início da labuta na terra, na roça. Mais suor 

seria derramado por aquele lavrador brasileiro, que ara a terra, teimosamente e com 

sacrifícios, enxada na mão, suor, calos e esperanças.”75 O advogado enfatiza a relação da terra 

com o homem, elaborando a figura de um ‘homem do campo’ e, portanto, ‘inocente’, pois 

estava sempre disponível para um tipo de trabalho considerado como ‘árduo’ e repleto de 

dignidade de quem no campo tira seu sustento. A visão urbana do advogado em relação à 

‘vida’ de Henrique fora sustentado no percurso de todo o processo que se estendeu até o ano 

de 1968. 

Esta idéia já fora usada na década de 1940, por outro advogado. O experiente 

Francisco Rangel, num caso de adulteração de uma nota, ao considerar seu ‘cliente’ como 

incapaz de realizar esta falsificação, sendo que “se apresentava como um tipo do interior, sem 

instrução e por isso sem habilidade para a prática do referido ato.”76 Este argumento foi aceito 

pelo magistrado e o acusado absolvido, naquele processo. 

Todas as testemunhas, residentes em Luiz Alves, com profissão de lavrador, todos 

eram homens e casados, conheciam Antonio B. e Henrique C. foram representadas como 

“tipo do interior”, denotando o lugar como não pertencente ao mundo moderno e urbano. 

Também, observamos outros discursos se entrecruzando como no testemunho dado na 

delegacia por Ignácio, lavrador, 40 anos, alfabetizado. Ao descrever os últimos momentos de 

Antônio, vendo-o ainda vivo poderia pedir outra ‘coisa’, pois estava ali para atendê-lo, pede 

‘água’ e nesse momento pede “perdão a Deus”, para logo em seguida morrer. Situação que se 

repete em outro depoimento.  Francisco, 31 anos, alfabetizado, diz na presença do magistrado, 

ainda correr até a igreja que ficava próxima do local para trazer ‘água benta’, com objetivo de 

colocar sobre o corpo de Antônio. Enfatiza que “não tem conhecimento de qualquer encrenca 

                                                 
74 SILVA, Laércio Cunha e; FARIAS, Roberto Mello de. Anuário de Itajaí. Itajaí, 1959, p. 129. 
75 Autos do processo penal n. 10444, ano 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
76 GOMES, Thiago. L. Geografias do olhar: representações do urbano e rural em Itajaí-SC (1935-1945). 
Florianópolis, 2007. TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). Universidade do Estado de Santa Catarina, 
Florianópolis, p. 45-46. 
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entre Henrique e Antônio e desconhece o motivo de deu margem a morte a não ser a 

brincadeira do espelho.”77 A tese de que os envolvidos eram amigos não era incomum nas 

defesas dos advogados. Encontramos em outros autos, situações análogas de que entre as 

vítimas e acusados considerados amigos, boas pessoas nas suas relações sociais, não se 

tinham inimizades anteriores que motivassem o conflito.78 

Do ponto de vista das testemunhas, veja que recorreu à religiosidade e solidariedade, 

inferida com o “perdão a Deus” e “água benta” sob o corpo de Antônio, bem como a tensão 

gerada na brincadeira, não necessariamente, denotava uma possível morte de um deles. Na 

versão do acusado foi um acidente, que lamenta ter ocorrido. Os autos mostram uma face dos 

julgados ocorridos em lugares fora do perímetro urbano da cidade de Itajaí. São nove, os 

processos que indicam o meio rural como moradia dos acusados e vítimas79, o que não é de se 

estranhar, visto que a Comarca de Itajaí em 1940 até início da década de 1960 abrangia os 

municípios de Itajaí, e, distritos de Camboriú,80 Penha, Luiz Alves, Ilhota. Na tabela abaixo 

temos os locais e as freqüências dos homicídios localizados e julgados nesse período.    

 
Tabela 01 - Distritos e Município em relação à freqüência dos homicídios.  

 
Distritos  Freqüência dos homicídios 
Penha 3 
Luiz Alves 3 
Camboriú 3 
Município  Freqüência dos homicídios 
Itajaí 10 
TOTAL  19 

 
Fontes: Processos Penais de 1940/1964. Acervo do Fundo do Judiciário do CDMH. 

   

Os autos de Henrique C. terminaram em fevereiro de 1968, depois de dois 

julgamentos realizados pelo tribunal do júri, pois o primeiro foi anulado, e no segundo, 

absolvido pela alegação de ter sido um acidente. Os outros dois autos indicados como de Luiz 

Alves, tivemos mais duas absolvições, uma em relação à representação dada no discurso 

jurídico do advogado de José R., acusado de homicídio de seu amigo Francisco, devido este 

“convidar sua mulher para ir à roça de milho”. Temos outra faceta da ‘vida de lavrador’, 

                                                 
77 Autos do processo penal n. 10444, ano 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
78 Autos do processo penal n. 6041/1964, n. 7543/1946; n. 5485/1952; n. 10444/1964. Acervo do Fundo 
Judiciário do CDMH. 
79 Autos do processo penal n. 7391/1945, n. 7543/1945, n. 7661/1944, n. 5438/1949, n. 5478/1951, n. 
5485/1952, n. 5817/1958, n. 6078/1964, n. 10444/1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
80 O município de Balneário Camboriú ainda não tinha sido desmembrado de Camboriú, situação que ocorreu 
depois de 1964. 
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quando no argumento do advogado coloca José R. em “todo o processo ser o indiciado de 

bom procedimento, de vida pacata, cuidando simplesmente do seu trabalho, como modesto 

lavrador”.81 Novamente a figura “típica da área rural” se ligaria a “simplicidade e modéstia 

do campo”, sendo uma analogia frequentemente utilizada entre os personagens dos autos, 

como nota-se na primeira série de testemunho. Na delegacia, a personagem do processo que 

figura como testemunha informa outros comportamentos possíveis nesse ambiente, como na 

fala de Lavinha “vendo a atitude do denunciado gritou para ele: ‘Oh, José, deixa disso, nós 

não somos macucos,’ ” Denotando a expressão de que o modo de vida no campo, também 

estava relacionado a “civilidade e cordialidade” nas relações entre amigos de longa data, 

segundo relatos dos autos penais. Porém, as relações amistosas de longa data encontram-se 

nos discursos dos autos, atitudes como as descritas abaixo.  
  

O que fez que o mesmo baixasse a arma, em seguida meu marido foi ao encontro de 
José para pedir lhe a arma e ele ser recusou. E neste momento Francisco arrancou a 
arma de José dando à mesma na sua cabeça, e este meio atordoado arrancou uma 
faca sua e deu na vítima no baixo ventre. Que o réu e vítima eram amigos de longa 
data. 82 
 
 

Personagens localizados em áreas consideradas do meio rural exerciam atividades de 

lavradores e/ou pescadores, no qual, estava em jogo nestes embates entre os amigos a 

afirmação da masculinidade, mas do que o espaço da profissão. Cabe lembrar-se de Maria 

Sylvia de Carvalho Franco quando demonstrou, a partir de autos criminais do século XIX, da 

região do Vale do Paraíba, - nas lavouras de café, um comportamento destes personagens com 

relação a um “direito inconteste de lutar”, percebido pelos ‘homens altivos’, envolvidos em 

conserva a valentia deste ambiente, nos quais o “ultraje não pode ser tolerado 

pacificamente.”83 Talvez, José tenha refletido ao tomar tal atitude, todavia, nota-se, através 

dos autos, sua absolvição com a aceitação do argumento de que estava defendendo a honra 

masculina. O magistrado decide que José “armou-se para arrancar a esposa de uma ambiente 

em que se procurava a sua (sic) desonra. Agiu por motivo de elevada moral, por um 

sentimento que a sociedade aprova e exige mesmo.”84 Neste contexto o ultraje não suportado 

pelo acusado o isentou da punição nos autos penais. 

 

 

                                                 
81 Autos do processo penal n. 7543/1945. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
82 Autos do processo penal n. 7543/1945. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
83 FRANCO, op. cit., p. 23, 52-53. 
84 Autos do processo penal n. 7543/1945. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 33. 
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1.2 OUTROS LUGARES DE (IN)VISIBILIDADES DOS HOMICÍDIOS  

  

 

Retorno aos autos de Manoel, principalmente ao período e ao lugar em que esteve, ou 

seja, na cadeia, onde possivelmente conviveu com outros personagens que estiveram no 

mesmo local, e, posteriormente, foram alvos dos discursos jornalísticos e jurídicos, como nos 

autos de João M., com 53 anos sendo carcereiro há 17 anos, acusado de homicídio contra o 

‘detento’ Oswaldo R., com 25 anos, ambos brancos.  João M. nas declarações durante a fase 

policial, em outubro de 1959, informa que às 18 horas 30 minutos, aconteceu uma briga entre 

Oswaldo R. e outro preso Inácio Z.  Conta que depois de dar o café aos presos iria prendê-los 

nos cubículos quando viu Oswaldo R. “seguir-lhe pelo corredor e dizer que a organização da 

cadeia era completamente errada e ele como preso mais antigo iria corrigir, tendo o depoente 

respondido ao mesmo que por enquanto ainda era carcereiro”.85 

Ainda, Oswaldo R. discute com os dois soldados militares de plantão, e depois começa 

a quebrar o que tinha em sua cela, - “um rádio que tinha em seu poder para consertar, um 

caixote, uma banqueta e estrado da cama”.  João M. acompanhado dos soldados e do Sargento 

da Estação de Rádio, quando escuta de Oswaldo R.“que não havia homem que tirasse daquele 

cubículo, mas após muitos conselhos e pedidos dos soldados e Sargento, o depoente 

conseguiu abrir a porta”. Então, este se jogou em direção a João M. dando um golpe de 

canivete, tendo furado o seu chapéu. Terminado o incidente Oswaldo fora levado ao cubículo 

n. 12 nos fundos da cadeia.86  

No mesmo dia, pelas 22 horas e 30 minutos, momento da ronda de João M. em volta 

do prédio da cadeia, “escutou o preso Oswaldo gritar: ‘rapazes estou quase livre, hoje vocês 

vão e amanhã eu vou’”, ainda escutou outro preso dizer que apagasse o fogo e deixasse de 

“loucura”. Após ouvir essa conversa João M. acompanhados dos soldados de plantão foram 

verificar o que estava acontecendo, ao entrarem no corredor da cadeia notaram a fumaça, e 

não “tiveram dúvidas de que fora o preso Oswaldo R. que incendiou o teto do cubículo”. Teve 

luta neste momento entre os quatro, quando Oswaldo R., tendo retirado do soldado um sabre 

“obrigando o depoente a disparar contra este, para não morrer; que, em seguida, o depoente 

viu que o preso Oswaldo jogou-se para traz e levou a mão na altura do coração [...], pois caiu 

para o lado e morreu, com o sabre na mão esquerda.”87 

                                                 
85 Autos do processo penal n. 6040 de 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
86 Autos do processo penal n. 6040 de 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
87 Autos do processo penal n. 6040 de 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
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A cadeia citada nos autos foi instalada em 1945, junto a Delegacia Regional de Polícia 

comandada por um oficial da Força Pública do Estado, onde funcionou no mesmo local a 

cadeia pública. O prédio da cadeia tinha dois pavimentos, observa-se a “cadeia embaixo e 

delegacia em cima”, o que permitia uma visão ampla das celas, através desta disposição da 

arquitetura nota-se na figura abaixo a delegacia na parte superior, tendo um corredor no canto 

direito e um arquivo, neste local pode-se ver as celas através de suas janelas ou portas. Vale 

notar que a planta da cadeia foi publicada no mesmo jornal, na década de 1940, localizada na 

Rua Sete de Setembro com esquina com a Joca Brandão (atualmente funcionam o 

Departamento de Trânsito do Estado - Detran) que representava, e, representa uma 

necessidade de “segurança” dos indivíduos que estão fora dela. Isso denota a intenção dos 

gestores públicos em estimular uma representação de segurança pública.88  

 

 
Figura 02 - Planta da cadeia pública. 
 
Fonte: Jornal do Povo, 30 de outubro de 1940. 

 

Desta forma, também o sentido dado à cadeia como lugar organizado pelo Estado para 

garantia da ordem pública e da manutenção do espaço de “bem comum”, estava presente na 

mensagem apresentada na Assembléia Legislativa de Santa Catarina de 1936, pelo 

governador Nereu Ramos, quando descrevia que a Penitenciária de Florianópolis não atendia 

a demandas do Estado,  o que observa anos depois, em 1939, no relatório anual que “tem o 

                                                 
88 DELEGACIA REGIONAL. Jornal do Povo, 25 de fevereiro de 1945. PLANTA DO PRESÍDIO. Jornal do 
Povo, Itajaí, 30 de outubro de 1940. 
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governo, à medida que os recursos erários permitem criar delegacias regionais.”89 Neste 

contexto, entre os anos de 1930 a 1940, ocorreram as construções de diversas cadeias em todo 

o Estado.  Demonstrada uma preocupação do governo de Santa Catarina com o Estado Novo 

(1937-1945) ao colocar em prática o projeto de Getúlio Vargas em construir uma “Nação 

unificada”, e a construção da cadeia local em Itajaí (SC) representa esse dispositivo de 

controle das cidades e de todos os setores da sociedade. Mas, principalmente, dos seus 

indivíduos, gerando uma “vigilância institucionalizada”, a partir da atuação da polícia e do 

poder judiciário.90  Verifica-se essa “vigilância” tanto no discurso jurídico, como no âmbito 

dos discursos jornalísticos.  

O caso de João M. foi publicado no Jornal O Libertador, em 8 de outubro de 1959, sob 

o título “O carcereiro matou o preso”, a seguinte notícia: 

 

O carcereiro da cadeia local, terça-feira da última semana, abateu a tiro de mauser, o 
preso Osvaldo R., natural do Estado do Paraná, com 24 anos de idade, casado, que 
ali se achava cumprindo a pena de dois anos (faltando apenas um ano) pelo furto de 
um caminhão. Pelas informações colhidas, soube-se que o mesmo era mau elemento, 
rixento, tendo naquele dia brigado com outro preso conhecido pela alcunha de “Mão 
Pesada”, a quem ameaçara matar, pelo que fora recolhido a um cubículo mais 
seguro, ao qual, momento depois tentou incendiar. E quando o soldado de plantão e 
o carcereiro ali acorreram, foi pelo preso atacado violentamente, vibrando-lhes 
golpes com o sabre que tomara do soldado. Ante a fúria do agressor e a iminência do 
perigo, o carcereiro João M. teve que fazer uso de sua arma, atingindo-o 
mortalmente no coração. Sem dúvida que foi lamentável o ocorrido, mas serviu em 
parte para restabelecer mais ordem e disciplina na cadeia, de onde não tem conta de 
numero de fugas, quer pela liberdade de que até ali tem goza-os presos, quer, pela 
pouca segurança que mesma oferece.91 (grifo meu). 

 

O articulista relembra o “numero de fugas” em anos anteriores, aliada a arquitetura da 

cadeia, onde foi tomada a providência em colocar o preso em um “cubículo mais seguro”, o 

qual estaria protegendo da “fúria do agressor e da iminência do perigo” aqueles que se 

encontram fora dela, bem como outros presos. Ainda as notícias de jornais e autos do 

processo penal nos remetem a compreender o cárcere com função de ‘adestramento’, e, um 

exemplo de local onde “ordem e disciplina” não poderiam faltar.  

Nesse percurso, pode-se refletir sobre a representação de uma cidade pacífica quando 

se afastam do convívio social algumas pessoas. O Jornal O libertador, preocupa-se em 

                                                 
89 MENSAGEM. Apresentada à Assembléia legislativa de Santa Catarina em 16 de julho de 1936 pelo 
governador Nereu Ramos. Florianópolis: Imprensa oficial. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH da Fundação 
Genésio Miranda Lins (FGML).  
90 Cf. PANDOLFI, Dulce (Org.). Repensando o Estado Novo. RJ: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1999. 
GAVRON, Eva Lúcia. Dramas e Danos: estudo das vítimas de crimes sexuais na região da grande Florianópolis 
(1964-1985). Florianópolis, 2008. 296 f. Tese (Doutorado Em História). Universidade de Santa Catarina, 
Florianópolis, p. 162. 
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exemplificar e generalizar, para a população a ação necessária dos agentes públicos e finaliza 

sua matéria no sentido de ‘lamento’ pelo ocorrido, ao mesmo tempo reiterava, a utilidade do 

acontecido que “serviu em parte para restabelecer mais ordem e disciplina na cadeia.”92 

Em outra ponta do debate, também cabe aqui se lembrar do filósofo Michel Foucault, 

as suas análises sobre as “práticas jurídicas” temos a prisão como forma de punição que se 

reporta ao indivíduo, e este deve ser controlado em suas virtualidades. Nesta análise, o 

discurso jornalístico reporta a “fúria do agressor”, ou seja, nesta insistência de que se deve 

controlar o indivíduo e não a defesa abstrata e geral da sociedade. Aqui - o modelo de 

Bentham, o “Panóptico”, exemplifica muito bem como funcionam os controles do que o 

Foucault chamou de “sociedade disciplinar”.93  Cito descrição do modelo de Bentham: 

 
O Panóptico era um edifício em forma de anel, no meio do qual havia um pátio com 
uma torre no centro. O anel se dividia em pequenas celas que davam tanto para o 
interior quanto para o exterior. Em cada uma dessas pequenas celas, havia segundo 
o objetivo da instituição, uma criança aprendendo a escrever, um operário 
trabalhando, um prisioneiro se corrigindo, um louco atualizando sua loucura, etc. na 
torre central havia um vigilante.94  

 

Na esteira desta análise sobre a cadeia de Itajaí (SC) agora compreendida como 

“prática jurídica” que reforçaria essa “sociedade disciplinar”, onde o olhar do vigilante 

evidência um novo poder, no qual tanto o carcereiro, quando outro ‘preso’ responsável pela 

guarda exercia controle dos indivíduos. Pelos indícios das fontes, percebe-se na cadeia de 

Itajaí um olhar “vigilante e disciplinar” como nos sugere o modelo panóptico, e que seria um 

dos dispositivos de controle dessa população. Na cadeia local possuía “cubículos mais 

seguros”, que permitia o “olhar vigilante”.  

Retomo os autos de João M., nas primeiras séries de testemunhos prestadas no 

inquérito policial, o preso da cadeia, Inácio Z. no dia seguinte do acontecido, conta que depois 

de algum tempo de convivência com Oswaldo R., natural do Paraná, que provavelmente, já 

tinha residido em outras cidades, passou a sofrer desacatos e brigas dentro do seu cubículo, 

como também fazia com outros presos, sendo que Oswaldo R. pretendia furtar cigarros, gilete, 

dinheiro, e para evitar aborrecimentos, vinha há muito tempo se trancando em seu cubículo 

pelo lado de dentro. As relações entre Inácio Z. e Oswaldo R. não foram tranqüilas, visto a 

partir de seu depoimento nota-se a representação dada à ‘vítima’ ao informar que já incendiou 

duas vezes a cadeia, que havia cumprido três penas na Penitenciária do Estado do Paraná, 

                                                                                                                                                         
91 O CARCEREIRO MATOU O PRESO. Jornal O Libertador, Itajaí, ano 4, n. 191, 08 out. 1959. p. 05. 
92 Id. 
93 FOUCAULT, 1996a, p. 86-89.  _______. Op. cit., 2002a. 288p.  
94 FOUCAULT, op. cit., 1996a, p. 87. 
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esteve preso na Ilha das Cobras por ter morto uma pessoa a porretadas, queria agredir ao juiz, 

promovia desordens e quebrava tudo o que tinha em seu cubículo, fugiu por duas vezes, por 

fim, também ajudava outros presos a fugir. Inácio Z. informava aos funcionários da cadeia 

estes fatos o que fazia que a ‘vítima’ o perseguisse. Termina seu depoimento quando alega 

que “conhecia o preso Oswaldo e sabia ser o mesmo de instinto perverso, capaz de matar por 

prazer.”95 

Nas outras séries de testemunhos, ainda na fase policial, dois presos na cadeia local 

representam Oswaldo como “um elemento perigoso. Isto, por informação de outros presos 

que já estavam presos há mais tempo.”96 Durante este inquérito policial, o carcereiro João M. 

informou que o preso Inácio Z. (vulgo ‘Mão Pesada’) vivia espancando os outros presos, pois 

tinha a responsabilidade de ficar de guarda, por isso, Oswaldo o molestava. Situação que 

também preocupava ao judiciário, visto que o magistrado em visita a cadeia local “iria ver o 

que era possível fazer”, para resolver esta situação. Ainda, João M.  confirma que Oswaldo 

tinha habilidades: 

  

[...] fabricar chaves com cabos de colheres e garfos, como evadiu-se uma vez, onde 
foi preso no Município da Penha, outra vez preso na zona do meretrício e quantidade 
de vezes foram surpreendidos na fuga; que, o preso Oswaldo tinha prazer em 
facilitar e preparar fuga para outros presos, ficando ele para não suspeitarem.97 

 

Nas versões dos testemunhos e depoimentos dos autos penais de João M., foi 

recorrente o tema da ‘fuga da cadeia’, ao mesmo tempo, destacou-se as habilidades exercidas 

por Oswaldo quando consertava rádios e outros utensílios, e para tanto, manuseava 

ferramentas para exercer tais atividades durante o tempo em que permanecia preso. Anos 

antes deste fato, na cadeia pública, outras notícias locais também permitem refletir como os 

considerados “acusados” de crimes foram representados pelo discurso jornalístico, como fez o 

articulista do jornal Itajaí, em abril de 1949, aparece a preocupação sobre a fuga na cadeia 

local. Na notícia lêem-se: “[...] sobe a 11, já o número dos que fugiram do nosso presídio, 

nestes últimos meses. E ainda na semana passada, foram-se mais 2. Ao que se diz vão formar 

um time de futebol... cuide-se o carcereiro, porque, ainda faltam os reservas! [...].”98  

Neste discurso jornalístico o tom de “insegurança pública” lembra que os ‘presos’, 

uma vez nesta condição, independente se tiveram julgamento no âmbito do judiciário, 

                                                 
 
95 Autos do processo penal n. 6040, ano 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
96 Autos do processo penal n. 6040, ano 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
97 Autos do processo penal n. 6040, ano 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
98 De tudo um pouco. Jornal Itajaí. Itajaí, ano II, n. 75, 30 abr. 1949. Capa.  
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indicavam ‘perigo para a ordem pública’ e nos “últimos meses”, havia uma preocupação 

quanto à quantidade de detentos num espaço que não mais os disciplinaria. Na cadeia onde 

estavam Manoel N., Oswaldo R.  e outros personagens que constam nos autos de processo 

penal, sendo também um local de trabalho de João M., carcereiro, recebia críticas a respeito 

dos ‘perigos’ e da ‘gestão da cadeia local’ como recolocada pelo semanário O libertador, de 

22 de agosto de 1958, dado o momento da inauguração da nova cadeia pública. Nesta ocasião, 

foram fechadas suas janelas, que segundo o articulista, incitaria a fuga dos presos. 

 

Aquela obra não tem razão de ser não impede a fuga dos presos. Exita-os a fugir. 
Terminando, gostaria de lembrar a quem afetar diretamente este meu apelo, que o 
encarcerado afastado que foi do convívio social – por Deus e pela constituição - é 
um ser humano e como tal deve ser olhado e tratado.99 (grifo meu). 

 

A cadeia representada como um “afastamento do convício social” tendo as suas 

janelas fechadas levantou a idéia da invisibilidade dos que estavam naquele tipo de 

arquitetura, no qual, seu objetivo em retirar do social os considerados pelo discurso jurídico e 

policial como passíveis do “encarceramento”, estava em andamento. 

No âmbito do judiciário os debates continuavam e o controle dos olhares pessoais 

perante a objetividade do CPB esteve presente na preocupação de legitimidade dos 

magistrados e promotores neste homicídio da cadeia pública, como ficou registrada no 

documento elaborado pelo magistrado, em abril de 1964, quando fundamenta e sugere ao 

promotor fazer a denúncia para poder absolver o acusado. Cito-o: “Como pedir a absolvição 

liminar (ou condenar-se) um acusado se contra ele não foi promovida a competente ação 

penal?”.100  

 Em outubro de 1959, aconteceu o homicídio e a denúncia elaborada em abril de 1964, 

depois das orientações do magistrado da cidade e o procurador do Estado em Florianópolis, 

com referência a este inquérito. Nos debates dos autos, antes mesmo da denúncia formulada 

pelo promotor, encontra-se uma minuta redigida pelo promotor dirigida ao magistrado. 

Documento que reafirma o tempo do inquérito policial. Cito-a: 

 

 

 

 

                                                 
99 RANGEL, Dalmo. Jornal O Libertador, Itajaí, ano 3, n. 136, 22 ago. 1958. p. 04. Acervo do CDMH. O 
diretor do Jornal, advogado Francisco Rangel, atuou no caso de Oswaldo e João. 
100 Autos do processo penal n. 6040 de 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 17. 
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Neste inquérito, velho de quase cinco anos, o então carcereiro [...], é indiciado 
como autor da morte de [...], que, na ocasião, se encontrava preso na cadeia pública 
desta cidade. As testemunhas ouvidas, a unanimidade, atestam que carcereiro 
praticou o fato em legítima defesa, ante a agressão, á sabre, de que estava sendo 
vítima, na ocasião, por [...]. Face a essa prova, opinamos pela absolvição liminar do 
acusado.  Itajaí, 28 de fevereiro de 1964.101 

 

O magistrado preocupado com a legitimidade do campo jurídico trata dos autos de 

João M., carcereiro, com rapidez quando este chega à fase judicial. Em cinco meses, elabora a 

sentença final, absolvendo-o com base no argumento jurídico da legítima defesa. O tempo em 

que o inquérito aguardou uma denúncia estava acontecendo os debates na imprensa e no 

jurídico, momento que deixam indícios a respeito desta ordem pública, não somente 

ocasionada pelas constantes fugas da cadeia, mas, sobretudo, pelo aumento das 

criminalizações, o crescente encarceramento e o movimento da organização judiciária.  Como 

se pode notar quando analisados o acervo judicial da época, observa-se pela tabela abaixo, 

elaborada a partir dos dados contidos na denúncia oferecida pelo promotor público que 

descrevia o ‘ato’ dos indiciados pelo poder policial e os enquadrava nos artigos do Código 

Penal Brasileiro de 1940 (CPB) para serem julgados pelo magistrado, transformando-os em 

autos penais. No CPB constam vários artigos e em algumas situações, os acusados são 

levados preventivamente para a cadeia local, antes mesmo de julgados pelo judiciário.   

 

 

Tabela 02 - Freqüência dos crimes apresentadas nos processos penais, separados por décadas.  
 

Artigos 1940-1949 1950-1959 1960-1964 Total 
Art. 121(homicídio) 4 8 7 19 
Art. 126 (aborto provocado por terceiro com 
consentimento da gestante) 

 1  1 

Art. 129 (lesão Corporal)  4 17 17 38 
Art. 129 (Acidente de trânsito Inciso 6º - lesão 
corporal culposa)  

 2 3 5 

Art. 136 (maus tratos)   1 1 
Art. 140 (injúria)  2  2 
Art. 155 (furto)  2 5 7 
Art. 157 (roubo)   5 5 
Art. 168 (apropriação indébita)   3 3 
Art. 171 (estelionato)  2  2 
Art. 174 (induzimento à especulação)  1  1 
Art. 213 (estupro) 1 6 1 8 
Art. 215 (posse sexual mediante fraude)  1 2 3 
Art. 217 (sedução)   1 1 
Art. 229 (lenocínio)   1 1 

                                                 
101 Autos do processo penal n. 6040 de 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH.  
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Art. 250 (causar incêndio)  1  1 
Art. 319 (Prevaricação – retardar ou deixar de 
praticar ato de ofício) 

  1 1 

Total 9 43 47 99 
Obs: No levantamento dos processos crimes do período de 1965 até 1969 estavam na fase de organização pelo Centro de 
Documentação Memória Histórica e não disponíveis nas caixas para serem pesquisados. 
 
Fonte: Processos penais de 1940/1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH.  
 

 

Localizei entre os anos de 1950 até 1959, quarenta e três processos penais. Entre os 

autos, temos oito autos enquadrados como crime de homicídio e dezessete como lesões 

corporais.102 Nos anos seguintes, observa-se um aumento significativo, como nos anos de 

1960 até 1964, temos quarenta e sete processos, com sete desse total classificados como 

homicídios e dezessete lesões corporais.103 Na década de 1940 até 1949, temos nove 

processos disponíveis, sendo quatro deles por homicídios. As fontes disponíveis no período de 

1940 até 1945 dizem sobre homicídios ocorridos nos distritos de Luiz Alves e Penha, na 

época, consideradas áreas rurais e os envolvidos com profissões de lavrador, inspetor de 

quarteirão e negociante. Analisando estes dados, observo que a população de Itajaí (SC), neste 

período, experimentou o controle por parte da polícia e/ou do poder judiciário, demonstrada a 

partir das fontes, por uma quantidade expressiva de crimes levados a julgamento do judiciário 

nos primeiros quatro anos da década de 1960, os quais, todos os processos penais constam 

inquéritos elaborados da fase policial. Isso se repetiu quanto aos crimes de homicídios 

investigados. Quanto o poder judiciário, em 1950, este acompanhava as preocupações dos 

governantes em reorganizar e redimensionar o Estado, em específico, no caso da cidade de 

Itajaí que estava em constante expansão urbana e populacional verifica-se a elaboração de leis 

para organizar administrativamente a comarca de Itajaí, como a lei Estadual que criou a 2º 

Vara Criminal na comarca de Itajaí.104 Porquanto, o poder judiciário cria suas próprias 

denominações para efetivar o exercício das suas atividades, ao mesmo tempo em que se 

utiliza do mapa político dos municípios, para gerenciar a sua própria organização.  

                                                 
102 ANEXO B - Gráfico demonstrativo da freqüência das infrações na década de 1950. 
103 ANEXO C - Gráfico demonstrativo da freqüência das infrações na década de 1960/1964. 
104 Cf. SILVA; FARIAS, op. cit.. Citada a Lei Estadual de n. 1171, de 10 de dezembro de 1954, que se criam as 
comarcas e dá outras providências. Disponível em: http://200.192.66.20/alesc/docs/1954/1171_1954_lei.doc, 
acesso em 16-10-2008. “Art. 3º Ficam classificadas em quarta entrância as comarcas de Itajaí e Tubarão, que 
passam a ter dois juizes, servindo estes, cada um, num Juízo, com a denominação de 1ª e 2ª Varas.” Assumiram 
os juizes, Oswaldo Áreas Horn e David Amaral Camargo. No mesmo sentido, anos antes a Lei Estadual n. 247, 
de 30 de dezembro de 1948.  Fixou a divisão Administrativa e Judiciária do Estado, no período 1949 até 1953. 
Disponível em: <http://200.192.66.20/alesc/docs/1948/247_1948_lei.doc>, acesso em 16 out. 2008. 
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Como já ressaltado, são nove os processos de homicídios que indicam o meio rural 

como moradia dos acusados e vítimas, visto que a comarca de Itajaí tinha jurisdição em 

distritos como Camboriú, Luiz Alves, Penha e Ilhota.  Desde o século XIX, Itajaí fez sua 

formação jurídico-administrativa com a criação do município, em 1859, posteriormente, em 

1868, instalou-se a “comarca”, sendo a unidade jurídica que cria “jurisdição” com atuação do 

cargo de magistrado local. Nesta época, mesmo sem sede própria, a comarca de Itajaí (SC) 

julgou o primeiro processo de homicídio, o que indica, na prática, o funcionamento do 

judiciário.105   

Compreendo a cidade como local de sentidos e o município como uma divisão 

política que se integrava na construção de comarca do Poder Judiciário, a fim de se efetivar. 

Sobretudo, é na comarca que temos a justiça sendo aplicada, com a criação dos cargos de 

Juízes de Direito, promotores públicos, escrivães e das varas, locais onde esses profissionais 

atuam no seu dia-a-dia.106 O Estado de Santa Catarina, em dezembro de 1954, criou várias 

“comarcas” no Estado, e Itajaí ganhou mais um cargo de magistrado para exercer a função na 

2º Vara Criminal. 

Nos períodos de 1940, 1950 até os primeiros anos de 1960 a comarca de Itajaí criada 

pelo Estado compreendia o município de Itajaí, e os Distritos de Camboriú, Penha, Luiz Alves 

e Ilhota. Observa-se entre 1920 e 1940, que o município de Itajaí cresceu cerca de 14 mil 

habitantes. Assim, em 1940 a população da comarca de Itajaí estava com 44.204 habitantes. 

Deste número, estão somados os dados da população de Penha com 6.017 e Luiz Alves com 

6.853 habitantes, temos na cidade de Itajaí a população de 31.334, sendo que somente na área 

urbana de Itajaí constava na época 13.239 habitantes e área rural 18.095.  A tabela abaixo foi 

montada com dados do Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística (IBGE), com relação à 

cidade de Itajaí, o que demonstra a mobilidade populacional da zona rural e da urbana. 

 

 

                                                 
105 Nas fontes documentais do fundo judicial do CDMH de Itajaí, tenho registro de que as sessões do tribunal do 
júri ocorreram a partir de 1862, com jurados chamados de várias localidades: Itajaí, da Freguesia da Penha, da 
Freguesia de Camboriú, de São Pedro Apóstolo (Luiz Alves), da Freguesia de Brusque e Blumenau. Sendo todas 
essas regiões consideradas parte integrante da jurisdição de Itajaí, ou seja, os crimes ocorridos nestas localidades, 
seriam julgados nesta cidade. Brusque e Blumenau se desmembraram em fins do século XIX. OLIVEIRA, 
Yomara F.C. de. Violência: análise de um velho tema. O discurso jurídico dos processos crime do Tribunal do 
Júri do Brasil Imperial, Itajaí/SC (1862/1889). In: 2º SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA 
UNIVALI, 2003, Balneário Camboriú. Anais do Seminário de Iniciação Científica. Itajaí: UNIVALI, 2003. v. 
único, p. 1-124.  
106 Na época, cria-se também o cargo de adjunto de promotor público, e os seguintes cargos de auxiliares de 
Justiça: inventariante Judicial, Distribuidor, Avaliador, Contador, Depositário, Partidor, Tradutor Público, 
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Tabela 03 - Censo Demográfico de Itajaí referente ao período de 1940 e 1970.  
 

Ano População 
Rural 

População 
Urbana 

População 
Total 

% População 
Rural 

% População 
Urbana 

1940 18.095 13.239 31.334 57,75 42,25 
1950 16.401 19.797 33.796 48,52 51,48 
1960 16.626 38.889 55.515 29,95 70,05 
1970 9.085 54.796 63.881 14,22 85,78 

 
Fontes: FERREIRA, Jurandir Pires (Org.) Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. Vol. XXXII. Rio de 

Janeiro: editora do IBGE, 1959. p. 176. IBGE – Instituto Brasileiro de geografia e estatística, 2000. 
 

 

Neste contexto demográfico, outras publicações preocupadas em especificar a 

população que ocupava a cidade de Itajaí, em 1950, contavam o número de 19.797 habitantes 

na área urbana, também na área urbana de Penha 2.848 habitantes, em Luiz Alves somente 

382 habitantes.107 Segundo os memorialistas, Marcos Konder e Norberto Silveira Junior, a 

contagem populacional dos municípios citados, nota-se Itajaí a que mais cresceu, “aqui 

claramente os efeitos da fuga dos campos para a cidade ou o urbanismo.”108 Observa-se na 

tabela 04 parcela do movimento populacional, a partir de dados do Censo demográfico de 

1950 e 1960, realizados pelo Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística (IBGE).109 

 

Tabela 04 - População dos municípios nas décadas de 1950 e 1960. 

Ano 
 

População de 
Itajaí 

População de 
Penha 

População de 
Camboriú 

População de Luiz 
Alves 

1950 33.796 6.498 9.248 4.934 
1960 54.996 9.456 12.418 6.675 

 

Fonte: Censo demonográfico de 1950.  
 

 

A cidade de Itajaí crescia em números populacionais e seus efeitos sentidos pelo poder 

judiciário. Em 1959, os memorialistas de época informavam sobre “um grande movimento 

judicial.”110 Dentro destas ressonâncias deste controle do judiciário local a justificativa da 

criação da 2º Vara Criminal, em 1954, onde até então contava com uma, datada de 1868. Este 

                                                                                                                                                         
Intérprete, Comissário de Menores. Disponível em: <http://www.tj.sc.gov.br/jur/estruturajudiciaria.htm>, acesso 
16 out. 2008. 
107 FERREIRA, op. cit., p. 176. 
108 KONDER; SILVEIRA Jr., op. cit., p. 21. 
109 Censo demonográfico de 1950. Recenseamento Geral do Brasil. Série Regional, Vol. I, Tomo XV, parte 1, 
Fundação IBGE. Serviço Nacional de Recenseamento. Censo demonográfico de 1960. Recenseamento Geral 
do Brasil. Série Regional, Vol. I, Tomo XV, parte 1, Fundação IBGE. Serviço Nacional de Recenseamento. 
110 SILVA; FARIAS, op. cit.. 
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crescimento e variedade populacional entre urbano e rural, representaria para a justiça, nas 

décadas de 1950 e início de 1960, um grande movimento judicial? A partir das leituras das 

fontes documentais registra-se sobre a temporalidade de julgamento dos processos de 

homicídio, que variaram de seis meses até sete anos de julgamento final, incluindo a decisão 

do Tribunal de Santa Catarina, localizado em Florianópolis. Verifica-se na tabela abaixo os 

anos de início e final dos autos. 

 
 
Tabela 05 - Temporalidade dos crimes apresentadas nos processos penais.  
 

Quantidade N° dos autos Cidade ou Distrito Início/Final Tempo 
1 7391 Penha 1940/45 5 anos 
2 7543 Luiz Alves 1945/46 1 ano 
3 7661 Luiz Alves 1944/47 3 anos 
4 5438 Camboriú 1949/51 2 anos 
5 5478 Camboriú 1951/52 1 ano 
6 5485 Camboriú 1952/52 (6 meses) 
7 8308 Itajaí 1951/52 1 ano 
8 8552 Itajaí 1953/54 1 ano 
9 5577 Itajaí 1953/54 1 ano 

10 5625 Itajaí 1954/55 1 ano 
11 5810 Itajaí 1959/59 1 ano 
12 6077 Itajaí 1960/65 5 anos 
13 9295 Penha 1960/67 7 anos 
14 6040 Itajaí 1959/64 5 anos 
15 6041 Itajaí 1964/64 1 ano 
16 6056 Itajaí 1964/64 1 ano 
17 6078 Piçarras 1964/64 (6 meses) 
18 10444 Luiz Alves 1964/68 4 anos 
19 1082  Itajaí 1960/67 7 anos 

 
Fonte: Processos penais de 1940/1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH.  

 

 

Novamente, os quatro primeiros anos de 1960, encontram sete julgamentos, sendo que 

em três deles, mínimo de 4 anos e máximo de 7 anos de julgamento. Esta temporalidade é 

verificada, também nas anotações dos funcionários responsáveis por registrar e organizar o 

fluxo desses processos no dia-a-dia do trabalho das varas criminais, onde dizem sobre o 

acúmulo de serviço. Mesmo no processo com menos tempo de julgamento111 há anotações de 

“acúmulo de serviço,” o que denota uma preocupação dos gestores públicos sobre o 

movimento judicial relativamente intenso. Estariam preocupados com o controle da 

criminalidade na comarca? Para efeito de organização judiciária, o Estado de Santa Catarina 

                                                 
111 Autos do processo penal n. 5485, ano 1952. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
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foi organizado como uma “seção judiciária única,” que ao se fracionar em “comarcas,” podem 

combinar dois ou mais municípios, para efeitos da administração da Justiça do Estado.112 O 

significado de comarca modifica-se no contexto social em que está inserido, assim, a partir de 

2003, os operadores de direito utilizam-se desta denominação como comarca ‘integrada’, na 

qual, o Poder judiciário “poderá reunir duas ou mais comarcas para que constituam uma desde 

que próximas às sedes municipais, fáceis às vias de comunicação e intensa a movimentação 

populacional entre as comarcas contíguas.”113 No mapa abaixo, temos a descrição da comarca 

integrada que abrange os municípios de Itajaí, Navegantes, Camboriú e Balneário Camboriú.  

 

 
Figura 03 - Mapa indicativo dos municípios pertencentes à comarca de Itajaí.  
 
Fonte: <http://www.mapainterativo.ciasc.gov.br/sc.phtml> 
 

Os municípios de Balneário Camboriú e Navegantes foram criados no decorrer da 

década de 1960, sendo que o município de Balneário Camboriú foi separado de Camboriú em 

1964, quando se desmembrou política e administrativamente de Camboriú. O que explica a 

denominação de “Balneário de Camboriú”. Pode-se notar que, a partir das mudanças 

ocorridas no município de Camboriú no decorrer da década de 1950, ainda quando este 

mantinha o contato com mar, ocorreu um movimento populacional em busca do litoral. Glória 

Alejandra Guarnizo Luna, citando a geógrafa Magda Starke Lee, sobre o processo de 

urbanização de Balneário Camboriú, observa nos anos de 1948 até 1952 o aumento 

significativo de residências, quando de 41 casas passa para 620, todavia “a população fixa 

                                                 
112 Atualmente, o poder Judiciário do Estado possui 3 (três) subseções, 9 (nove) regiões, 40 (quarenta) 
circunscrições, 110 (cento e dez) comarcas e 183 (cento e oitenta e três) comarcas não instaladas, conforme 
disciplinam o artigo 3º da Lei Complementar n. 339, de 8.3.2006 e o artigo 1º da Resolução n. 08/2007-TJ. 
Disponível em: <http://www.tj.sc.gov.br/jur/estruturajudiciaria.htm>, acesso em 16 out. 2008. 

Comarcas integradas 
Itajaí 
Navegantes 
Camboriú 
Baln.Camboriú   
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neste intervalo não tenha crescido significativamente”. Todavia, continuou a ocorrer o turismo 

e vinda destes veranistas, em anos posteriores. “Vários hotéis foram construídos, casas, 

edifícios com apartamentos que eram comprados para morar ou para locar nos meses de 

verão.”114 A cidade balneária fortalecia-se com o crescimento populacional do final da década 

de 1950 e a criação do Balneário de Camboriú, na década de 1964, quando aconteciam outras 

transformações territoriais da praia brava localizada no município de Balneário de Camboriú, 

e, em décadas posteriores, como a construção de prédios e a verticalização da cidade no 

litoral.   

Nesta cidade em crescimento que contextualizo os autos penais de Oswaldo R. e João 

M., quando o promotor recebe o inquérito e decide não elaborar a denúncia, porém o 

magistrado relembra sobre a premissa do sistema penal, o contraditório entre as partes 

envolvidas, durante a fase judicial, incluindo a “possibilidade de modificação da prova 

colhida no inquérito com a ouvida de outras testemunhas”. Desta forma a denúncia foi 

elaborada depois de cinco anos do acontecimento, ou seja, em 1964.  Neste documento, o 

promotor público Hélio Rosa, descreve que “a vítima que se achava preso, há muito vinha 

provocando uma série de desordem naquele local, inclusive ameaçando colegas de infortúnio 

e alardeando que incendiaria o presídio.”115 No ano em que ocorreu o fato, em 1959, o jornal 

O Popular, em 09 de outubro, informa uma morte ocorrida, sob o título “Crime na cadeia” 

para alertar sobre a dificuldade do acontecido em questão: 

 

Sexta-feira, pelas 22:30 horas a cidade foi abalada com  noticia de que o carcereiro 
da cadeia local, Sr. João M. havia assassinado, a tiros de revolver, o sentenciado 
Oswaldo R., vulgo VADECO, que ali aguardava sua transferência para a 
Penitenciária do Estado. O morto era solteiro, com 30 anos de idade, 
aproximadamente, natural do Paraná, e furtara, em meados do ano passado, em 
Blumenau, um caminhão dirigindo-se para Criciúma, onde foi preso. Circulam mais 
desencontradas versões sobre o fato delituoso, tendo o Sr. Dr. David do Amaral 
Camargo, Juiz da 2ª. Vara, determinado a abertura de rigoroso inquérito para 
apuração das responsabilidades.116 (grifo meu). 

 

Oswaldo R. migrava pelo Estado de Santa Catarina, quando preso e levado para a 

cadeia de Itajaí (SC). João M. considerado ‘assassino’, natural de Florianópolis, estava 

envolvido num fato com ‘versões desencontradas’, porém, durante os autos penais, as duas 

                                                                                                                                                         
113 Divisão da estrutura do judiciário. Disponível em: <http://www.tj.sc.gov.br/jur/estruturajudiciaria.htm>, 
acesso 16 out. 2008. 
114 LUNA, Glória Alejandra G. As ondas e o tempo, uma análise sobre a transformação de um território – 
Praia Brava (1970 – 2003), Itajaí, SC. Florianópolis, 2004. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, p. 33. Fundação Genésio Miranda Lins. 
115 Autos do processo penal n. 6040, ano 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH da Fundação Genésio 
Miranda Lins. 



 

 

51

séries de testemunhos foram favoráveis a sua inocência. Desta forma, ainda no âmbito dos 

discursos jurídicos, aconteciam debates entre elaborar a denúncia ou não contra João M., 

assim, o processo segue até Florianópolis ficando algum tempo nesta situação. Em Itajaí, os 

jornais locais relembram sobre o acontecido, como se observa no jornal O Popular, de 13 de 

maio de 1960, em um artigo do advogado José Medeiros Vieira:  

 

Quem não se lembra daquele homicídio desnecessário (outros adjetivos são 
dispensáveis) cometido pelo carcereiro na pessoa de um preso, jovem que tinha em 
geral bom procedimento presidiário e que passava pacatamente suas horas de cadeia 
consertando rádio, com que obtinha um dinheirinho para o sustento de sua família? 
Dizem que as medidas do rapaz se encheram com o desumano e ilegal tratamento 
dispensado aos desgraçados que lotam a masmorra anexa à Delegacia, inclusive a 
miserável e repugnante refeição servida aos que cumprem pena ou aguardam justiça 
[...] Consta até que nem era legal a permanência do assassinado na prisão aqui em 
Itajaí [...]117 (grifo meu).  
 

Observo que o advogado José Medeiros Vieira é também o articulista do jornal, e 

localizo em outros autos penais, que o mesmo obteve sucesso em absolver todos os acusados 

em que fora advogado.118  Pode-se inferir do articulista um conhecimento sobre o sistema 

judiciário local, tendo chegado a Itajaí no ano de 1949, com atividades na prática jurídica e no 

jornalismo, tendo atuado na política partidária da UDN, na qualidade de presidente da União 

da Juventude Democrática, de 1945 a 1947, quando dirigiu o Jornal “Diário da Tarde”, 

publicação patrocinada pelo partido de oposição ao Governo Vargas. Por convite do 

banqueiro Genésio Miranda Lins, exerceu o cargo de diretor-técnico do Ginásio de Itajaí, 

demitido dois anos depois, momento em que se filiou ao Partido Social Democrata – PSD. 

Segundo referências de Edson D’Ávila, a demissão do cargo de diretor-técnico teve motivos 

que levaram ao “grave incidente com a presidência da escola e a demissão”, e destaca o perfil 

de José Medeiros Vieira como “conservador, anticomunista e privatista”.119 Este advogado 

esteve envolvido nas relações políticas e judiciárias do município, colaborando com o Jornal 

O Popular, entre anos de 1958 e 1961, que o coloca como também como formador de 

opinião. Pode-se inferir que o exercício da advocacia o legitimaria como comentarista do 

acontecimento? Ou, o que importava na época eram os embates políticos em relação à gestão 

da polícia local? De fato, o que se observa em outras publicações são os diferentes discursos 

sobre a cidade, nos quais, a elite local, na década de 1950 e início de 1960, ansiava por uma 

                                                                                                                                                         
116 CRIME NA CADEIA.  Jornal O popular, Itajaí, ano 2, n. 40, 09 out. 1959. Capa.  
117 VIEIRA, José Medeiros. Polícia “Caso de Polícia”. Jornal O Popular, Itajaí, ano 3, 13 maio 1960.  Capa. 
118 Advogado atuou nos autos de n. 8308/1951 n. 5571/1954 n. 5625/1954, acervo do Fundo Judiciário do 
CDMH. 
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cidade ‘civilizada’, com tantas novidades e modos diferentes de comportamento chegando 

através do porto,120 de várias localidades do Brasil e do exterior. A população de Itajaí 

incluída nesta representação, de uma cidade preocupada em organizar seu espaço, em “ordem 

e disciplinado”, onde as aspirações modernas de uma cidade abrangiam a escolha de onde se 

deveria construir uma cadeia e como seria sua gestão.  

Neste mesmo embate, o jornal O Popular noticia que “Um sargento da Polícia investiu 

contra o povo”. Noutra notícia, no mesmo dia, em fevereiro de 1960, traz a manchete “Polícia 

sem autoridade moral,” e afirma que “A polícia itajaiense se desmoraliza ‘a olhos vistos’[...] 

Suas omissões tem sido não só imorais como escandalosas e sua ação quase sempre 

tendenciosas [...].121 

Noto que há intenso debate na imprensa sobre o tratamento dado aos presos da cadeia 

pública de Itajaí, como denúncias de “gritos lancinantes de desespero e o sangue dos 

torturados (não estamos exagerando),”122 nas palavras do advogado José Medeiros Vieira,  

que também cita o período do Estado Novo que contava com a Polícia Especial, sob o 

comando de Filinto Muller, atuante na perseguição e punição dos considerados ‘inimigos da 

Pátria’. No desejo de defender os presos, o articulista ainda compara a polícia de Itajaí com os 

carrascos medievais. Claro que o que estava em jogo não eram os prisioneiros, mas o poder 

político de demarcação da fronteira entre partidos. José Medeiros Vieira era contrário ao 

governo e a atuação da polícia local. Como porta-voz de um grupo, o advogado usa o Jornal 

para formar opinião e denunciar o que considera arbitrário. 

Como dissemos, o também jornalista e advogado Francisco Rangel atuou na maioria 

dos processos estudados, absolvendo todos os acusados. Suas atividades não se restringiam à 

prática jurídica ou ao jornalismo, pois fez oposição ao Governo provisório de Vargas, como 

atuação do seu jornal O Libertador (republicano e depois da UDN) em disputa constante com 

seu “oponente Juventino Linhares, proprietário do jornal O Pharol (Aliança Liberal e depois 

PSD).” As disputas políticas em Itajaí foram acirradas na época. Segundo José Bento Rosa da 

Silva, os jornais representavam parte desses conflitos,123 onde homens do poder público e 

                                                                                                                                                         
119 D’ÁVILA, Edson. O público e o privado na fundação do ensino superior em Itajaí. 1995. Dissertação 
(Mestrado em História). Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, p. 60-61.  
120 KONDER; SILVEIRA Jr., op. cit.. Temos a movimentação do porto de 1945 a 1957. Em 1945, 363 navios 
nacionais, e 31 estrangeiros. Em 1949, 577 navios nacionais e 79 estrangeiros. Nos anos de 1957, 733 navios 
nacionais e 214 estrangeiros. 
121 UM SARGENTO DE POLÍCIA INVESTIU CONTRA O POVO. Jornal O Popular. Itajaí, ano III, n. 70, 5 
fev. 1960. Capa. 
122 VIEIRA, José Medeiros. Crimes dos que devem prevenir e reprimir crimes. Jornal O Popular, Itajaí, ano 3, 
n. 65, 6 maio 1960. Capa.  
123 SILVA, José Bento Rosa. op. cit., 2004.  
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advogados, como José Medeiros Vieira e Francisco Rangel, utilizavam largamente a 

imprensa na defesa e posições de grupos políticos. 

Nos autos, João M., respondeu em liberdade ao trâmite do processo penal, mesmo sem 

o acompanhamento de advogado durante os cinco anos, quando foi indicado pelo magistrado 

o advogado de defesa Francisco Rangel para atuar nos autos. Nota-se a preocupação do 

promotor público Hélio Rosa depois de elaborada a denúncia, e depois de ouvidas as 

testemunhas e o acusado, João M., agora com 58 anos e aposentado de suas funções, em 

esclarecer que reconhece a inocência de quem denunciou. No mesmo papel em que o 

promotor redigiu suas considerações sobre o caso, Francisco Rangel escreve de próprio punho 

ao promotor público. “Sua absolvição, pois, é de inteira justiça.” E, assina ao final de seus 

escritos. Por fim, nos autos o magistrado na sentença final argumenta o motivo da absolvição 

de João M. por legítima defesa devido à agressão de Oswaldo, considerando o acusado: 

 

[...] Na verdade, o denunciado com sua admirável coragem e experiência, fez tudo 
para não matar a vítima, no entanto, psicologicamente achava-se o denunciado, 
como humano, aterrorizado em vista de má índole da vítima e das violências que 
esta praticara, naquela noite, minutos antes do evento.124 

  

Tanto nos autos de João M., quanto no tema da ‘fuga da cadeia’, receberam 

publicidade por parte dos semanários O Popular, O Libertador e Itajaí, e, representam 

embates para além do tratamento dispensado aos presos na cadeia local. Esse lugar possui 

uma dupla função que incide sobre “uma ‘alma’ a conhecer e uma sujeição a manter,”125 e 

nisto, a cadeia local enuncia e continua a enunciar sua função social em relação ao que 

denominamos de “segurança pública” e defesa do “bem comum”.  

Já observei como os crimes que analiso foram usados em disputas políticas, mas nem 

todos os dezenove processos penais de homicídio receberam publicidade pela imprensa local, 

como verificado no caso de Manoel N. e João M.. Todavia, outras publicações localizadas 

fazem parte da discursividade sobre e na cidade, especialmente, quanto analisamos os 

diferentes títulos dados pelos jornais, como no caso do jornal Itajaí,126 no mês de abril de 

1959, o título “Encontrado Morto numa casa de tolerância.” Nestas últimas notícias lêem-se:  

 

No prostíbulo do morro cortado, na casa de uma mulher de nome Paula, a polícia 
recolheu sem vida o corpo de um indivíduo identificado por José de Oliveira, 

                                                 
124 Autos do processo penal n. 6040, ano 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH da Fundação Genésio 
Miranda Lins. Sentença final Fl. 29. 
125 FOUCAULT, op. cit., 2002a, p. 244.  
126 O Jornal Itajaí na sua primeira fase circulou até 1937, e, reapareceu posteriormente em 1954 até 1962.  
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conhecido pela alcunha de “Saliva”. O crime acha-se cercado de mistérios. A 
polícia está procurando esclarecer o fato ocorrido na madrugada de sábado 
último.127  

 

O articulista ressalta um crime ocorrido em locais de prostituição e a função policial 

de investigação do fato. Em poucas linhas, relaciona uma situação policial de encontrar um 

‘corpo sem vida’ no prostíbulo com a idéia de crime. Também, a notícia imprime o sentido 

que transmite um conhecimento da região, afinal, esta sugere uma tolerância quanto à 

existência desta atividade. Desde 1920 até 1950 o ‘Morro Cortado’ representava o limite sul 

do perímetro urbano, o que se nota que a urbanidade da cidade de Itajaí estava em constantes 

mudanças, bem como, as suas representações. Nesta notícia uma casa de prostituição situava-

se nos “limites da urbanidade”, o que forjava o afastamento deste local do âmbito urbano. Na 

reformulação da área geográfica da cidade na década de 1950, a localidade do ‘Morro 

Cortado’ foi escolhida como ambiente para se instalarem bares, casas noturnas e para a 

prostituição, como observou Gloria Alejandra Guarnizo Luna “a transferência da área de 

prostituição para a Praia Brava e o matadouro local, localizados longe do centro (consideradas 

áreas periféricas).” Décadas depois, em 1986, no local denominado popularmente por 

‘Matadouro’, também foram construídas as novas instalações do presídio da cidade, ficando 

na Rua Sete de Setembro (área central, neste período), somente o funcionamento da Delegacia 

Regional de Polícia.128 Assim, entre os anos de 1950 até 1970, a Praia Brava fora representada 

como local de “má fama” e prostituição por possuir em sua localidade área de casas noturnas 

e bares. Mas também recebeu a representação de um local perigoso e de ‘vagabundos’, onde 

“moças de boa família” poderiam “ficar mal faladas”. Na foto abaixo se observa à região 

representada como periférica na época.  

 

                                                 
127 ENCONTRADO MORTO NUMA CASA DE TOLERANCIA. Jornal Itajaí, Itajaí, ano VI, n. 256, 25 abr. 
1959. p. 05.  
128 VENERA, Raquel Alvarenga Sena. Cortina de Ferro: quando o estereótipo é a lei e a transgressão feminina 
(processos crime de mulheres, em Itajaí – décadas de 1960 a 1999). Florianópolis, 2003. Dissertação (Mestrado 
em História) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. p. 110. Autora informa que, no Jornal do 
Povo de 1986 ocorreu a instalação do novo presídio localizado no Bairro Nossa Senhora das Graças, 
popularmente conhecido como ‘Matadouro’. 
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Figura 04 - Praia Brava, em Balneário de Camboriú. Ano 1956.  
 
Fonte: Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Tombo 00062.  
 

Esta localidade situa-se na divisa dos municípios de Itajaí e Camboriú que possuía 

aberta uma via de acesso denominada de Estrada Geral. Na época, foram a única via de 

comunicação da cidade de Itajaí à praia de Camboriú, onde a denominação de ‘Morro 

Cortado’ servia como referência para quem conhecia a região.129 No passado, e ainda 

atualmente, esta denominação refere-se a uma montanha que separa o bairro Praia Brava do 

bairro Fazenda na cidade de Itajaí, na qual, foi aberta uma estrada de difícil tráfego, como 

relata o pesquisador e memorialista Isaque Borba Correia, “no começo da estrada era uma 

serpentina morro acima, depois é que fizeram a rua reta. O caminho era longo e era difícil 

trafegar”.130  Uma preocupação da administração local fora pavimentar a estrada que 

comunicava Itajaí ao Balneário, sobre esta ‘melhoria’ que possibilita a comunicação entre 

municípios; como vemos: 

 

As melhorias urbanas de Itajaí poderiam estar relacionadas com a própria 
necessidade do município em urbanizar as áreas que estavam crescendo em função 
da ocupação pela classe operária do município, mas também poderiam estar 
relacionadas ao grande fluxo de turistas que passavam por Itajaí em direção a 
Balneário de Camboriú, pois este centro, na década de 1970, já era considerado uns 
dos pontos mais badalados de veraneio em Santa Catarina.131 
 

                                                 
129 LUNA, op. cit., p. 44-45. 
130 CORREA, Isaque B. História de duas cidades: Camboriú e Balneário Camboriú. Balneário Camboriú: 
Gráfica Camboriú de Editora e Impressora, 1995.  
131 LUNA, op. cit., p. 39. 
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Atualmente, a Praia Brava, com a valorização dos imóveis, é um local procurado por 

turistas e banhistas (espaço ‘chique’ e ‘badalado’). Anteriormente, verificou-se a retirada das 

casas de prostituição da Rua Uruguai, devido à remodelação da cidade, a partir da década de 

1950 (atual local de funcionamento da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, que foi 

instalada na década de 1960), permitindo a crescente valorização de algumas áreas e o 

enquadramento desta atividade em outros espaços. Conforme estudo da historiadora Onice 

Sansonowizc sobre a retirada das prostitutas da atual avenida contorno sul não representou a 

extinção desta atividade. Conforme a autora: 

 

[...] a preocupação na retirada das prostitutas da região central da cidade e sua 
posterior transferência para uma área mais periférica conhecida mais tarde com a 
alcunha de “Coréia”, localizada no Bairro Praia Brava, próximo ao município de 
Balneário Camboriú, até o fechamento dos prostíbulos no final dos anos 1970. Esse 
fechamento não significou a extinção da prostituição. Seja nas páginas do jornal 
local, seja na internet, seja nas boates de luxo ou de beira de estrada, lá estão elas, 
mostrando que o cotidiano permite reinvenção.132 

 

Onice Sansonowizc discute este cotidiano de reinvenção, já na proposta de outra 

historiadora surgem o contra-discurso ou discursos díspares e inusitados. E deste espaço, 

emergem outros relatos de histórias como as observadas por Raquel Alvarenga de Sena 

Venera, a partir dos processos crime de mulheres acusadas de prostituição e lenocínio, nas 

décadas de 1960 e 1970, que “a cidade continuaria tendo um espaço de prostituição, 

escondido no ‘Morro Cortado’. O que estava em questão não era a prostituição em si, mas a 

territorialidade da família e do prazer sexual”.133 Neste sentido, a cidade portuária de Itajaí 

experimentou este tipo de conflito social e a construção da delimitação dos espaços. A cadeia 

e o morro cortado, também foram representados pelo discurso jornalístico.  

 Tanto a área rural, o cais do porto, o morro cortado ou a cadeia local, vistos a partir 

dos homicídios, serviram como fonte das vozes polifônicas dos discursos jurídicos e 

jornalísticos. Neste último, vimos que fez uso de adjetivos entendíveis, e nomeava tanto as 

vítimas quanto os acusados como ‘assassinos, ladrões, maus elementos e perigosos’ 

envolvidos em crimes ‘bárbaros e misteriosos’. Difere do discurso jurídico no tratamento dos 

‘acusados’ que absolvia por agirem em defesa de suas próprias vidas. Ao mesmo tempo, 

trazia a invisibilidade das ‘vítimas’. Ou seja, disputas políticas recorriam aos crimes para 

afirmar uma idéia de crime, criminoso e sociedade.   

                                                 
132 SANSONOWIZC, Onice. Sobre penteadeiras e outras histórias: prostituição em Itajaí/SC, década de 1950 
e 1980. Florianópolis, 2006. Monografia (especialização em História social) – Universidade do Estado de Santa 
Catarina, Florianópolis.   
133 VENERA, op. cit., p. 65-67. 
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 Quais os pensamentos jurídicos, ou as discursividades jurídicas inseridos nos autos dos 

processos penais? Percebe-se que várias representações foram feitas para as pessoas 

consideradas acusadas, a partir das premissas dadas pelo pensamento jurídico da época e da 

emergência do Código Penal Brasileiro de 1940 (CPB). Desta forma, ao analisar as fontes 

jurídicas destes mesmos autos, os discursos elaborados pelos advogados, promotores e 

magistrados se utilizaram de citações de juristas durante sua prática jurídica penal, e, 

ressaltam-se as de Nelson Hungria com objetivo em absolver. 

  

 

1.3. “TÉCNICA DIANTE DA LEI”: CÓDIGO PENAL BRASILEIRO DE 1940 E NELSON 

HUNGRIA  

 

 

Nos processos penais analisados, as premissas do campo jurídico foram utilizadas 

tanto na exposição de idéias teóricas de Nelson Hungria, nas ‘práticas jurídicas’, quanto na 

utilização do CPB de 1940. O advogado Francisco Rangel, articulista do Jornal O Libertador, 

um órgão de oposição ao governo de Vargas em 1930, também proprietário da Livraria 

Rangel,134 atuou como advogado em sete processos penais de homicídios, dentre os dezenove 

estudados no período e utilizava o Código Penal Brasileiro de 1940 (CPB) ao exercer sua 

‘prática jurídica’ na comarca de Itajaí (SC).   

O CPB de 1940 foi elaborado durante o Estado Novo no Governo do presidente 

Getúlio Vargas, com objetivo de desenvolver a ‘Nação’. A sua utilidade atravessa os campos 

político e jurídico, sendo que a partir do ano de 1940 a imagem de Getúlio também foi 

projetada por esta legislação penal, isto, auxiliado pelos trabalhos do intelectual e Ministro 

Francisco Campos.135 Neste contexto de elaboração do Código o Ministro expõe na redação 

da “Exposição de Motivos do Código”, como sendo um “subsídio trazido pelo governo, que 

                                                 
134 Jornal do Povo, 24 jan. 1970. Capa. O advogado Francisco Rangel faleceu na década de 1970 quando 
ocupava o cargo de Diretor da Faculdade de Direito (atualmente existe esse curso na Universidade do Vale do 
Itajaí - UNIVALI).  
135 Fez a reforma do ensino secundário e superior na década de 1930, exerceu a função de Ministro da Justiça e 
considerado o cérebro jurídico do Estado Novo, presidiu a ampla reforma do sistema de leis do País, como novo 
Código Penal, Processo Penal e Processo Civil. Francisco Campos compreendia a segurança do Estado a partir 
das idéias antiliberais e do legalismo. Cito parte do discurso proferido por Francisco Campos na câmara dos 
deputados em 1921. “Os homens da lei tem na democracia uma função pública: a de criar no povo uma 
sensibilidade para o direito, e a direção legal dos conflitos entre interesses.” Cf. BONAVIDES, Paulo. Francisco 
Campos, discursos parlamentares. Brasília: câmara dos deputados, 1979, p. xvii.  
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tem sido um governo de unificação nacional, á obra de unidade política e cultural do 

Brasil.”136  

Neste bojo, a construção discursiva do sujeito homicida passou a ser regulada pelo 

CPB, sendo um dispositivo que enquadra, classifica, nomeia, seleciona, ou seja, uma 

legislação que visa ajustar o indivíduo a sociedade projetada.  Portanto, a idéia da 

individualização do sujeito homicida pode ser compreendida como discurso modernizador, 

afinal, o CPB inserido no projeto do Estado Novo com objetivo de integrar e desenvolver a 

‘Nação’, e, portanto, centralizar, reprimir e intervir sobre os diversos âmbitos do social. Maria 

Célia Marcondes de Moraes, ao pesquisar o pensamento e atuação de Francisco Campos sobre 

educação e política, nos anos 1920 e 1930, levantou importantes fontes sobre seu pensamento. 

O que permitiu a pesquisadora delinear o Estado Novo como “forte intervencionista na 

economia, na política, na educação, era condição para desobstruir o caminho da modernização 

do país,” bem como, traçar o perfil de Campos como:  

 

[...] um homem da ordem e hierarquia, defensor do status quo, conservador quanto 
aos valores e á tradição, preocupado com a modernização institucional do país – 
modernização, porém, dentro da ordem (leia-se dentro da ordem econômica 
estabelecida), se preferir uma referencia positivistas.137   

 

Neste caminho para a modernização, que Francisco Campos atuou como Ministro da 

Justiça, entre 1937 e 1942, e, efetivou diversas reformas nas instituições jurídicas, as quais se 

destacam algumas como, a elaboração do Código de Processo Civil, do Código Penal 

Brasileiro (CPB), a lei de Sociedade por Ações, a Lei de Fronteiras, a Lei da Sociedade 

Anônima, a Lei de nacionalidades, a Lei Orgânica dos Estados, a Lei do Júri, o Código do 

Processo Penal Brasileiro (CPPB) e a Lei das Contravenções Penais, além da reorganização 

dos Tribunais. Sua atuação como jurista erudito perpassou boa parte do CPB que ainda está 

vigente138 tendo sua consulta feita pelos operadores do direito na comarca de Itajaí (SC), em 

1940. 

No ano de 1935, o projeto do CPB foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas 

quando estava no Senado recebeu críticas durante a Conferência de Criminologia no Rio de 

                                                 
136 PIERANGELI, op. cit., p. 440.  
137 MORAES, Maria Célia Marcondes. Reformas de ensino, modernização administrativa: a experiência de 
Francisco Campos. Florianópolis: UFSC, NUP, 2000, p. 156-157, 181. 
138 O Código Penal foi instituído por Decreto n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940, mas entrou em vigor em 1 de 
janeiro de 1942 e recebeu mudanças importantes ao longo de sua história, como a lei de n. 6416, de 24 de maio 
de 1977, do período ditatorial, e outras vindas de tempos mais democráticos Constituição Federal de 1988. 
Entretanto, a maioria dos artigos não recebeu nova redação a ponto de ser substituída por outro Código, bem 
como não tivemos alteração nos artigos analisados neste trabalho. 
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Janeiro, em 1936, situação que levou Getúlio Vargas a entregar o projeto do CPB para o 

professor paulista Alcântara Machado, presidente da comissão de justiça do senado, revisar. 

Dois anos depois, terminada a elaboração e exames do projeto este foi entregue ao Presidente 

Getúlio Vargas e ao Ministro Francisco Campos quando decidiu convocar uma “comissão de 

técnicos em teorias do Direito e nas práticas da aplicação da Lei Penal” para examinar o 

projeto apresentado ao presidente, figurando nomes como de Nelson Hungria e o 

representante do ministério público, Roberto Lyra.139  

Francisco Campos, ao presidir a comissão revisora do CPB de 1940, caracterizou a 

motivação deste Código com o objetivo geral da punição dos que “delinqüem contra a ordem 

moral, social e jurídica.” Na agenda de debates teóricos da época, tivemos disputas internas 

próprias do Código de 1940, para a proposta desta narrativa histórica, centramos em um dos 

pontos centrais de tensões teóricas que foi à definição jurídica do “homem delinqüente.”140 

Segundo o jurista Nelson Hungria, a solução da lei para tal embate do campo teórico do 

direito e da política adotada no Governo de Vargas foi decidirem pela eliminação “da 

classificação apriorística de criminosos que, na prática, iria redundar fatalmente em 

perplexidade ou no mais descontrolado arbítrio”. Também ressaltou o jurista que a “nossa 

bibliografia jurídico-penal crescia a olhos vistos”,141 em quantidade e qualidade, citando 

Pedro Vergara e seu próprio nome como “novos autores”. Ressalto que estes teóricos foram 

usados pelos operadores do direito nas suas práticas jurídicas nos autos penais da comarca de 

Itajaí, na época estudada.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Na conferência de 1944, realizada na Faculdade de Direito de São Paulo, Nelson 

Hungria relata sobre a “evolução” do campo jurídico penal, denotando que o direito penal no 

Brasil já não se considerava como “receptáculo passivo de tudo quanto nos vinha do velho 

mundo. Já não emitíamos fumaça quando a Europa acendia fogo.”142 Como um estudioso da 

norma, contestava todos os outros campos do saber ou disciplinas (antropologia, psicologia, 

psiquiatria, sociologia) que não o Direito, na defesa de que esse fosse “puro”, e, portanto, 

“técnico” e baseado na estrutura punitiva do livre arbítrio para a solução da criminalidade. 

Essa orientação tecnicista do direito penal brasileiro de Nelson Hungria espelhava a influência 

da escola denominada de tecnicista na escrita do próprio CPB de 1940, como vimos na 

conferência realizada por Hungria em 1944, intitulada “A evolução do Direito Penal 

                                                 
139 PIERANGELI, op. cit.,  p. 406. 
140 Ibid., p. 406-407. 
141 HUNGRIA, Nelson. A evolução do Direito Penal Brasileiro nos últimos 25 anos. In: Revistas dos Tribunais, 
jan, 1944, p. 355- 364, p. 361. 
142 Ibid., p. 355. 
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Brasileiro nos últimos 25 anos”, na Faculdade de Direito em São Paulo, quando destaca que 

“a dominante preocupação da comissão revisora foi imprimir ao projeto Alcântara uma 

apurada harmonia técnica.”143  

Desta forma, esta legislação migra do âmbito do legislativo para o espaço da técnica, 

na qual, a nova orientação do projeto do Estado Novo seria elaborar um Código a partir do 

campo técnico, portanto, reforçada a “supremacia da técnica em relação à política esta última, 

vista como fonte de distorções e fator de irracionalidade na condução dos negócios públicos.” 

Ainda, sobre as comissões técnicas a pesquisadora Eli Diniz fornece uma referência ao 

discutir esta nova formação da ‘engenharia institucional’ do Estado Novo utilizando estes 

conselhos como uma nova ordem institucional. Como indica a autora, “a criação dos 

conselhos técnicos foi uma peça importante nessa engrenagem que viabilizou um sistema 

decisório mais aberto aos interesses econômicos, sem subverter a primazia da elite técnica.”144 

Assim, destaco a participação do jurista Nelson Hungria na revisão do CPB 

compreendido como um especialista do campo jurídico, tendo a “criação dos conselhos 

técnicos” um importante dispositivo que viabilizou um sistema decisório sendo este que 

possibilitou “uma nova modalidade de articulação entre o mundo dos interesses e a esfera 

estatal pela institucionalização da estrutura corporativa”. Já no início dos anos 1930, os 

conselhos técnicos são criados e tinham por função, assessorar o Estado e alguns dotados de 

poderes normativos e deliberativos, entre outras funções consultivas.145  

Estas comissões técnicas ocorreram no mesmo ano da realização da I Congresso 

Internacional de Criminologia, em Roma, com 1.299 participantes de 40 países, e o Brasil se 

fez representar por nomes como Roberto Lyra, Alcântara Machado e Afrânio Peixoto, entre 

outros nomes de destaque no Direito Penal, debatendo temas como: a) a etiologia e 

diagnóstico da delinqüência de menores e a influência dos resultados dessas investigações 

sobre os sistemas jurídicos; b) estudo da personalidade do delinqüente; c) o papel do juiz na 

luta contra a delinqüência e a sua preparação criminológica. Consta na ata às razões da 

importância de Roma como cidade deste evento: 

  

1º por sua tradição com a Escola Antropológica; 2º pela polêmica entre Escola 
Clássica e Escola Positivista dentro da Itália e as repercussões internacionais dessa 
polêmica; 3º pela situação especial de nosso país ter reconhecido a importância do 
problema penal com o fato único na História a encontrar solução no Programa do 

                                                 
143 Ibid., p. 361. 
144 DINIZ, Eli. Engenharia Institucional e Políticas Públicas: dos conselhos técnicos às câmaras setoriais. In: 
PANDOLFI, Dulce (Org.). Repensando o Estado Novo. RJ: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1999, p. 24. 
145 Ibid., p. 25. 
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Partido (época de Mussolini); e 4º pela publicação e atuação de um novo Código 
Penal no qual o princípio da individualização encontra total reconhecimento.146  

 

Os debates doutrinários do campo jurídico estavam ocorrendo, ao mesmo tempo em 

que os conselhos técnicos do CPB, segundo Nelson Hungria, deveriam primar por “os reparos 

que deveriam ser feitos ao Projeto de Alcântara Machado eram justamente de ordem 

técnica.”147 Nesta direção, o historiador Ricardo Sontag ao investigar a construção da figura 

do penalista durante a reforma penal brasileira de 1940, percebeu o Código de 1940 como 

artefato técnico destinado aos especialistas do campo jurídico, ressaltou o suporte para a 

elaboração do CPB dado pelas comissões técnicas durante o Estado Novo, os congressos 

acadêmicos de juristas, publicações e traduções de códigos internacionais, bem como, os 

destinatários imaginados deste Código seriam os juristas especializados com competências 

técnicas específicas, como Nelson Hungria, sendo um dos maiores expoentes deste campo. O 

historiador analisou a formação do campo do saber jurídico, em específico, as bases para 

elaboração do CPB desta época, com a formação de “redes produzidas pelos próprios juristas 

com a intenção de dar suporte aos processos de codificação.” 148 Indicou parte da trajetória da 

aprovação do CPB, entre os anos de 1935 até 1940, quando ocorreram críticas e revisão, até 

aprovação final do CPB. 

Na época, estavam disponíveis no campo da teoria jurídica, principalmente, duas 

escolas que tinham ampla influência no direito brasileiro, a clássica e a positivista,149 ambas 

consideradas pelos juristas da época como opções modernas para construir uma legislação 

para a nação brasileira.  Como preocupação dos teóricos da época, a opção do ‘princípio de 

individualização’ como possibilidade de definição do “homem delinqüente”, que estava na 

agenda de debates e disputas internas durante e elaboração do CPB de 1940. Assim, o 

ecletismo do CPB permitiu operacionalizar as idéias de Estado Moderno e os juristas que 

participaram da revisão do CPB realizaram os debates das temáticas do direito penal e 

criminologia, nos quais, os revisores também revelaram divergências teóricas e políticas. 

                                                 
146 Atti Del congresso internazionale di Criminologia. (Apud OLMO, 2004. p. 116-117). In: OLIVEIRA, 
Alcidésio Junior. Penas especiais para homens especiais: as teorias biodeterministas na criminologia brasileira 
na década de 1940. Rio de Janeiro, 2005. Dissertação (Mestrado em Historia das Ciências da Saúde). Casa de 
Oswaldo Cruz - FIOCRUZ. Rio de Janeiro. p. 79.  
147 SONTAG, Ricardo. Código e Técnica. A codificação Penal de 1940 e a construção da identidade do 
penalista. Brasil (1930-1945). Florianópolis, 2007. TCC (trabalho de Conclusão de Curso). Universidade do 
Estado de Santa Catarina, Florianópolis, p. 39. 
148 Ibid., p. 33. 
149 ROSA, Alexandre Morais. Decisão Penal: a bricolagem de significantes. Rio de Janeiro: editora Lúmen Júris, 
2006, p. 69-70. Vale ressaltar que existem várias correntes positivistas, mas de modo geral pode ser 
caracterizada pela “redução da atividade humana e social a uma simples realidade física ou natural (campo da 
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A partir dos debates das temáticas do direito penal e criminologia, nos quais os 

revisores revelaram divergências na revisão do projeto do Código, destaco a antropologia 

criminal de Cesare Lombroso150, a sociologia de Enrico Ferri e as questões psicológicas de 

Raffael Garofalo, magistrado que trabalhou entre a antropologia e sociologia criminal, sendo 

atribuído a esse a criação da ‘criminologia’. Segundo Roberto Lyra, coexistem três correntes 

diversas: a clínica, a sociológica e a jurídica.151 A criminologia se formou na Europa no 

contexto científico do fim do século XIX e início do XX, principalmente, “aparelhada pela 

sociologia,” e diz que essa abandonou os preceitos da biologia, fincando esses no século XIX. 

Assim, Roberto Lyra se dizia “criminólogo” e preocupado com a sociologia. Tendo a 

criminologia um estatuto de ciência (ciência social), mas sem o pretexto normativo do direito 

penal.   

O CPB de 1940 visto como eclético pelos seus elaboradores utiliza da escola clássica a 

noção da anterioridade da lei em relação ao crime, e, associa outra inovação para época, já 

citada, a noção de periculosidade. Esta enuncia o sentido individualizador da pena, dando um 

sentido a mais “do que a classificação dos criminosos,”152 comentário feito pelo jurista 

Roberto Lyra que participou da revisão do projeto do CPB.  

Os debates ocorridos na comissão de juristas que elaboraram idéias para a unidade do 

Estado, usaram suas leituras e influências doutrinárias disponíveis na época, como enunciado 

por Francisco Campos “os postulados clássicos fazem causa comum com os princípios da 

Escola Positiva.”153 Assim, por princípios clássicos temos exemplificado na primeira parte do 

artigo 1º do CPB de 1940, lemos que “não há crime sem lei anterior que o defina. Não há 

pena sem prévia cominação legal.”154 Este princípio foi amplamente usado pelos promotores 

da comarca de Itajaí da época. 

Já na segunda parte do mesmo artigo, temos uma influência da escola positivista, que 

foi usada no CPB à individualização da pena, tendo o magistrado a escolha do grau máximo e 

mínimo, segundo o jurista José Henrique Pierangeli, “de acordo com a personalidade e os 

                                                                                                                                                         
realidade), passando a considerar toda a atividade humana ao determinismo rígido do mundo físico ou 
biológico.” 
150 Os trabalhos fundamentais de Lombroso, considerado o fundador da Antropologia Criminal, são: o Tratado 
Experimental do Homem delinqüente (1876) e A mulher delinqüente (1878). “Segundo Lombroso a distinção 
entre louco e criminoso é de quantidade, de grau na regressão atávica (herança remota) e não de qualidade.” 
LYRA, Roberto. Criminologia. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 41.   
151 Ibid., p. 221. Autor realiza nesta obra um mapa da criminologia até final da década de 1980. Sobre a 
influência de R. Garofalo (Itália, 1851- 1934).   
152 LYRA, Roberto. Direito Penal Normativo. Rio de Janeiro: José Konfino Editor, 1977, p. 51.  
153 PIERANGELI, op. cit.,  p. 81. 
154 BRASIL. Código Penal. Organização dos textos, notas remissivas e índices. Juarez de Oliveira. 29 ed. São 
Paulo: Saraiva, 1991. BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
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antecedentes do criminoso, os motivos determinantes, as circunstâncias e as conseqüências do 

crime.” 155 Para o jurista Jorge de Figueiredo Dias, os fundamentos do positivismo para os 

juristas da época foram a negação do livre-arbítrio, a crença no determinismo e no postulado 

da previsibilidade dos fenômenos humanos.156 O livre-arbítrio como opção de todas as ações 

humanas foi defendido pela Escola Clássica do direito penal e severamente criticado pela 

Escola Positivista do direito que teve como principal precursor, Cesare Lombroso.157 Este  foi 

o maior representante do positivismo biológico, com grande influência na criminologia 

brasileira, influenciou Nina Rodrigues e também teve seguidores na Itália como Ferri e 

Garofalo. As idéias de Lombroso perderam sua força e influência especialmente após a 

Primeira Guerra Mundial, porém algumas reflexões persistem no campo dos juristas da 

criminologia ou do direito penal, como a noção de individualização da pena, do método 

terapêutico ou do processo de prevenção do crime.158 Nos processos estudados temos citações 

diretas da doutrina de Nelson Hungria, como nos autos do cais do porto de Itajaí, Manoel N. e 

João T., em 1954, cito a peça elaborada pelo magistrado. 

 

São requisitos da legítima defesa: a - uma agressão atual e iminente; b - a injustiça 
da agressão; c - um direito a defender, próprio ou de outrem; d - emprego moderado 
dos meios necessários (Nelson Hungria, Edição revista Forense, vol. V, pág. 89) (fl. 
61). Esses elementos, a meu ver, vivem no processo. (grifo meu).159 

 

O acusado foi absolvido por ‘legítima defesa’ e o representante do ministério público, 

a partir das representações das testemunhas, não elaborou uma tese de acusação. Como se 

verifica no discurso dos autos “A promotoria não teve elementos para contraditar a tese 

esposada pela defesa, porque das três testemunhas arroladas pela denúncia [...] corroboram a 

versão veiculada pelo acusado.”160 As duas séries de testemunhos repetiam a versão de que o 

‘acusado’ matou para sobreviver, ou seja, inocente, perante a lógica jurista da ‘legítima 

defesa’. Nelson Hungria, também evocado nos argumentos do advogado funcionou como o 

discurso jurídico de que faltava ao acusado a ‘periculosidade social’, em outras palavras, este 

não representava perigo para a sociedade, assim, poderíamos incluí-lo no meio social, pois 

praticou um ato em sua defesa, sendo um direito seu.161 

                                                 
155 PIERANGELI, op. cit., p. 407. 
156 DIAS, Jorge de Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinqüente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 12. 
157 Nascido em 1935, em Verona na Itália. 
158 GAVRON, op. cit., 2008, p. 66. 
159 Autos do processo penal n. 5625, ano 1954 caixa S/N. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
160 Autos do processo penal n. 5625, ano 1954. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
161 TEIXEIRA, Antonio Leopoldo. Da legítima defesa. Belo Horizonte: del Rey, 1996, p. 61.  
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Segundos os legisladores do CPB de 1940, o direito penal não se confunde com 

criminologia. Roberto Lyra indica que a criminologia estuda as causas da criminalidade e da 

‘periculosidade’ preparatória dessa mesma criminalidade. Desta forma tornou-se oportuno 

compreender o conceito de criminologia na medida em que a diferencia do direito penal. 

Segundo Roberto Lyra, “a criminologia, salvo para a crítica, não se ocupa da repressão. Além 

de tudo, os fins de Direito Penal são normativos, enquanto os da criminologia são 

científicos.”162 O autor retoma a distinção entre estes saberes, ao mesmo tempo em que 

confere o “estatuto de cientificidade” a criminologia, que para o debate da década de 1940, as 

fronteiras estavam em constate conflito entre os campos do conhecimento no âmbito do 

jurídico, como observamos quando a definição do “homem delinqüente”.  

Neste debate, nas bases teóricas da escola positivista do direito penal, reconhecia o 

estudo da figura do criminoso, todavia, esse estudo deveria ser uma tarefa da criminologia. 

Nessa lógica o CPB de 1940 não classifica o delinqüente da forma como Lombroso entendia, 

ou, como: nato, louco ou passional; ou, da forma de Ferri, como: delinqüente habitual; ou, 

ainda da forma como Garofalo, como “assassino, violento, ímprobo e cínico.” Isto seria alvo 

de estudos da criminologia e não integrados na escrita do Código de 1940, mas visualizamos 

estes discursos no âmbito dos autos penais.163   

Os legisladores e juristas preferiram integrar no Código de 1940, as noções como de 

‘responsabilidade’ e a idéia de ‘periculosidade’.164 Na exposição de motivos do Código Penal 

Brasileiro (CPB), nesse ponto moldado pela escola positiva, explica-se sobre a noção da 

responsabilidade penal que pressupõe o autor do crime dotado de vontade humana, “o 

elemento vontade, que se abstraíra do conceito de responsabilidade penal, volta a ser condição 

necessária desta.”165 Assim, os legisladores compreenderam no direito penal positivista como 

uma disciplina prática o que não interessavam saber se a vontades fossem livres ou não, sendo 

o livre-arbítrio defendido pela escola clássica. Deste debate, no CPB de 1940 ficou expresso 

que os delinqüentes podem ser classificados como responsáveis ou semi-responsáveis. Os 

irresponsáveis, neste último, os acusados, seriam inocentados, por não compreenderem o ato 

como criminoso.166  

                                                 
162 LYRA, op. cit., 1995, p. 21-22. 
163 No capítulo 3 analisamos a partir dos discursos dos autos a polifonia nos autos, quanto aos “acusados”, a 
partir dos registros das testemunhas, das polícias, promotores, advogados e juízes.  
164 GRAVON, Eva apud DIO, Renato Alberto T. A escola positivista de direito penal e sua influência no Brasil. 
In: Revista da Faculdade de Direito. Vol. LVI, fasc. II, São Paulo, Universidade de São Paulo, 1961, p. 233. 
165 PIERANGELI, op. cit.,  p. 407.  
166 No artigo 22 do CPB o critério biopsicológico foi mais aconselhado a ser aplicando na noção da 
responsabilidade. “É isento de pena o agente que, por doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou 
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A noção de ‘periculosidade’ foi conceituada como a “probabilidade de vir ou tornar o 

agente a praticar fato previsto como crime,”167 foram divididos em ‘perigosos por presunção’, 

por ‘declaração’ e os ‘não perigosos.’168 Nelson Hungria reafirma este instituto como uma 

inovação do CPB de 1940, quando afirma não ter adotado qualquer classificação do criminoso 

nesta lei.169 Observa-se nos autos dos irmãos João A. e Leonel A., acusados de homicídio 

contra Felício S. e Sebastião C., estas noções teóricas na prática jurídica da época. Todos 

estavam num salão de danças quando envolveram numa luta e João A. consegue fugir, mas 

Leonel A., padeiro, 23 anos, solteiro foi preso. Na delegacia consta no relatório sobre a 

classificação do criminoso. 

 

O criminoso confessou, cinicamente, a autoria do monstruoso crime, o qual 
praticou em companhia de seu irmão. A arma usada para a perpetração do crime foi 
um punhal que se encontra nesta Delegacia, apreendido. Tendo em vista a 
periculosidade do criminoso, no interesse da instrução criminal, garantia da ordem 
pública e segurança da aplicação da lei penal, requeiro a V. Excia. M.M. juiz, a 
prisão preventiva do acusado Leonel A.170 

 

O Juiz responde positivamente ao pedido de prisão, reforçado pelo relato do delegado 

que os acusados tinham se envolvido em outras brigas, estando presos, mesmo sem processo 

em seus nomes. Agora, interessava a estes autos os fatos ocorridos como uma ‘garantia da 

ordem pública’. Segundo o delegado, havia a ‘probabilidade’ de praticarem novos crimes 

como já tinham se envolvidos em brigas anteriores. O advogado levanta a ‘responsabilidade’ 

dos acusados sobre os homicídios constantes dos autos de Leonel A. e João A., quando 

solicita a exclusão de João A. como autor do fato, alegando em sua defesa “para que o 

partícipe responda penalmente é também necessário um elemento psicológico: a vontade 

consciente e livre de concorrer, com a própria ação, na ação de outrem.” Nestes autos, os 

embates estiveram em torno do ‘perigo para o social’ dos envolvidos, em outras palavras, a 

                                                                                                                                                         
retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato, ou 
de determinasse de acordo com esse entendimento” Ibid., p. 414. 
167 Ibid., p. 418. 
168 Consultar: OLIVEIRA, op. cit., p. 130. Analisa que “como a maior preocupação do período era com a 
reincidência, havia uma prioridade ao problema do estado perigoso e às medidas de segurança, como preceitua o 
Código, ‘se tratar de indivíduo perigoso, será aplicada uma medida de segurança, ou, mais precisamente, a 
liberdade vigiada’ (CAMPOS, 1941, p. 17). Esta medida veio, como já dito da influência do Código e 
pensamento italiano, chamada de teoria sintomática.”  
169 CERQUEIRA, Daniel; LOBÃO, Waldir. Determinantes da criminalidade: uma resenha dos modelos 
teóricos e resultados empíricos. Rio de janeiro: IPEIA, 2003. Relatório de determinantes para a criminalidade. 
“Nesse limiar dos desenvolvimentos teóricos da criminologia, talvez, uma das mais conhecidas abordagens, 
devida a Lombroso (1893), colocava como determinante da criminalidade as patologias individuais. Tais ênfases 
biológicas causas do crime, contudo, foram abandonadas após a 2ª Guerra em virtude do seu conteúdo racista, 
que condenava pessoas com determinadas características físicas a serem portadoras contínuas da doença da 
criminalidade.” p. 7.  
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‘periculosidade’ de ambos, como demonstrada na peça principal elaborada na delegacia, 

objetivando a garantia da ‘ordem pública’, ao mesmo tempo somada com a ‘responsabilidade’ 

de João A. em participar do evento como autor juntamente com seu irmão. O promotor aceita 

a versão da não autoria de João A. no conflito, e na mesma peça, informa que Leonel A. 

responderia pelo homicídio sozinho. Os autos não trazem mais dados sobre o processo de 

Leonel A., finaliza-se com a retirada do nome de seu irmão como acusado.  

Dentro deste debate, a idéia de que se o indivíduo é uma figura de subjetividade 

identificada perante o Estado, normalizado, obediente à lei, à moral, às regras e aos ‘bons 

costumes, ’ incide sobre a criminalização aplicada pelo Estado. Os casos do artigo 121 

(homicídio) do CPB seguem a noção de que quanto mais o Estado individualizasse as penas, 

melhor seria a prática penal. Nos processos penais estudados se encontram os registros de 

antecedentes criminais ou as fichas da vida pregressa, práticas criadas no início do século XX, 

e, dispositivos denotam a idéia de ‘individualização do delinqüente’, uma das influências da 

escola positivista aplicadas nas décadas de 1940, 1950 e 1960, nos processos penais julgados 

na comarca de Itajaí (SC). Segundo Michel Foucault, a reforma do direito penal modifica o 

suplício, que constituía uma pena uniforme, para a foram punitiva apresentadas pelos 

reformadores.  

 

[...] os princípios da reforma do Direito penal apontava para uma individualização 
das penas em função de uma especificação dos crimes e do estabelecimento de um 
‘quadro’ de correspondência entre ambos (crime/pena). A punição seria tanto mais 
eficaz quanto mais e melhor conseguisse dar conta da particularidade dos crimes 
(com seus diferentes graus de gravidade), respondendo a eles com uma 
proporcionalidade das penas, estas também singularizadas. 171 

 

A idéia foi aplicada nos casos do artigo 121 (homicídio), que possui a opção da 

diminuição e aumento de pena. Esta última forma, denominada de qualificadora pelos juristas 

inclui o motivo torpe, fútil, emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, outros meios cruéis, 

traição ou deixar de prestar socorro à vítima.172 Enfim, inúmeras formas de particularizar o 

crime e dar a medida da pena para esse ‘acusado’, assim esta sociedade afastaria o ‘perigo 

social’ de um indivíduo que praticasse tais atos. No âmbito dos autos penais, a noção de 

‘periculosidade’ ou de ‘indivíduo perigoso’, fundamentos do positivismo, representou uma 

novidade no Brasil com o CPB em 1940.  Nos Código de 1830 e de 1890 não se tinha essa 

                                                                                                                                                         
170 Autos do processo penal n. 5571, 1954. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 4 v. 
171 FONSECA, op. cit., p. 170. 
172 Retomo essa análise no Capítulo 2, quando da construção da noção do ‘sujeito homicida’ através das 
denúncias dos autos.  



 

 

67

noção como motivo para a prevenção do crime. Inaugurada pelo CPB de 1940 a 

‘periculosidade’ passou a compor os discursos do poder judiciário que atuaram em Itajaí. A 

partir dessa nova inquietação de abrangência, tanto nos autos penais de homicídio quando os 

juristas utilizaram o instituto da “periculosidade”, quanto se observa que foi além do campo 

jurídico, quando cada vez mais, os esteriótipos do ‘criminoso perigoso’ circulou nos discursos 

jornalísticos. Enfim, em todos os lugares de relações de poder.  

Neste capítulo, procurei dar visibilidade à cidade e ao meio rural da comarca de Itajaí, 

nos ano de 1940 a 1964, através dos processos crime de homicídio, para perceber a 

‘geografia’ onde ocorreram e as vozes da imprensa e do judiciário. Também achei pertinente 

localizar o lugar social dos homens que compunham o judiciário, como os advogados – 

Francisco Rangel e Jose Medeiros Vieira, importante para visualizá-los inseridos nas esferas 

políticas e sociais da época. Operadores que ao utilizarem as premissas do Direito como 

sugeridas pelo jurista Nelson Hungria e o CPB de 1940, que nas ‘práticas jurídicas’, dos autos 

individualizavam os acusados. Desta forma, os resultados dos autos, tanto podiam indicar 

indivíduos perigosos, aliados à noção inovadora do instituto de ‘periculosidade’, quanto 

absolver com base nas mesmas premissas jurídicas. O que retoma os limites das proposições 

do CPB como um instrumento técnico, que não utiliza a classificação apriorística dos sujeitos 

como criminosos, todavia, a posição dos sujeitos que a manipulam passam a estabelecer a 

‘verdade jurídica’, através de usos de esteriótipos de classe, gênero, raça/cor/etnia. Como 

exemplo, dos homens no interior considerados “simples e feios”, que foram considerados 

como inocentes nesta condição social. Isso demonstra a politização do instrumento técnico em 

benefícios de grupos sociais e de suas ‘verdades’.  Seguindo, no próximo capítulo veremos a 

partir da construção da noção do ‘sujeito homicida’ através das denúncias elaboradas pelo 

promotor nos autos, como foram tratadas as criminalizações dos casos de homicídios, na 

comarca de Itajaí (SC) no período estudado. Também delinear um perfil das vítimas e 

acusados, através da análise de dados fornecidos pelos autos, como: a naturalidade e 

residências, escolaridade, profissão, estado civil, entre outros, o que se percebe uma parcela 

da modernização, isto a partir dos autos penais estudados, no período de 1940 até 1964. 
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CAPÍTULO II 

 

 

CRIMINALIZAÇÃO NOS AUTOS DA COMARCA DE ITAJAÍ (SC) 

 

 
Uma sociedade normalizadora é o efeito histórico de uma 
tecnologia de poder centrada na vida. 173 

 

Nos autos de homicídios de João T., 24 anos, condenado há sete anos e seis meses, em 

1959, a justificativa do magistrado diz: “réu primário e com bons antecedentes,” ainda, outros 

discursos jurídicos enunciavam sobre um homem “trabalhador da lavoura até 18 anos, que 

virou pedreiro, estudou até o alfabeto. Fuma e bebe quando em companhia de amigos e não é 

viciado. Normal o estado de animo antes e depois do crime.”174 Alguns discursos jurídicos de 

João T. negavam a representação de um indivíduo perigoso socialmente, todavia, uma faceta 

de seu ‘comportamento’ ficou registrada no interrogatório na delegacia através do escrivão. 

  

[...] o depoente confessa que correu atrás da sua mulher para matá-la, pois estava 
renegado e com fome; que, o depoente, após matar sua esposa foi buscar a bicicleta 
em sua casa e dirigiu-se para esta delegacia, onde entregou-se ao plantão da cadeia, 
alegando que tinha assassinado sua mulher.175 (grifo meu).  

 

João T., segundo registros dos autos nunca tinha se envolvido em conflitos antes e se 

entregou à polícia espontaneamente. Seu interrogatório destacou o registro de que estava lá 

sem coação, e que confessava a autoria do homicídio.  Durante a fase policial, as testemunhas, 

falam sobre esse ‘gesto de obediência’, não sendo necessário, os policiais procurá-lo ou 

colocarem em dúvida a autoria do homicídio. Durante a fase judicial, o magistrado questiona 

João T. sobre o acontecimento, o que se observa a repetição do discurso apresentado, na fase 

policial, quanto interrogado na delegacia, “diz que a sua esposa é muito boa somente ela 

‘queria mandar’ fora isso era boa. Este já bastante exaltado desferiu-lhe a primeira machadada 

[...] que após o ato o depoente veio entregar-se á polícia [...].”176  

Júlia A., 19 anos, brasileira e doméstica, figurou como vítima dos autos, onde o 

acusado João T. teve a única condenação realizada pelo Poder Judiciário entre o total dos 

                                                 
173 FOUCAULT, op. cit., 1984, p. 135.    
174 Autos do processo penal n. 5810, ano 1959. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 16 
175 Autos do processo penal n. 5810, ano 1959. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
176 Autos do processo penal n. 5810, ano 1959. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
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processos penais de homicídio, no período de 1940 até 1964. Significativo esse dado, quando 

cruzado com os indícios da justificativa desses autos, pois relata o conflito que antecedeu o 

acontecimento, pelo fato do acusado esperar um tipo de comportamento de sua esposa. 

Segundo os autos; “gritou que era ele que mandava em casa e não a deixaria ir aconselhando-

a em deixar de ir para Cabeçudas outro dia, pois amanhã já estava resolvido em levar a 

filhinha para a casa de seu pai”. Casados há um ano e dois meses, com uma filha de quatro 

meses de idade, estiveram separados, “porém fizeram as pazes voltando a viver em comum”. 

Apesar deste conflito, João T. a considerava como sendo uma ‘boa esposa’.177  

Neste sentido, a partir do campo da história das mulheres, encontramos diversas 

contribuições sobre a temática da violência contra elas. Ressalto o trabalho da historiadora 

Marisa Corrêa, quando analisou, em Campinas (SP), entre 1952 até 1972, autos penais 

levados a julgamento por motivo de homicídios e tentativas de homicídios entre casais. 

Ainda, apresenta os ‘casos masculinos’, quatro categorias de temas para os crimes como: a 

infidelidade, abandono da mulher, agressão mútua e negativa da autoria do crime. Destes 

autos, analisou a grande variedade das sentenças encontradas desde a absolvição à 

condenação de 26 anos de prisão. Verificou algumas regularidades, como a que maioria das 

agressões ocorre em relações estáveis, dentro de casa, sendo as condenações mais pesadas 

àquelas que tiveram o tema abandono da mulher.178   

Nos autos de Júlia A., o que se aproxima da pesquisa citada acima é o comportamento 

esperado pelo feminino, sendo este, decisivo para a motivação do ato do ‘marido’ que 

justificou sua atitude de agressão à esposa, dizendo que ela não ‘desejou aceitar’ a “vontade 

de irem juntos para a casa de seu pai, principalmente ele depoente queria levar a menina para 

que seu pai visse, pois ainda não conhecia.”179 Júlia A. desejava ir para a praia com uma 

vizinha e não acompanharia o marido. Também a residência do casal foi o local do conflito e 

do homicídio da vítima, considerados pelo Poder Judiciário como casados. 

João T. figurou na regularidade encontrada nos dezenove processos penais, os quais 

foram contados 24 acusados, todos indicados como homens e 22 vítimas no total, sendo entre 

esses, apenas 01 vítima mulher, Júlia A., casada com um dos acusados. A partir das fontes, 

nenhuma mulher foi acusada neste tipo de delito, o que pode levar a crer que elas não 

praticavam crimes e pouco eram as vítimas. A historiadora Raquel Alvarenga Sena Venera, ao 

estudar a transgressão feminina em Itajaí, nas décadas de 1960 até 1999, localizou 01 

                                                 
177 Autos do processo penal n. 5810-1959. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
178 CORREA, Marisa. Morte em Família: representações jurídicas de papéis sexuais. RJ: Graal, 1983, p. 97.  
179 Autos do processo penal n. 5810-1959. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 7. 
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homicídio envolvendo mulheres na década de 1960 a 1969, e na década seguinte, 02 

homicídios ou tentativa. De forma geral, em sua pesquisa, analisou através das fontes de 

processos penais de vários delitos, as diversas histórias das mulheres transgressoras, 

destacando como os esteriótipos compreendidos como “discursos generalizadores,” que 

ganharam centralidade em suas investigações. Estas mesmas mulheres transgressoras 

“estiveram em um ponto exato no qual o discurso estereotipado das relações sociais excluía a 

mulher da criminalidade, ou ainda, no qual o discurso jurídico possibilitava escapes pautados, 

exatamente, nos esteriótipos.”180 Talvez Júlia A. estivesse incluída no estereótipo da boa 

esposa, então, portanto, o discurso jurídico a defenderia? 

Este conflito recebeu atenção da imprensa, em fevereiro de 1959, a notícia que a 

“cidade foi sobressaltada sábado pela tarde com a notícia de um bárbaro crime, ocorrido no 

bairro de Cordeiros, em que foram protagonistas marido e mulher”. Outra capa do mesmo 

jornal, no dia 08 de março de 1959, sob o título “Matou a esposa a machadadas”, estava em 

destaque com letras em negrito e maiúsculo. O articulista da matéria esclarece ao leitor o 

acontecimento do sábado à tarde: “[...] com a brutal e perversa cena de sangue, quando o 

marido, não podendo conter o ódio, armou-se de um machado e investiu contra a esposa 

indefesa, desferindo o primeiro golpe com a lâmina do machado, atingindo em cheio o rosto 

de Júlia.”181 

O jornal resumiu o ato atribuído a João T., descrevendo-o como “perverso e 

agressivo”, e que “abalou toda a população de Cordeiros pela maneira como fora praticado”.  

Segundo a notícia, antes de ser preso, o acusado foi até a residência de seu pai pedir-lhe 

conselhos, o que consta: “que seu pai mandou-lhe que aguardasse os acontecimentos. Mas, a 

polícia entrou em ação e trancafiou o perverso indivíduo no xadrez, onde expiará o seu 

crime.”182 Ao folhear os jornais, dos períodos indicados, a partir dos acontecimentos dos autos 

penais, localizou-se onze notícias como esta, porém este caso ganhou um espaço maior entre 

os semanários. Os jornais O popular, Jornal do Povo e O Libertador, noticiaram o homicídio 

entre os cônjuges.183  O jornal O Popular ao colocar as notícias do Tribunal do Júri daquele 

mês enuncia que “possivelmente será submetido ao Conselho de Sentença três processos, 

dentre estes o já famoso ‘caso da machadinha’”.184 A informação de que os atos de João T. 

                                                 
180 VENERA, op. cit., p. 35. 
181 MATOU A ESPOSA A MACHADADAS. Jornal do Povo, Itajaí, n. 1131, 08 mar. 1959. Capa. 
182 Idem. 
183 RANGEL, Dalmo. Jornal O Libertador, Itajaí, ano 4, 28 fev. 1959. p. 05. CASO DA MACHADINHA. 
Jornal O popular, Itajaí, ano 2, 23 out. 1959. Capa. TRIBUNAL DO JURI. Jornal O popular, Itajaí, n. 46, 20 
nov. 1959. p. 03. 
184 CASO DA MACHADINHA. Jornal O popular, Itajaí, ano 2, 23 out. 1959. Capa.  
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receberam um título exclusivo, denotam variados sentidos para a possibilidade de se atingir 

maiores leitores dentre a população, incitando uma preocupação com um ‘ato bárbaro e 

violento’ em relação a uma mulher casada com uma filha de poucos meses de vida.  

Retomo a capa do Jornal do Povo, de 08 de março de 1959185, e percebo que ao lado 

da notícia de João e Júlia, aparece a informação da visita de João Goulart. Do lado oposto, 

outra notícia sobre desafetos políticos e “calúnias” atribuídas ao PTB; logo abaixo, notícia 

sobre a “União Beneficente dos ‘Chauferes’ profissionais e amadores de Itajaí” e sobre a 

“comemoração de mais um aniversário do Sindicato dos Estivadores de Itajaí”. De forma 

geral, as notícias de homicídios encontradas tiveram poucas linhas de destaque em relação a 

outras informações noticiadas no mesmo jornal, sendo que das onze notícias encontradas 

todas dividiram espaços nas páginas dos jornais com outras que tinham mais informações a 

divulgar. Compreendo que as intenções das notícias veiculadas na imprensa sobre o 

acontecimento que envolveu João T. e Júlia A., chamam a atenção, principalmente, sendo a 

única condenação entre os 19 processos de homicídio. A historiadora Joana Maria Pedro 

esclarece que o discurso jornalístico tem por intenção “persuadir”, mais do que informar, e 

para fazer com que o seu leitor aceite a mensagem como fora comunicada com todos os seus 

‘títulos exclusivos’, utiliza variados meios para alcançar essa intenção. A própria linguagem, 

as imagens ou até o local e destaque da notícia no jornal, para “os leitores dos jornais, por sua 

vez, estabelecem a verdade, a falsidade, ou a mentira do discurso, a partir dos valores de sua 

visão de mundo.”186  

O Tribunal do Júri condena o acusado, mas percebo que no julgamento o modelo de 

masculinidade foi preservado, com a condenação ou não, o que se debateu foi as ‘fortes 

emoções’ sofridas pelo acusado durante o acontecimento, sendo que os advogados Moacyr 

Werner e Eduardo Santos Lins buscaram no ideal do amor romântico e no casamento 

“harmonioso”, uma lógica jurídica para embasar a tese da defesa. Cito parte da defesa dos 

autos: “Casara para ter a quem pudesse amar com todas as forças do coração e enfim, casara 

para ter um lar perfeitamente harmonioso [...]. Aqueles meses que passa sofrendo, embotaram 

seu raciocínio.”187 Nesta luta travada nos autos, a partir da lógica da defesa dos advogados, a 

racionalidade atribuída a João T. associada ao gênero masculino, o absolveria, porém, isso 

não ocorreu. Em 1959, João T. foi encaminhado para a prisão da penitenciária do Estado. 

Comunicação feita via radiograma solicitou a ‘guia de sentença dos sentenciados’, Alamiro C. 

                                                 
185 MATOU A ESPOSA A MACHADADAS. Jornal do Povo, Itajaí, n. 1131, 08 mar. 1959. Capa.  
186 PEDRO, Joana Maria. Nas tramas entre o público e o privado: a imprensa de desterro no século XIX. 
Florianópolis: Editora da UFSC, 1995, p. 47. 
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e João T., à Secretaria do Estado dos Negócios do Interior e Justiça, para serem ali residentes. 

Três anos depois, em 1963, João T., agora na condição de réu foi internado no Hospital 

Colônia Santana, em Florianópolis, e realiza seu primeiro pedido de liberdade da prisão, a fim 

de se “submeter a exames psíquicos, atendendo a solicitação do egrégio conselho 

penitenciário.”188 

Nota-se que os representantes do aparato judicial estavam preocupados em qualificar o 

acusado, para além do discurso da “normalidade antes e depois do crime”. Elaboraram um 

entre discursos, ou seja, entre o discurso jurídico e psiquiátrico importa o sentido de 

organização de um poder médico-judiciário. Desta forma, a fronteira entre os saberes 

psiquiátrico e jurídico cumprem a função de ponte entre estes saberes 189, e neste poder 

produtor de um sujeito criminoso de homicídio, que temos a especificidade do perfil do 

acusado João T.. Sem cessar, o Estado continua a construir dispositivos no campo do médico-

legal, capazes de individualizar o acusado.  Retorno a dizer que este ficou na penitenciária de 

dezembro de 1959, indo em setembro de 1963 para o Hospital Colônia Santana internado, 

afim de “submeter exames psíquicos”, em Florianópolis, onde solicitou o livramento 

condicional, tendo como registro de conclusão, assinado pelo subdiretor penal: 

 

[...] é postulante criminoso primário, tem boa conduta carcerária e trabalhador 
incansável. Tendo aprendido neste Estabelecimento o ofício de sapateiro que lhe 
proporcionará o sustento da família mediante trabalho honesto. Somos de parecer 
que o peticionário merece o benefício do livramento condicional, uma vez que, as 
exigências da lei estão sobejamente preenchidas.190  

 

Dessa maneira, o acusado é representado na prática jurídica penal, a partir de uma 

pena de prisão mais ‘branda’ do que as sugeridas no discurso jornalístico, sendo que na 

notícia a pena seria de “sete anos e seis meses de reclusão.”191 Observa-se novamente, quando 

no primeiro pedido de solicitação de diminuição de pena de prisão, ocorrido em janeiro de 

1962, o acusado se utiliza do Decreto de n. 51378 de 1961,192 que possibilitava a redução da 

pena em 1/5 desta, sob a condição de um “exame de verificação de ausência ou cessação da 

                                                                                                                                                         
187 Autos do processo penal n. 5810, ano 1959. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
188 Autos do processo penal n. 5810, ano 1959. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH.  
189 FOUCAULT, Michel. Os anormais. São Paulo: Martins fontes, 2002b, p. 51-52. 
190 Autos do processo penal n. 5810, ano 1959. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Parecer do subdiretor 
penal. 
191 TRIBUNAL DO JURI. Jornal O popular, Itajaí, n. 46, 20 nov. 1959. p. 01. 
192 Decreto assinado por João Goulart de n. 51378/1961, no artigo 2º conta o seguinte texto: “Ficam comutadas 
as penas de detenção, reclusão ou prisão, definitivamente impostas aos primários, que tenha cumprido mais de 
um terço da condenação, com boa conduta carcerária, na proporção seguinte: [...] b- um quinto, aos condenados 
a penas de mais de 6 até 15 anos.” Autos no processo penal n. 5810, ano de 1959. Acervo do Fundo Judiciário do 
CDMH. 
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periculosidade”. Desta forma, anexo a este decreto foi encaminhado um atestado da Colônia 

Santana. No documento feito pelo Dr. João Haroldo Bertolli e Dr. Ivan Bastos de Andrade, 

emitido pelo próprio Hospital Colônia Santana, em 10 de outubro de 1963, enuncia que 

“nossa impressão é que, pelo menos atualmente, trata-se de pessoa que se encontra dentro dos 

limites de normalidade psíquica.” Todavia, não foi total o convencimento dos médicos 

psiquiátricos em relação à terapêutica que João T. recebera na prisão durante estes anos. Logo 

depois, em 15 de outubro de 1963, temos um voto do médico psiquiátrico Tavares Iracema, 

justificando que “o preso cometeu um crime de furor violento e tem conduta fria e 

insensível.” Tavares Iracema, que também foi o médico do primeiro pedido de livramento 

negado, diz que “caracteriza a periculosidade dificilmente sanada nos poucos anos de prisão a 

que foi submetido João T.” Cito o primeiro pedido de livramento condicional, que constam os 

dados ‘bio-psíquicos’ da ‘vida de João’.  

 

Dados Bio-psiquicos do sentenciado João T.  
João T., 29 anos, cor morena, viúvo, sapateiro, natural de Itajaí- Santa Catarina. 
Hábitos normais, analfabeto, com bom comportamento carcerário, trabalhador. 
Nesta casa aprendeu a profissão de sapateiro. Contudo, a estrutura da sua 
personalidade ainda mostra-se instável e devemos considerar com reflexão as 
circunstâncias que se revestiu o crime, ou melhor o uxoricídio. Casado há meses, e 
por motivo fútil, prostou sua indefesa esposa e golpes de machado, com violência e 
crueldade.   
Desligado de afetos e com pouco tempo de ingresso neste estabelecimento não 
soube guardar o respeito, a lembrança e o discernimento á família que constituiu e 
vitimou. Eis, com encargos de amancebia, com desejos de novamente casar-se, o 
que não se concretizou. Não é conveniente lança-lo ao meio de origem. Sugerimos 
que a sua segregação expire com a pena estabelecida. Por isso, somos de parecer 
contrário ao livramento condicional. Florianópolis, 2 de fevereiro de 1963. 
(Assinado) pelo Dr, José Tavares Iracema. (Chefe da secção médica).193 

 

Nota-se o conflito no campo médico-legal quanto aos sucessivos julgamentos do 

crime. Quando o médico chefe da seção Dr. J. J. Barreto diz que João T. “cumpridor probo 

dos seus deveres e obrigações, está assimilando a terapêutica penal que lhe vem sendo 

ministrada nesta Casa.” Documento de 13 de abril de 1964 anexado ao relatório do presídio 

que finaliza dizendo que João ‘vem sendo recuperado’, e alerta no documento que “o 

livramento condicional não se julga novamente o crime. A gravidade do delito não constitui 

óbice à concessão do benefício. Assim, para a concessão deste benefício, devemos ter em 

vista o procedimento, as atitudes e o estado do sentenciado durante a sua internação no 

presídio.” Em novembro de 1963, João T. continuava na prisão e os debates continuam nos 
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autos. Quando do terceiro pedido, realizado em fevereiro de 1964, o diretor do presídio Paulo 

Cardoso enuncia sua visão sobre o ‘detento’.  

 
Acredito mesmo, que se recambiado ao mundo livre, trilhará o caminho da honra, 
da dignidade e do dever. Sinto discordar do parecer do departamento Médico da 
Casa por achar que as exigências da lei que rege o assunto, estão sobejamente 
preenchidas pelo postulante.194 

 

Destes embates, em julho de 1964, João T. recebeu um parecer favorável à sua 

liberdade, “como não haja dúvida quanto à higidez psíquica de João T., o Conselho não tem 

nada a opor ao livramento condicional.” João T. recebe a liberdade e uma nova análise ‘bio-

psíquica’. João T. recebeu mais do que a liberdade física, teve produzida uma nova 

individualidade. Segundo os autos, o sistema de terapia penitenciária produziu o novo João 

T., caracterizado como “psiquicamente normal, obediente, trabalhador, cumpridor dos seus 

deveres, estamos seguros e tranqüilos, que lá fora o integrado no meio social de origem, estará 

apto a tornar-se um cidadão útil a si, à sua família, à sociedade e à pátria.”195  

Nota-se que a partir destes autos, a relação entre a psiquiatria, criminologia e Direito 

Penal, exemplificado nos laudos médicos e nos exames psiquiátricos. Sendo que estava em 

debate a linha tênue entre o considerado normal e o patológico. Um debate moderno, em 

relação aos saberes, dentro do período estudado, 1940 até 1964. Segundo Maria Cristina 

Gonçalves Vicentin, o debate sobre as relações históricas entre o campo psiquiátrico e o 

jurídico, especialmente, por meio do surgimento da noção de periculosidade, permite refletir: 

 

[...] promessa da capacidade de diagnosticar a periculosidade de um sujeito colocou 
a psiquiatria no centro da gestão de diversos problemas sociais, de onde a definição 
de periculosidade sempre foi um problema de ordem pública e não da natureza do 
sofrimento psíquico.196 
 

Uma época em que a ordem pública da cidade de Itajaí deveria ser preservada, pois no 

campo jurídico, o poder judiciário continuou a atuar nos atos de João T., mesmo quando 

ganhou a liberdade física. Este deveria atender as condições apontadas pelo magistrado da 

comarca de Itajaí (SC). Isto no mesmo ano de sua liberdade (1964), as condições apontadas 

pelo magistrado foram possuir;  

                                                 
194 Autos do processo penal n. 26/1963. Pedido de livramento condicional, anexo do processo penal n. 5810, de 
1959. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
195 Autos do processo penal n. 45/1964. Pedido de livramento condicional, anexo aos autos do processo penal, n. 
5810, ano de 1959. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
196 VINCETIN, Maria Cristina Gonçalves. Responsabilidade penal juvenil: problematizações para a interface 
psi-jurídica. Revista Brasileira de Ciências Criminais. Rio de janeiro: Editora Revistas dos Tribunais. Ano 13, 
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[...] ocupação honesta dentro de trinta dias; ter residência e comunicar de sua 
mudança; apresentar-se em dois e dois meses para comunicar sua ocupação; não 
porta armas; recolher-se cedo à habitação; pagar à custa do processo e taxa 
penitenciária.197  

 

Observo a presença e preocupação do Estado, tanto na vida, nas marcas deixadas no 

corpo das pessoas, a partir dos autos. Também, o Estado se faz presente no nascimento com a 

obrigatoriedade de sua certidão, com o registro do nome, nos casamentos civis, nos divórcios, 

nos óbitos, enfim, nota-se a produção de fazer viver, bem como de se fazer um controle desta 

vida, alma ou corpo, mais do que seu desprezo ou aniquilamento. Deste poder produtivo sobre 

os atos de João T., cabe lembrar Michel Foucault, citado por Márcio Fonseca que permite 

uma análise a partir do que se denominou de ‘governo das almas’, no qual, faz ‘introjetar’ em 

nossos corações o ‘auto-governo.’198 Para a terapêutica do sistema penal, João T. encontra-se 

representado como ‘cidadão útil’, estaria produzindo seu ‘auto-governo’, no qual encerraria 

ali a sua periculosidade, isto no âmbito dos discursos médico-legal, mas também nos 

discursos do CPB de 1940 e nas práticas jurídicas dos autos penais. Nos autos de João T. 

foram aplicadas às ferramentas fundamentais para o que a escola positivista chamaria de 

individualização, a periculosidade como nos critérios das penas aplicadas a estes atos, e, por 

fim, o próprio histórico do delinqüente, auxiliou nesta produção, amplamente 

descritivo/esmiuçado/localizado/enquadrado/inquirido e até controlado. Recorro a Michel 

Foucault, quando observa uma das nuanças do significado da noção de periculosidade: 

“significa que o indivíduo deve ser considerado pela sociedade ao nível de suas virtualidades 

e não ao nível de seus atos; não ao nível das infrações efetivas a uma lei efetiva, mas das 

virtualidades de comportamento que elas representam”.199 

João tinha infringido a ordem da lei (CPB de 1940), compreendido como um poder 

coercitivo e repressivo que opera no nível do ilegal. Para tanto, não bastava uma punição do 

crime no nível da lei; o que a instituição penal trata de significar está no âmbito da ordem da 

norma, trata-se da vontade de prevenir o futuro, o porvir para produzir novas características 

corporais a partir do que Foucault denominou de normalização. Tomo como referência que 

existe uma distinção entre a “ordem da lei e ordem da norma”. Aqui, a produção do sujeito 

homicida, nos autos de João T., coloca uma questão ao poder judiciário tendo sua atribuição 

em “assegurar o controle dos indivíduos” a sua própria autonomia enquanto poder no âmbito 

do judiciário se investe incessantemente, de uma ‘normalização’ dos corpos. O poder 
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judiciário atende as respostas da sociedade, quanto ao tratamento dos sujeitos que cometeram 

homicídios, ao construir e alimentar constantemente esta “rede de um poder disciplinar, uma 

sociedade de vigilância.”200  

Apesar de possuirmos todo este aparato disciplinar, no âmbito do judiciário, se 

reinventando e reatualizando constantemente, dentro do campo das premissas do direito, 

conforme seus contextos e conflitos sociais ainda sabem-se pouco das vítimas dos homicídios 

analisados, neste período, bem como da única vítima mulher nos autos penais se comparada 

com os dispositivos destinados aos acusados, destinados nos autos penais. O próprio termo 

“vítima” passou a ser utilizado no Brasil, em específico, nos processos penais, a partir da 

regulamentação do CPB de 1940. Os estudos da historiadora Eva Gravon sobre as vítimas de 

crimes sexuais, em Florianópolis, 1964 a 1985, analisa a emergência da vitimologia, 

significado como estudo das vítimas no âmbito da justiça, a partir da década de 1940. 

 

[...] na história do direito penal, tanto a escola clássica, de Beccaria e Carrara, como 
na escola positivista, de Lombroso, Ferri e Garofalo deram pouca atenção a vítima. 
Durante muito tempo, a ênfase dada no processo penal, entre o ofendido, o Estado e 
o autor, se mostrou tendenciosa ao dar destaque à figura do delinqüente.201 

 

 Segundo a autora, desde o século XIX, a partir das noções da escola positiva, o 

acusado ganhou “um corpo, uma cultura, e uma história”.  Nasce o objeto deste saber 

positivista, o sujeito delinqüente, ao mesmo tempo em que, se diferencia da escola clássica, 

baseada na igualdade, - ao menos, formal dos indivíduos. Para a prática jurídica, dentro deste 

último pressuposto, basta uma relação entre pena e delito, ficando de fora desta, a relação 

entre delinqüente e vítima. Para a escola clássica do Direito Penal, interessada no crime e nas 

suas abstrações, não se usou pesquisas empíricas. Diferente da escola positivista do Direito 

Penal, que analisou o ‘criminoso real’, considerando-o seu estereótipo. Todavia, ambas não se 

importaram com o estudo das vítimas. Somente mais tarde, na segunda metade do século XX, 

segundo Eva Gravon “o sistema penal entra em crise, entre outras razões, devido à ineficácia 

do sistema punitivo e a falida idéia de recuperação do delinqüente, a legitimidade do Estado 

foi questionada e com ela o lugar em que a vítima ocupava.”202 

Observa-se que a vítima, tanto na escola positivista, quanto para a premissa teórica da 

escola clássica, não marcaria sua emergência nestes autos, mas quando analisados os 

resultados dos autos de homicídio do período, um lugar estava sendo ocupado por esses 

                                                                                                                                                         
199 FOUCAULT, op. cit., 2002b, p. 85. 
200 FOUCAULT, op. cit., 1996a, p. 85. 
201 GAVRON, op. cit., 2008, p. 142-143. 
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personagens. Percebo essa tendência do campo jurídico, quando analiso os autos penais de 

homicídios e verifico um lugar específico para as vítimas nas construções discursivas das 

fontes. Todavia, as duas escolas tiveram influências na produção do CPB de 1940 e nas 

práticas jurídicas da época. Verifica-se, que as vítimas não ganham o estatuto de protagonista 

como os acusados tinham, mas sim, se observa que foram produzidos dispositivos de 

identificação do corpo vitimado, ao mesmo tempo em que tivemos uma descrição indireta da 

história da vítima, isto através dos acusados. Porém, os documentos gerados pela justiça 

versam principalmente sobre os acusados, como o dispositivo de ‘qualificação, interrogatório 

e Boletim individual dos acusados’203 e não das vítimas. Vale observar que no ‘Boletim 

individual’, sendo um documento impresso, há no rodapé uma orientação de remessa destes 

dados ao Serviço de Estatística demográfica, Moral e Política do Ministério da Justiça e 

Negócios interiores, práticas que atenderiam, mais às premissas da escola positivista do 

Direito Penal do que da escola clássica. 

A partir dos dezenove autos penais, localizo indícios das vítimas representados pelas 

testemunhas, e/ou na qualificação dos acusados, ou ainda, por parte do aparato policial ou 

jurídico, em relação ao corpo das mesmas, ou ao comportamento no momento de sua morte.  

Observa-se nos autos, também que apenas em uma fase se toma o corpo da vítima como 

protagonista, quando se busca provar a existência material do homicídio. Estes dados das 

vítimas foram sistematizados e representam versões destinadas a produzir discursos de 

verossimilhança. Para tanto, antes de serem considerados ‘verdadeiros’ ou ‘falsos’, revelam 

os significados presentes nas relações entre os envolvidos, que se repetem em muitos atos 

entre acusados e vítimas.      

Retomo nos autos penais de João T. e Júlia A., o dispositivo do exame cadavérico, 

destinado a ‘esquadrinhar’ a vítima, em outras palavras, o corpo vitimado de Júlia A. passou 

por uma descrição minuciosa do ferimento. Como tarefa atribuída aos peritos, os quais 

descreveram que a “vítima teve morte violenta por aprofundamento da região temporal 

direita, além deste ferimento apresenta outro do lado superior com mais ou menos 2 cm de 

                                                                                                                                                         
202 Id.  
203 Formulário impresso no qual são preenchidos dados do réu, como, nome, alcunha, filhos, sexo, idade, ano de 
nascimento, estado civil, nacionalidade, naturalidade, instrução, profissão, religião ou culto, residência, cor, tem 
filhos, quantos e se são legítimos, e outros dados do processo como: quando iniciou o processo, artigo da 
infração, quando foi identificado o réu e está preso em que data. Em nota de rodapé consta a seguinte orientação. 
“(Esta parte será anexada aos autos do processo, por ocasião de sua remessa ao Juízo Criminal, onde deverá ser 
preenchida a sua parte final e depois de passar em julgado a decisão definitiva, será destacada e remetida: no 
Distrito Federal, ao Serviço de Estatística demográfica, Moral e Política do Ministério da Justiça e Negócios 
interiores; nos Estados e nos territórios aos respectivos órgãos centrais de estatística).” Autos de processos 
penais. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH de Itajaí (SC). 
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extensão.” 204  Este tipo de discurso possui a função de dupla qualificação, sendo uma médica 

e outra judiciária, por permitir uma costura entre o discurso médico e jurídico, possibilitando 

o trânsito deste saber no ambiente médico-legal. Denota uma biografia do corpo mutilado da 

vítima de forma simplória e até pueril, porém, a partir da mensuração do centímetro do corpo 

ferido, temos um tipo de discurso que permite circular ou entrecruzar as duas práticas de 

discursos diferentes, como as noções médicas dentro do campo jurídico e vice-versa.205 Em 

certa medida, a representação da vítima foi visualizada nos autos, a partir do seu corpo pois 

esse interessava ao discurso jurídico, como prova de um discurso verossímil.   

 Outra forma utilizada na prática jurídica, quanto à produção do sujeito homicida, é a 

partir da construção da noção do ‘sujeito homicida’, com as denúncias elaboradas pelo 

promotor nos autos nos casos de homicídios. 

 

 

2.1 NOTAS SOBRE A CONSTRUÇÃO DA NOÇÃO DO ‘SUJEITO HOMICIDA’ 

ATRAVÉS DAS DENÚNCIAS DOS AUTOS 

 

 

A partir da teoria jurídica e do CPB de 1940, os crimes de “homicídios” foram 

descritos no artigo 121 (matar alguém) na parte considerada especial, colocada no Título I 

“Nos crimes contra a pessoa”, subdivididos em seis capítulos. No Capítulo I “Dos crimes 

contra a vida.”206, espaço onde o CPB cita três tipos de homicídios: “simples”, “qualificado” e  

“culposo”, e organizam no parágrafo 2, incisos I, II, III, IV e V o “homicídio qualificado” as 

motivações possíveis dos “agentes” ao praticarem o homicídio. Listo os temas considerados 

agravantes para o campo jurídico, incisos: 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; V – para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou 

vantagem de outro crime; pena de reclusão , de doze a trinta anos.207 Os legisladores do CPB 

                                                 
204 Autos do processo penal n. 5810, ano de 1959. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
205 FOUCAULT, op. cit., 2002b. 
206 PIERANGELI, op. cit.. Os juristas elaboram nessa lei a morte dos considerados infantes (idade) no artigo 
123. Esse delito considerado um acontecimento no qual ocorre por uma perturbação psíquica da parturiente. 
Ainda, temos o induzimento do suicídio, no artigo 122.  E, por fim o aborto artigo 124. Excluídos de nossas 
análises sobre os discursos jurídicos dos homicidas. 
207 Ibid., p. 459. 
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de 1940 denotaram no artigo 121 as modalidades e gradações de “qualificação” ou de “culpa,” 

que podem operacionalizar a “pena a ser aplicada ao caso concreto,” tendo como aumentar ou 

diminuir a penalidade. O jurista José Henrique Pirangeli resume esta operação do campo 

quando o magistrado for aplicar a penalidade ao delinqüente. “Em suma, individualizará a 

pena, adotando a quantidade que lhe pareça mais adequada ao caso concreto.”208   

Percebe-se a complexidade da tarefa do magistrado, depois de analisados os autos. Ele 

recebe a atribuição de relacionar o “caso concreto” ao artigo do CPB de 1940, somente no 

artigo 121 sobre as possíveis “aplicações da pena”, estas, podem variar de simples detenção 

até pena máxima de trinta nos casos de reclusão. Como decidir sobre essa elasticidade entre o 

mínimo ao máximo de pena? Esse era (é) um dos dilemas do campo jurídico em relação às 

atribuições de sentenças dos magistrados. Como observou a historiadora Marisa Correia, 

quando encontrou uma grande variedade das sentenças desde a absolvição à condenação de 26 

anos de prisão.209  As absolvições prevaleceram nos autos analisados neste trabalho, e desta 

forma, pode-se denotar uma preocupação dos legisladores e dos juristas com o controle social, 

ao enunciarem que “é preciso reforçar no espírito público a idéia da inexorabilidade da 

punição”.210  

Esse “espírito público” difundido pelo Estado alcança uma das atribuições dadas ao 

promotor público local, isto, ao elaborar a denúncia, fazendo a partir das versões recebidas da 

delegacia de polícia. Os inquéritos analisados pelo promotor público, - representante do 

Estado, tinha a atribuição de iniciar aos autos na fase judicial. Através do levantamento das 

fontes no judiciário local, observa-se uma quantidade elevada de inquéritos policias, sem, 

contudo, estarem completados pela fase judicial.211 Para esta investigação, o recorte dos autos 

levados ao judiciário, permite a discussão histórica desta trajetória da fase policial relacionada 

à fase judicial. 

Em vista disso, concordo com Margareth Rago, sobre sua reflexão relacionada com a 

escrita da história, quando diz para não esquecermos que estamos tratando de fragmentos. 

Quando olhamos para o passado, temos lacunas, silêncios, esquecimentos, buracos, que não 

devem ser preenchidos, e sim, admitidos como uma “fratura virtual, que abre um espaço de 

                                                 
208 Ibid., p. 407. 
209 CORREA, Marisa. op. cit., p. 97. 
210 PIRANGELI, op. cit., p. 407-408. 
211 Em fevereiro de 2008, um pedido foi aceito pelo Diretor do Fórum que autorizou tais documentos, serem 
transportados para higienização, digitalização, conservação e catalogação, para posterior consulta no CDMH. 
Tais fontes passaram a compor o fundo judiciário já existente na FGML. 
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liberdade”.212 Quando o promotor elabora o enquadramento, a partir do inquérito, passa a 

descrever a denúncia formal dos atos considerados crimes e ocorridos na comarca de Itajaí 

(SC), transformando-os em autos penais. Para isso, utiliza-se dos artigos do CPB de 1940, 

indicando um ou mais parágrafos e incisos do artigo 121, ou ainda, combinava com outros 

artigos do mesmo Código. O que importa nessa operação inserida na lógica jurídica é a 

individualização. A denúncia funciona como uma avaliação de cada indivíduo, em outras 

palavras, busca incluir “o corpo, a história e a cultura do acusado”, em uma presença 

controlada conforme a regra produtora de indivíduos. Compreendo que o promotor público 

esteja operando nesta invenção das tecnologias positivas de poder.  Cito Michel Foucault 

quando diz que:  

 

[...] a legislação penal, desde o início do século XIX e de forma cada vez mais 
rápida e acelerada durante todo o século, vai se desviar do que podemos chamar a 
utilidade social; ela não procurará mais visar ao que é socialmente útil, mas pelo 
contrário, procurará ajustar-se ao indivíduo.213  

 

Na comarca de Itajaí, entre 1940 até 1964, as denúncias dos homicidas elaboradas a 

partir do CPB de 1940, denotam este ajustamento dos atos dos indivíduos transformando-os 

em autos penais. Retomo os autos de Henrique C., lavrador, residente de Luiz Alves (SC), em 

Laranjeiras, representado como área rural214, em 1964. Na denúncia, o promotor público 

“enquadrou” Henrique C. no artigo 121 (matar alguém), combinado com parágrafo 2 inciso II. 

Ou seja, o autor praticou o ato “por motivo fútil,” com “pena de reclusão de doze a trinta 

anos.”215 Dos processos analisados, o homicídio “simples” (matar alguém) foi o 

enquadramento mais utilizado pelo promotor na escrita de sua denúncia. Esta forma de 

operação do campo jurídico faz com que o caso exista a transformação da individualidade 

produzida em um auto (descrito, registrado, arquivado)216 de enquadramento das atitudes de 

homens e mulheres em sociedade ao regular seus comportamentos, gestos e atitudes. Desta 

forma, com o desejo de produzir o que é aceitável socialmente e o que não é, nos autos de 

homicídios, tem-se a preocupação do que é perigoso socialmente e do que não é. A denúncia 

na sua forma pré-estabelecida pelo campo jurídico, narra uma versão aceitável do 

acontecimento, dia, hora, lugar dos envolvidos. A tabela abaixo foi elaborada a partir dos 

                                                 
212 RAGO, Margareth. Libertar a história. In: RAGO, Margareth et al. (Org.) Imagens de Foucault e Deleuze: 
ressonâncias nitzschianas. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p. 263. 
213 FOUCAULT, op. cit., 1987, p. 84. 
214 Autos do processo penal n. 10444, ano 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH.  
215 PIERANGELI, op. cit., p. 459. 
216 FONSECA, op. cit., p. 179. 
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artigos citados pelos promotores públicos nos autos penais, que realiza o enquadramento da 

conduta contrária à lei, produzindo um discurso verossímil. Tivemos dois acusados 

enquadrados no inciso II (Por motivo fútil), sendo um dos acusados na denúncia, acrescido o 

inciso IV (Traição, emboscada, ou mediante dissimulação, ou dificuldade ou impossibilidade 

da defesa do ofendido), o que poderia aumentar a pena caso fossem condenados. Essa tabela 

foi elaborada a partir dos dezenove processos analisados, onde se observa os enquadramentos 

realizados pelo promotor público para cada um dos vinte e quatro acusados.  

 

Tabela 06 - Distribuição do percentual e do número de acusados enquadrados nos casos do artigo 121 e incisos e 
outros artigos do Código Penal de 1940 e Consolidação das Leis Penais de 1932.   

 
Código Penal de 1940 – Parte especial. 
Título I - Dos crimes contra a pessoa 
Capítulo I – Dos crimes contra a vida 
Artigo 121, caput e incisos e artigos da Parte Geral 

Número de 
acusados 

Número de 
acusados 

(%) 

Art. 121 “caput” – “Homicídio simples” – Matar alguém 11 48% 
Art. 121. 
Parágrafo 2 – Homicídio “se o homicídio é cometido:” 
II – Por motivo fútil 

1 4% 

Art. 121.   
Parágrafo 2 – Homicídio “se o homicídio é cometido:” 
II – Por motivo fútil  
IV – “Traição”, de “emboscada”, ou “mediante dissimulação” ou 
algo que dificulte a defesa do “ofendido”  
Art. 53 – “erro na execução atinge a pessoa diferente” 

1 4% 

Art. 121. 
Art. 44 – “ter o agente cometido o crime”  
Letra F. “contra cônjuge” 

1 4% 

Art. 121. 
Art. 129.  “Lesão corporal” 1 4% 

Art. 121. 
Art. 25 – “pena de co-autoria.” Pena também será aplicada aos 
dois acusados. 

2 8% 

Art. 121.  
Art. 129. “Lesão corporal” 
Art. 51. “Agente pratica dois ou mais crimes”  
Inciso 2 “Aplica-se a pena de um dos crimes se idênticas, ou o 
mais grave, aumentada de um sexto a dois terços” 

1 4% 

Art. 121. 
Art. 129. “Lesão corporal”  
Art. 25 – “pena de co-autoria.” Pena também será aplicada aos 
dois acusados. 
Art. 51. “Agente pratica dois ou mais crimes”  
Inciso 2 “Aplica-se a pena de um dos crimes se idênticas, ou o 
mais grave, aumentada de um sexto a dois terços” 

2 8% 

Art. 121. 
Art. 327 – “considerado funcionário público” 2 8% 

Consolidação das Leis Penais de 1932 
Titulo X – Dos crimes contra a segurança da Pessoa e Vida 

Número de 
acusados 

Número de 
casos (%) 
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Capítulo I – Do Homicídio 
Artigo 294, parágrafos e outros artigos da Consolidação  
Art. 294 – Matar alguém 
Inciso 2 – “se o homicídio não tiver agravante” 
Art. 303 – “Lesões corporais” 
Art. 66 – Aplicação das penas 
Inciso 1 – caso seja “convencido de mais de um crime” deve-se 
aplicar a pena para cada um dos crimes. 

2 8% 

Total 24 100% 
 

Fonte: Processos penais de 1940/1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
 

 

Ao observar estes dados inferimos a postura do Promotor Público em considerar a 

aplicação do CP de 1940, o tipo mais “simples de homicídio”, talvez por isto ser suficiente 

para envolver uma possível condenação do “acusado”? Talvez. Como vimos os resultados 

finais dos 19 processos penais estudados foram de 18 absolvições e 01 condenação, 

observando que nem sempre o que indicava na denúncia seria sustentado no decorrer do 

processo. Dessa forma, os enquadramentos realizados pelos promotores Delfim de Pádua 

Peixoto ou Hélio Rosa, poderiam mudar ao elaborarem outras peças com artigos da 

legislação, ou até mesmo a retirada do que havia enquadrado, adotando a postura de solicitar a 

absolvição do acusado.  

Nos autos em que o acusado foi enquadrado no homicídio combinado com artigo 129, 

do CPB, - “ofensa à integridade corporal ou a saúde de outrem”, temos o percentual de 24 %, 

segundo maior percentual dos casos estudados. As características dos acontecimentos 

estudados nestes autos, tanto nas versões dos acusados, quanto das testemunhas, contam sobre 

os conflitos corporais com facas, canivetes, machado, armas de fogo, punhais, “bengalas de 

tocar gado”217 e outros instrumentos de uso do cotidiano. A tabela abaixo foi elaborada, a 

partir dos 19 autos penais e indicam os instrumentos usados durantes esses conflitos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
217 Consta nos autos uma foto da bengala para tocar boi indicada como arma do crime. Autos do processo penal 
n. 7661, ano 1947. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH.  
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Tabela 07 - Instrumentos utilizados pelos acusados indicados nos processos.  
 

Instrumentos usados Freqüência casos 
Faca, pistola e porrete (bengala) 1 
Faca  3 
Canivete  2 
Punhal 2 
Arma de fogo (espingarda, pistola, revolver) 9 
Peso de 1 kg 1 
Machado 1 
Total 19 

 
Fonte: Processos penais de 1940/1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
 

 

A preocupação do legislador do CPB de 1940 ao enumerar vários modos de ação para 

se cometer um crime de morte, coloca a questão de que as armas usadas estavam inseridas nos 

discursos dos autos. As armas descritas e como foram utilizadas serviriam para indicar a 

periculosidade de cada indivíduo, isto, nas versões narradas nas denúncias. De forma geral, 

notam-se disputas corporais entre os envolvidos.  Como consta nos autos de novembro de 

1944, logo depois de terminada a novena (reza coletiva) por volta das 20 horas, no local 

chamado de Estrada Itoupava, no município de Luiz Alves, ocorreu o conflito entre um grupo 

de irmãos e o inspetor de quarteirão. A frente da capela Nossa Senhora da Saúde foi o palco 

dos acontecimentos, que posteriormente, foram narrados em versões distintas. Nos autos, o 

“inspetor foi agressivo”, e por isso, a reação dos irmãos. Outra testemunha narrou “ter visto 

com os seus próprios olhos, que os irmãos R., antes de mais nada agrediram o inspetor João 

A.”; que este comportamento agressivo dos irmãos se repete com “com toda gente, até com 

crianças; que a população no Segundo Braço do Norte vive sobressaltada, deixando de sair á 

noite de casa, a fim de não ser agredida pelos irmãos.” Um dos irmãos ficou ferido e faleceu, 

o inspetor João A. acusado de homicídio, utilizou neste conflito sua arma de fogo. Neste 

contexto do meio rural, todos os envolvidos no conflito partilhavam do ‘reconhecimento da 

violência’, como observo nos autos:  

 

Na qualidade de inspetor do quarteirão foi chamado á localidade ‘sob sua jurisdição 
‘2 braços do Norte’ para por ordem ao habito de certos indivíduos que sempre 
viviam armados de faca, bengala e revolver, e que lá chegando pediu licença para 
revistar diversas pessoas, o que foi feito sem oposição e que notando a presença no 
local dos irmãos [...], dirigiu-se ao mesmo com o mesmo objetivo, conseguindo 
uma faca e uma bengala (umbigo seco de boi) com uma argola na ponta, tendo 
neste momento aos mesmos irmãos se alterado contra o depoente, digo, se alterado 
e lançado com fúria contra o depoente motivo pelo qual fez uso de sua arma para 
defender-se da agressão e retirando-se em seguida para sua casa, tendo mandado 
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levar ao conhecimento da autoridade competente o fato [...] e apreensão das armas e 
bengala. 218 

 

A bengala fotografada serviu de prova da versão narrada por João A., 25 anos, no 

momento da investigação policial. No relatório elaborado na fase policial, estava declarado 

pelo inspetor de quarteirão, que “no exercício de suas funções, resolveu, por precaução, 

revistar os homens presentes a fim de apreender as armas, que por caso existissem”.219 Os 

autos indicam facas, pistolas e porretes, ou, mesmo a bengala que serve para tocar boi, foi 

utilizada neste conflito entre os irmãos e o inspetor. Denota-se a preocupação da autoridade 

policial do controle destas relações sociais no meio rural, sobretudo, quando os meios e 

utensílios de trabalho passam para o significado da ‘periculosidade’ ou do ‘processo de 

prevenção do crime’, premissas do âmbito do controle policial e jurídico.  Segundo Maria 

Sylvia de Carvalho Franco, ao perceber os diversos comportamentos que refletem o modo 

típico de viver das populações rurais brasileiras, destaca elementos da cultura que revelam, 

por exemplo, a “autoconcepção de homens altivos”, nos quais, o “ultraje não pode se tolerado 

pacificamente”.220 Penso que talvez as reações dos irmãos estivessem neste quadro de 

representação, segundo a maioria dos testemunhos: a coragem, valentia e agressividade dos 

irmãos foram exaltadas. Prevalece a idéia dos irmãos agindo em conjunto, e isto auxiliou na 

tese da defesa de que o acusado estivesse em perigo e recebeu agressão das vítimas (irmãos). 

A única foto encontrada nos autos colabora para a construção da defesa denotando a 

materialmente a forma agressiva com que os irmãos andavam em Luiz Alves. Nas 

especificações deste objeto usado como arma, consta “umbigo de boi medindo setenta e sete 

centímetros de cumprimento e tendo na ponta uma argola de ferro medindo três centímetros 

de diâmetro”.221 

 

                                                 
218 Autos do processo penal n. 7661, ano 1947. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
219 Autos do processo penal n. 7661, ano 1947. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH.  
220 FRANCO, op. cit., p. 44-46.  
221 Autos do processo penal n. 7661, ano 1947. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 32. 
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Figura 05 - Foto da bengala com uma argola na ponta.  
 
Fonte: Autos do processo penal n. 7661, ano 1947. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
 

 

A partir das armas utilizadas pelos acusados, inferimos como os instrumentos 

cotidianos apareceram nas cenas dos homicídios, quase sempre relacionados às profissões 

exercidas pelos acusados (lavrador, inspetor de quarteirão, pedreiro, carcereiro, operário 

braçal, cabo-foguista, negociante, comerciante). Como é o caso do comerciante que utilizou o 

peso de um quilo para afastar a agressão da vítima. Este acusado usou aquilo que lhe veio à 

mão no ambiente de seu trabalho. De forma geral, as armas indicadas nos autos são materiais 

de uso cotidiano, seja no trabalho, no meio rural, na cidade, ou em possíveis atividades de 

lazer, como as festas e bailes. Opera outra premissa do âmbito jurídico, quando a arma 

utilizada denota uma das relações entre lei e criminalização do indivíduo como investimento 

do Estado. Desta forma, no CPB de 1940 os instrumentos utilizados nos crimes podem alterar 

as penas aplicadas.  

Michel Foucault recorda quando a forma que “a punição vai-se tornando, pois a parte 

mais velada do processo penal.”222 Quando se atribui juridicamente uma pena a alguém com a 

intenção de transformá-lo, este momento reformador da reclusão ou a detenção como “sabe-se 

muito bem que não transformam. Daí a necessidade de passar a tarefa para pessoas que vão 
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formular, sobre o crime e sobre os criminosos, um discurso que poderá justificar as medidas 

em questão.” Portanto, o objetivo do Estado em modernizar a sociedade, incide em desfazer o 

sistema de vingança. Assim, as soluções dos conflitos sociais passariam a ser mediadas pelo 

poder judiciário e a criminalização como parte da modernização da cidade.223  

Os autos produzidos no campo jurídico se configuram como um dispositivo inserido 

nesta rede de poder disciplinar e imprime a modernização no tratamento dos novos sujeitos 

homicidas, na Comarca de Itajaí. Nestes termos, deve-se conhecer um corpo, uma história e as 

trajetórias das vidas dos envolvidos, tanto das vítimas e acusados, como também das 

testemunhas. Estas últimas indicam suas residências, idade, profissões e/ou relações com os 

acusados e vítimas. Através da pesquisa e investigação produzida na fase policial e judicial, 

gradativamente, os acusados e vítimas, de maneiras diversas, passam para a 

descrição/inquirição/qualificação, de forma que os seus atos narrados são transformados em 

autos penais, a partir de vários instrumentos que este dispositivo nos traz.  

 

 

2.2 UM PERFIL DAS VÍTIMAS E ACUSADOS 

 

  

Passo a abordar os dados produzidos nos autos penais dos homicidas sobre as vítimas 

e acusados, como residência, naturalidade, profissão, estado civil, idade, etnia/raça, 

escolaridade, ao mesmo tempo, suas redes e relações entre os envolvidos. Desta maneira, os 

dados coletados nas fontes citadas, são ricos em significados, conforme as considerações da 

historiadora Rachel Soihet. 

 

Tais processos nos fornecem informações de significativa importância para o 
estudo a que nos propomos tais como: dados pessoais dos acusados, ofendidos e 
testemunhas, constante de nome, idade, estado civil, nacionalidade, grau de 
instrução, profissão, domicílio e, muito raramente, cor e filiação. Outro tipo de 
informação diz respeito àquela fornecida pelos depoimentos que, além de noticiar 
sobre o local, data e hora de ocorrência, permite-nos verificar em que se constitui a 
ofensa, antecedente imediato, razões alegadas, condições do conflito, 
comportamento dos presentes, relações de vizinhança, grau de proximidade e/ou 
parentesco das testemunhas, por último, temos a dissertação do advogado, libelo do 
promotor e a sentença que nos podem informar acerca das práticas da justiça e dos 
valores que norteiam os homens que a exercem.224 

 

                                                                                                                                                         
222 FOUCAULT, op. cit., 1987, p. 13. 
223 FOUCAULT, op. cit., 2001, p. 138-139.  
224 SOIHET, op. cit., p. 12. 
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Com este olhar e cuidado, fiz a leitura individual de cada processo, notando a sua 

especificidade e contexto do crime. No segundo momento, fiz análises cruzadas em termos 

comparativos, observo os dados obtidos, em relação à totalidade, focada no que dizem 

respeito ao discurso jurídico apresentado nas fontes. Como tantas outras pesquisas, o que 

temos aqui é o exercício de “estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, 

levantar genealogias, mapear campos, manter um diário, e assim por diante.” As fontes pedem 

uma “descrição densa.”225 Todas estas informações foram registradas, e tais registros, vistos 

como subsídios para descrever relações possíveis, descobrir séries, conjuntos, mas também 

descontinuidades compõem os dados contidos nos autos penais sobre as vítimas e acusados.  

Segundo o sociólogo Pierre Bourdieu, o tratamento destes dados não deve esquecer a 

relação com a ordem que se quer estabelecer no campo jurídico. “O direito consagra a ordem 

estabelecida ao consagrar uma visão desta ordem que é uma visão do Estado, garantida pelo 

Estado.” Compreendo que a partir da ordem estabelecida pelo Estado para este campo 

jurídico, nota-se o destaque de informações dos acusados em detrimento das informações das 

vítimas, ou ainda, a ausência de informações sobre a relação entre vítimas e acusados. Desta 

maneira, o campo do direito, ainda segundo essa analise do sociólogo, “é a forma por 

excelência do discurso atuante capaz, por sua própria força, de produzir efeitos. Não é demais 

dizer que ele faz o mundo social, mas com a condição de se não esquecer que ele é feito por 

este.”226 A produção de dados estatísticos no Brasil, podem figurar como uma referência 

capaz de ‘produzir efeitos’ como sugerido por Pierre Bourdieu.  Nas décadas de 1930 e 1940, 

com a criação do registro civil pelo governo de Getúlio Vargas, no qual a centralidade da 

governabilidade, atingia principalmente os populares com os registros por cartório e pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), temos dados numéricos da população 

brasileira, bem como de sua família.227 Exemplificado, no ‘Boletim individual’, temos a 

orientação de remessa destes dados ao Serviço de Estatística demográfica, Moral e Política do 

Ministério da Justiça e Negócios interiores, práticas do Direito Penal positivista da época. 

Estes números estatísticos trabalham na idéia geral da criminalidade e incidem sobre o 

problema da população. Além desde nível, os autos penais operam, simultaneamente, em 

outro sentido, quando incidem no corpo e nas suas capacidades, forças e utilidades. Os 

                                                 
225 GEERTZ, Clifford. A invenção das culturas. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 1989. 
226 BOURDIEU, Pierre. A força do Direito. Elementos para uma sociologia do campo jurídico. In: ___. O Poder 
Simbólico. 8 ed. Rio de Janeiro: Bertrand, 2005, p. 209,237,254. 
227 CAPELATO, Maria Helena Rolim. Estado Novo: novas histórias. In: FREITAS, Marcos Cezar (Org.) 
Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto, 2001. Autora diz sobre uma nova proposta do 
“papel do líder na integração das massas e a apresentação de uma nova forma de identidade nacional.”, p. 189. 
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estudos dos discursos jurídicos permitem visualizar as representações sociais entre os 

envolvidos. Como sistematizado no gráfico 01. 
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Gráfico 01 - Vítimas com relações de amizade ou parentesco com os acusados.  
 
Fontes: Processos penais de homicídio de 1940 a 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
  

 

Compreendo os acusados e as vítimas como sujeitos dinâmicos e mutáveis, e 

considero que os dados registrados nos autos indicam a importância das relações de 

sociabilidades. Assim, dentre as 22 vítimas, 16 delas conheciam os acusados e mantinham 

relações amistosas de parentesco ou de amizade entre si. Há relatos de que os homicídios 

aconteciam em dias de festas, bailes de domingo (domingueiras), noite de natal e encontros 

religiosos, deixando pistas para perceber o local e os momentos do acontecimento dos atos 

levados a julgamento pelo judiciário. Destas 16 vítimas na somatória das categorias, os 

primos e esposas somam 25% deste total, o que ressalta as relações familiares entre os 

envolvidos.  Também, como no quadro abaixo, elaborado a partir das representações dos 

autos, tanto acusados se diziam amigos ou parentes das vítimas, quanto uma testemunha 

poderia informar esta situação, tendo assim, a repetição destas relações sociais. As pessoas 

sabiam seus nomes, sobrenomes e alcunhas, situação utilizada no discurso jurídico como 

forma de identificação: apenas um acusado não indicou endereço fixo, sendo marítimo.    
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Gráfico 02 - Vítimas em relação aos acusados.  
 
Fontes: Processos penais de homicídio de 1940 a 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH 
 

De maneira geral, o que demonstra o conhecimento entre os acusados e vítimas se 

relaciona com o contexto social em que viviam, sendo estabelecidas anteriores ao ato. Assim, 

alguns trabalhavam juntos ou residiam no mesmo bairro, eram cônjuges, faziam parte da 

mesma localidade, se encontravam nas festas locais. Enfim, pode-se inferir que as pessoas 

tinham notícias umas das outras nas localidades onde residiam. Lembro que Itajaí era uma 

cidade pequena, onde as pessoas se conheciam, fato que se configura mais ainda no meio 

rural, em comunidades onde as relações de vizinhança eram perceptíveis. 

Outro aspecto, sobre os 19 processos penais, é de que em 06 autos constam que o 

acusado agiu acompanhado por outra pessoa, geralmente parente consangüíneo, o irmão na 

maioria das vezes. Ao cruzar as informações, elaborei o quadro abaixo com as versões dos 

interrogatórios, nota-se que foi geralmente antecedido por uma luta entre os envolvidos e 

entre o total de 24 acusados, temos 11 agindo acompanhados, o que elevou o número de 

envolvidos em relação aos 19 autos penais analisados, entre 1940 e 1964.  
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Gráfico 03 - Parentesco e co-autoria com os acusados.  
 
Fontes: Processos penais de homicídio de 1940 a 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 



 

 

90

Assim, observa-se que a representação de conflitos que geraram vítimas estava em sua 

predominância, antecedidos de lutas corporais graves como constam nas duas séries de 

testemunhos dos autos e/ou nos registros das denúncias feitas pelos promotores.  

Zedar Perfeito da Silva, a partir de uma pesquisa sobre a vida rural em 1954, constatou 

que era “comum cada membro da família assumir a responsabilidade moral pelas ações de 

seus parentes e geralmente o comportamento pouco amistoso de um membro da comunidade a 

uma pessoa da família atinge a todos os parentes”. Neste trabalho, o autor considera que a 

“família vem exercendo certas funções essenciais ao bem estar da sociedade” e enumera entre 

outras questões, a “proteção dos membros contra ameaças exteriores”.228 Ainda verifica-se, 

que alguns envolvidos nestas lutas corporais, foram citados nos autos do inquérito policial, 

porém, não chegaram a serem acusados na denúncia elaborada pelo Promotor Público. O 

quadro acima foi elaborado levando em conta a existência da denúncia formal na abertura do 

processo penal no judiciário, não incluídos os envolvidos citados nos inquéritos policiais. 

Observa-se 36 % de soldados agindo acompanhados, sendo nestes autos que envolviam 

soldados militares ‘acusados’ de homicídios, a maioria, tendo agido em companhia de outro 

soldado no exercício das suas atividades. Este dado se repete nos relatos das séries de 

testemunhas e dos autos de interrogatório dos acusados, que indicam o exercício da atividade 

policial no momento do acontecimento.229 Os envolvimentos de irmãos contam com 

percentual de 55% antecederam as lutas corporais que levaram ao homicídio.  

Arlene Renk, ao estudar a construção social da pequena propriedade e dos colonos 

através das suas visões de mundo e virtudes étnicas, cita a importância da categoria sangue, 

compreendido como um atributo, que são veiculados e transmitidos pelo sangue às gerações 

seguintes. A partir desta característica hereditária indicada pela autora, observo quando os 

irmãos são indicados no discurso jurídico como no ato único, - os irmãos seguidos do 

sobrenome da família. Também, o parentesco remete a pensar as ambigüidades e 

ambivalências das relações de afinidade. 230 No quadro abaixo um perfil do registro civil dos 

personagens dos autos. 

 

                                                 
228 Funcionário público Zedar Perfeito Silva inserido na execução do plano de Documentação da Vida Rural que 
ficou a cargo do Serviço de Informação Agrícola do Ministério da Agricultura. SILVA, Zedar Perfeito. O Vale 
do Itajaí. Documentário da vida rural. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura. Serviço de informação 
Agrícola, 1954, p. 109. 
229 Consultar Processos Penais n. 6078/1964; 6077/1960 e 5438/1949. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
230 RENK, Arlene. A construção social do Colono. In: ______. Sociodicéia às avessas. Chapecó: Editora Grifos, 
2000, p. 129-183. 
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Gráfico 04 - Perfil dos acusados: Estado civil.  
 
Fontes: Processos penais de homicídio de 1940 a 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
 

A noção de família apresentada nos autos de processos penais compõe a ligação 

natural entre homens e mulheres, como ilustrada na idéia registrada nos autos, no exemplo da 

declaração dada pelos acusados em “casado no religioso”.  Percebo que 54 % dos acusados 

estavam casados e nenhuma esposa foi chamada para testemunhar ou informar nos autos 

sobre o acontecimento, mesmo que fosse testemunha ocular, ou por declarar sobre o 

comportamento que seu esposo estivesse envolvido. De um total de 153 testemunhas, foram 

138 testemunhos homens, sendo apenas 15 testemunhas mulheres se comparadas com os 

testemunhos homens nestes autos. O único caso de desquite indicado nos autos é de Manoel, 

cabo-foquista que veio do Rio de Janeiro e aportou no cais do porto. Observa-se na 

representação do judiciário, na época, desqualificação das testemunhas mulheres?  Nesta 

amostragem de processos encontra-se o reforço de um campo do judiciário composto por 

homens, onde as mulheres figuravam como “do lar”, afeitas aos espaços privados.  Sobre a 

família no meio rural, o funcionário do Estado da época, Zedar Perfeito da Silva, registrou 

que “é uma união perfeita entre os cônjuges e entre pais e filhos. Dificilmente, na zona rural, 

há casos de abandono do lar e muito menos se ouve falar em desquite.”231 Esta representação 

também encontra ressonância nos registros do estado civil das vítimas, mesmo sem muitas 

informações sobre elas, o quadro abaixo foi elaborado sobre o estado civil das vítimas. 

 

                                                 
231 SILVA, Zedar P. op. cit., p. 110. 
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Perfil das Vítimas - Estado Civil
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Gráfico 05 - Perfil das vítimas: Estado civil.  
 
Fontes: Processos penais de homicídio de 1940 a 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
 

Apesar de 36% não informar este dado sobre as vítimas, os solteiros figuram com 32% 

sendo o mesmo percentual para os casados. Por outro lado, a somatória dos 5% que 

declararam viver maritalmente com os 32% de casados, o número de 37 % de relações dos 

envolvidos encontra-se os cônjuges. Quase nenhum registro sobre a quantidade de filhos 

destas relações de casamento das vítimas e dos acusados. Porém, na área rural o nascimento 

de filhos auxilia o trabalho na lavoura, geralmente ficando na casas dos pais até poderem se 

sustentar, e muitos deles mantêm o vínculo com família, mandando parte de seus salários. 

Somente quando ocorre o casamento destes, tem-se o afastamento da casa paterna, criando 

outro núcleo familiar.  

Outro dado significativo para construção do perfil dos acusados são as atividades 

exercidas no mundo do trabalho. As profissões indicadas nas publicações dos semanários 

locais232 também foram observadas nos autos dos processos penais, como o estivador 

sindicalizado e motorista de praça (Chaufer). Apenas um acusado estava desempregado no dia 

do acontecimento, e não tinha indicação de profissão, todos os outros acusados tinham 

trabalho e estavam ocupados em suas funções, na época dos acontecimentos. Como vimos no 

primeiro capítulo, na década de 1950, os trabalhadores portuários e os moradores assistiram 

acontecer obras de melhoramento e modificação do cais do porto de Itajaí, que atraíram para a 

região diversos trabalhadores da construção civil, estivadores e outros migrantes que vinham 

em busca de trabalho e moradia. As matérias publicadas pelo semanário também indicam 
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parcela dos perfis de nossos personagens que foram acusados dos homicídios e de suas 

vitimas. Entre os 19 autos penais analisados, encontramos 22 vítimas dos homicídios 

ocorridos, nos quais, os dados apontam um perfil em relação aos 24 acusados constantes dos 

mesmos autos. No quadro abaixo visualizamos os dados das profissões dos acusados. 
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(f) autônomo: dentista, motorista de praça e cabo-foguista.  
Gráfico 06 - Perfil dos acusados: profissão.  
 
Fontes: Processos penais de homicídio de 1940 a 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH.  

 

Percebo que 29 % dos acusados eram lavradores, sendo uma atividade ligada ao meio 

rural. Zedar Perfeito da Silva observou que os “lavradores são logo seduzidos pelas fábricas 

ou o trabalho urbano. Abandonam o amanho das terras e vão trabalhar nos centros urbanos, 

geralmente nas fábricas”.233 Nos autos, aparecem as profissões de operário, soldado militar, 

negociante, pescador, motorista da praça (Chaufer), carcereiro, inspetor de quarteirão e um 

dentista. O que mostra uma predominância de profissões populares por parte dos acusados de 

homicídio. Todavia, se somadas as profissões de autônomos, comércio e operários, temos 

47% das profissões indicadas acima. Isto aponta para uma possível coincidência com outras 

pesquisas234 sobre a relação da polícia e do sistema penal, selecionam na classe social com 

menor poder aquisitivo, serem julgadas, investigadas e punidas.  

                                                                                                                                                         
232 O Jornal do Povo o único semanário que circulou em todo o período estudado, de 1940 até 1964. As notícias 
dos crimes em outros jornais como O Libertador (1955-1960); O Popular (1958-1961); Tribunal do Povo (1960-
1961) e Jornal Itajaí (1949-1950; 1954-1962), constam no CDMH. 
233 SILVA, Zedar P. op. cit., p. 26. 
234 CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidades de muros: crime, segregação e cidadania. Tradução de Frank de 
Oliveira e Henrique Monteiro. São Paulo: Edusp, 2000. CAULFIELD, Sueann. Em defesa da Honra. 
Moralidade, modernidade e nação no RJ (1918-1940). Campinas: Unicamp, 2000. FAUSTO, Boris. Crime e 
cotidiano: a criminalidade em São Paulo (1880-1924). São Paulo: Brasiliense, 1984. 
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Com relação às profissões das vítimas, as referências foram indicadas nos autos, a 

partir dos testemunhos, quando narravam sobre o acontecimento, quando interrogavam os 

acusados, ou ainda, a partir das notícias dos jornais sobre estes acontecimentos. Este gráfico 

abaixo foi produzido com base nestas informações retiradas dos indícios dos autos e da 

repercussão que estes pudessem ter na imprensa local, observada a limitação desta 

sistematização, sendo encontradas onze notícias235 referentes aos autos penais e pelas próprias 

premissas do direito penal, da época, em retirar da vítima o protagonismo nos autos. Verifica-

se em todos os gráficos elaborados sobre as vítimas, um significativo percentual de sem 

informação.  
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Gráfico 07 - Perfil das vítimas: profissão.  
 
Fontes: Processos penais de homicídio de 1940 a 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
 

 

Percebo que 18 % das profissões das vítimas não foram informadas. Quanto às 

profissões ligadas ao meio rural, se somadas o percentual de 36% de lavradores com a de 

tropeiro de 5%, o índice sobe para 41%. Para as atividades consideradas do meio urbano, 

como, operário, estivador, autônomo, temos o mesmo o percentual de 41%. A profissão de 

doméstica, geralmente se relaciona ao gênero feminino. Nos autos analisados isto se repete. 

Se comparada a profissão das vítimas com a dos acusados, como se pode observar no quadro 

                                                 
235 O Jornal do Povo o único semanário que circulou em todo o período estudado, de 1940 até 1964. As notícias 
dos crimes em outros jornais como o Libertador (1955-1960); O Popular (1958-1961); Tribunal do Povo (1960-
1961) e Jornal Itajaí (1949-1950; 1954-1962), constam no CDMH. 
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abaixo, a profissão de lavrador, predomina com 36%, também sendo a ocupação da maioria 

dos acusados.  

Outro registro importante sobre a profissão dos personagens que constam nos autos, é 

o de que são encontrados dados das 153 testemunhas. Neste percebe-se a diversidade de 

profissões do meio urbano, ao mesmo tempo a predominância da atividade de lavrador. Veja 

pelo gráfico 08 abaixo. 
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(i) autônomo: pedreiro, motorista de praça, ferreiro, tratorista, farmacêutico, médico, fundidor, tropeiro, carpinteiro, 
sapateiro, tintureiro, padeiro. (c) operário: entre estes temos 7% indicados com atividades ligadas ao porto: estivador, 
terresteiro, marítimo, trabalhador do trapiche, secretário da estiva, marinheiro. 
Gráfico 08 - Profissões das testemunhas.  
 
Fontes: Processos penais de homicídio de 1940 a 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
 

 

Noto, quanto às testemunhas ligadas ao meio rural, a do labrador, como predominante, 

com 29%, todavia, se somadas as profissões comerciante, operário e autônomo (pedreiros, 

carpinteiros, motoristas, ferreiro, fundidor, açougueiro, tintureiro, sapateiro, padeiro), temos o 

percentual de 46% do total das profissões indicadas nos autos, sendo que entre os autônomos, 

tivemos um médico e um farmacêutico como testemunhas. A profissão doméstica foi indicada 

com 7% das testemunhas, sendo que todas são mulheres, ou seja, a mesma situação se repete 

com a profissão da única mulher como vítima.  

No estudo clássico de Betty Fridan na década de 1970, ao estudar os discursos das 

revistas feministas, das décadas de 1950 e 1960, nos Estados Unidos, é analisado o modelo da 

“ocupação - dona de casa”. Na imagem das revistas feministas se alteram das figuras 

decididas das mulheres das décadas de trinta e quarenta, para depois, na década de 1950, 

apresentarem uma figura cada vez mais jovem, sendo que as “mulheres só trabalhavam em 
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casa e no sentido de manter o corpo belo para conquistar e conservar o homem.”236 Talvez 

esta representação estivesse operando nas representações dos autos, assim a palavra 

“doméstica” carregada de significados históricos, fora usada nos autos para qualificar as 

mulheres envolvidas no judiciário, não necessariamente eram jovens e trabalhavam somente 

“em casa”, todavia, a representação “do lar” predominou como qualificadora destas mulheres.   

A partir destes dados das profissões dos acusados, vítimas e testemunhas, o que 

predominou, foram os indicativos do trabalho na lavoura de forma significante. A pesca e o 

cultivo da lavoura são comuns em todo o Vale do Itajaí, como observou Zedar Perfeito da 

Silva, ao descrever os aspectos econômicos das atividades do meio rural. Informou que o 

regime da pequena propriedade ou da ‘propriedade de subsistência’ predominava no Vale, 

bem como o “mercado para o pescado há em todas as cidades e vilas do Vale”. Descreve o 

cotidiano do pescador e de sua família, quando “geralmente, os pescadores dedicam-se à 

pesca até o meio dia. Depois, ou vão cultivar as suas terras ou prestam outros serviços, 

inclusive guardar e cuidar das casas dos veranistas”. Existe a pesca e cultivo da roça no 

distrito de Penha e na praia de Piçarras; localidades próximas geograficamente, sendo uma 

atividade pesqueira realizada com a participação da família dos pescadores. Ainda, relatou 

que no final de uma pescaria, “além da parte que é encaminhada à venda nas redondezas e nas 

cidades, surge à faina do preparo e salga do peixe.”237  

A mobilidade da profissão ligada ao meio rural, quando este poder ‘prestar serviços’, 

pode ser vista quando se observam os percentuais da profissão de autônomo que se mantém 

constante entre todos os envolvidos nos autos, sendo 17 % dos acusados, 18% das vítimas e 

13% das testemunhas.  

Com relação às atividades ligadas ao meio urbano, somadas às profissões de 

autônomo, operário e comerciante, entre outras, ligadas à cidade, têm-se o percentual de 46% 

das profissões das testemunhas, o percentual de 41% das profissões das vítimas, e o 

percentual de 47% das profissões dos acusados. Pode-se inferir sobre uma migração gradativa 

do meio rural para o espaço urbano, a partir dos indicativos das novas profissões nos autos, 

bem como pelas mudanças estruturais que estava passando a cidade de Itajaí, nas décadas de 

1950 e 1960. Neste contexto de mudanças sociais como estudadas no Capítulo 1, a 

                                                 
236 FRIEDAN, Betty. Mística Feminina. Rio de Janeiro: Editora Vozes Limitada, 1971, p. 34. Autora faz uma 
analise do pensamento da época, quando cita, na “segunda metade do século XX, o mundo da mulher estava 
confinado ao seu próprio corpo e beleza, ao fascínio a exercer sobre o homem, á procriação, ao cuidado físico do 
marido, das crianças e do lar”, p. 35. 
237 SILVA, Zedar P. op. cit., p. 72-75. 
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escolaridade torna-se um indicativo de modernidade e distinção, tanto no meio rural quanto 

urbano.                

Um estudo realizado por Thiago L. Gomes demonstra como no município de Itajaí, 

entre 1935 e 1945, as elites buscaram os ideais de modernidade e civilização, nos quais, se 

demarcou algumas fronteiras entre o que considerava urbano e o que estava fora deste âmbito, 

e nestas representações sobre o que seria considerado como “rural e urbano”. O autor percebe, 

nos periódicos da época, a “invisibilidade do rural”, mesmo assim, essas escassas referências 

a respeito do rural, retomam questões recorrentes como a “necessidade de um certo cuidado 

por parte das autoridades, do Estado, do urbano, em relação aos atrasados residentes de meios 

rurais.”238   

O gráfico 09 foi elaborado a partir dos autos, onde constam os indícios de escolaridade 

dos acusados. 
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(f) autônomo: pescador, dentista, motorista de praça e cabo-foguista. 
Gráfico 09 - Perfil dos acusados: escolaridade.  
 
Fontes: processos penais de homicídio de 1940 a 1964. Acervo do CDMH.  
 
 

 

Nota-se sobre a escolaridade dos acusados o percentual de 54% analfabetos e com 

educação primária apenas 33% e nenhum indicado como alfabetizado. A partir dos autos, não 

encontramos nenhum documento produzido pelos próprios acusados, porém, encontra-se em 

                                                 
238 GOMES, Thiago L. Geografias do olhar: representações do urbano e rural em Itajaí-SC (1935-1945). 
Florianópolis, 2007. TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). Universidade do Estado de Santa Catarina, 
Florianópolis. p. 37. 
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todos os inquéritos o registro das suas assinaturas sem indicativos de serem a rôgo,239 mesmo 

quando na sua qualificação, estava indicada como analfabeto. Quando somada a escolaridade 

com a predominância de profissões populares por parte dos acusados, conforme o gráfico 

anterior, a associação entre maior escolaridade e o exercício da profissão, a partir dos dados, 

denota que profissões como dentista, negociante ou policial militar não necessitavam maiores 

estudos.  Porém, como ter acesso aos seus próprios autos e/ou compreender os caminhos 

apontados pelo campo jurídico? Caminhos, muitas vezes ‘ditos’ e sugeridos, pelas premissas 

adotadas pelo CPB de 1940, com autos compostos de termos técnicos e próprios do campo 

jurídico, investido de neutralidade e universalidade, como analisado no capítulo 1. Quanto à 

escolaridade dos acusados, a historiadora Silvia Helena Zanirato Martins, aponta uma das 

dificuldades de análise dos autos, que buscou perceber a associação entre pobreza e vadiagem, 

no contexto em que se afirmava o “trabalho como um fator de progresso e condição de 

exercício da cidadania”. Para isso, utilizou como fontes os processos instaurados aos homens 

pobres e desocupados na cidade de São Paulo, no período de 1933 a 1942.  Nesta leitura, 

observou, ao tratar das fontes produzidas nos ‘arquivos da repressão’, o analfabetismo dos 

protagonistas o que dificilmente deixavam registros próprios.240 
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Gráfico 10 - Perfil das vítimas: escolaridade.  
 
Fontes: Processos penais de homicídio de 1940 a 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
  

                                                 
239 A assinatura “a rôgo” significa uma assinatura que é feita em nome de outra pessoa, quando está 
impossibilitada ou não sabe escrever. “Para que se possa valer no Direito, nos casos em que a lei permite a 
assinatura a rôgo deve ser devidamente testemunhada.” De PLÁCITO e SILVA, op. cit., p. 1388. 
240 MARTINS, Silvia Helena Zanirato. A repressão da pobreza nos registros de repressão: metodologia do 
trabalho com fontes criminais. In: Revista de História Regional, 3 (1): p. 87-116, 1998, p. 87-88. 
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Quase nada se sabe sobre a escolaridade das vítimas, apenas que 36% das vítimas 

eram lavradores, todavia quanto à escolarização somente 5% alfabetizada e 9 % sabe ler e 

escrever. Porém, de 82% não se tem informação sobre a escolaridade. Pela historiografia 

local, existiam escolas municipais em localidades onde estes moradores com profissão de 

lavradores residiam, porém, a qualidade do ensino e/ou o acesso destas aos autos penais 

poderia ser restrito. Ainda, qual seria o tempo de estudo esta parcela da população? O que se 

infere a partir dos autos que todos os acusados tinham profissão, e 54% deles, indicados como 

analfabetos.241 Zedar Perfeito da Silva analisou os números do Recenseamento Geral do 

Brasil e inferiu suas observações a respeito do analfabetismo que se concentrava na zona 

rural, e informou que atingia mais as mulheres, colocando isso como um  “problema e falta” 

dos poderes públicos com relação à zona colonial. Deixa para o Estado uma sugestão de que 

“o maior erro das administrações passadas foi o não educar desde o começo os filhos de 

colonos por mestres brasileiros”, e finaliza esta observação, com a tristeza em observar no seu 

presente, “bons brasileiros ignorarem o vernáculo”.242 Sendo um funcionário do Ministério da 

Agricultura, suas preocupações possivelmente chegariam até outros níveis de governo? Isso 

demonstrava o desejo em modernizar e a escolaridade estava também neste contexto social.  

Mesmo para os acusados alfabetizados, o acesso ao campo jurídico estava revestido do 

que o sociólogo Pierre Bourdieu denominou de “racionalidade do campo jurídico” e oferece 

elementos que residem parte de sua força, ou seja, o “formalismo que afirma a autonomia 

absoluta da forma jurídica em relação ao mundo social.”243 Desta forma, o campo jurídico 

ganharia força em relação ao mundo social ao usar de suas formalidades próprias excluindo e 

incluindo quem pode, ou não, compreender suas ações e práticas com relação aos envolvidos 

nos autos. Os acusados alfabetizados e que sabiam ler e escrever compreendiam o que estava 

sendo falado deles? Pelo limite desta análise, a partir dos discursos jurídicos, nunca 

saberemos sua compreensão dos autos, porém, as fontes informam, numa linguagem técnica, 

sendo aplicada nas acusações, também em suas defesas. Pois, os advogados de defesa 

partilham, em certa medida, dêsta linguagem nos autos. 

                                                 
241 D’ÁVILA, Edson. Educação escolar e suas instituições. In: LENZI, Rogério M. (Org.) Itajaí: outras 
histórias. Itajaí: FGML, 2002, p. 175. Segundo Edson D’Ávila, em 1924, tinha-se o total de trinta grupos escolas 
em toda a região, todavia, a qualidade do ensino muitas vezes não tinha qualidade prática ou científica, como 
relada que “depois de 1930, foi perdendo qualidade e em Itajaí não foi além do Curso complementar. Os 
inúmeros pedidos do itajaiense, para que se instalasse aqui um ginásio público, não eram atendidos [...]” Na 
época o que se construiu na cidade foi uma cadeia. Até o ano de 1960 o ensino público continuava da mesma 
forma, quando o Governo Federal atende o plano de desenvolvimento nacional e o “progresso também chegou 
para as cidades do interior”, quando o ensino público passou a ser prioridade e o quadro de ensino inicia sua 
mudança na cidade de Itajaí e nas localidades do “grande Município”. 
242 SILVA, Zedar P.  op. cit., p. 114.  
243 BOURDIEU, op. cit., p. 209. 
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Outro dado relativo à formalidade jurídica encontra-se que todos os autos estudados 

foram encaminhados ao Tribunal de Santa Catarina, mas nem todos foram julgados no 

Tribunal local.  A sociedade nem sempre foi chamada para debater sobre seus homicídios, 

mesmo que somente uma parcela fosse chamada, a elite era predominante e a repercussão de 

um tribunal do júri poderia levar ao debate os discursos elaborados sobre o sujeito homicida. 

Vários dados podem denotar a modernização no tratamento dos homicidas, um deles 

passa pela qualificação do ‘lugar do acontecimento’, o que nota-se que dos 19 processos 

penais da comarca de Itajaí, entre 1940 e 1964, os locais públicos predominaram. Pelo lugar 

do acontecimento, compreendo os endereços indicados pelo promotor quando este relata na 

sua denúncia, onde ocorreu o fato que motivou o auto de homicídio. A tabela abaixo foi 

elaborada a partir destes lugares. 

  
Tabela 08 - Residência e naturalidade das vítimas.  
 

Locais dos homicídios Freqüência 
Residência do acusado e/ou vítima 3 
Locais públicos relacionados a festas (domingueiras) 6 
Locais públicos (festas natal e religiosa) 2 
Locais públicos (estradas, ruas urbanas - frente ao bar, cais do porto) 6 
Dentro do bar da vítima 1 
Dentro da cadeia pública de Itajaí 1 
Total 19 

 
Fontes: Processos penais de homicídio de 1940 a 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
 

Noto que 14 autos indicam como lugar do homicídio, os lugares públicos como: 

estradas, ruas urbanas - frente ao bar, cais do porto, festas religiosas ou em frente às 

domingueiras (festas realizadas em salões públicos nos domingos). Nas versões das 

denúncias, a descrição de onde desenrolou o conflito, entre acusados e vítimas, foram aliadas 

ao local do acontecido. Como analisado no Capítulo 1, as autoridades do Estado de Santa 

Catarina estavam preocupadas com a comarca de Itajaí, principalmente na década de 1950, 

quando reorganiza suas funções judiciárias em resposta ao “grande movimento judicial”. Isto 

representava a busca do progresso em seus aparatos jurídicos, mas também como resposta aos 

homicídios acontecidos, ou até como retorno aos discursos da imprensa da época.  Nos autos 

de homicídio no cais do porto244, não deveriam ocorrer com tanta visibilidade, e o aparelho 

jurídico estaria imprimindo o controle social para melhor modernizar a cidade, quanto mais 

organização judiciária possuísse. 

                                                 
244 Autos do processo penal n. 5625, ano 1954. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
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Outro aspecto importante do auto penal, em certa medida pouco explorado na 

historiografia local, são as residências e naturalidades. O gráfico 11 foi elaborado com as 

residências e naturalidades dos acusados.   
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Gráfico 11 - Residência e naturalidade dos acusados.  
 
Fontes: Processos penais de homicídio de 1940 a 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 

 

Entre os 24 acusados, Manoel que aportou em Itajaí, em 1954, foi o único declarado 

nos autos a residir no Rio de Janeiro e natural da Bahia. Todos os outros ‘acusados’ por 

homicídio, nasceram no Estado de Santa Catarina. Noto a movimentação interna de migração 

a partir das fontes, o que pode servir de registro para um controle por parte do Estado. Assim, 

percebe-se a movimentação dentro do próprio Estado, mesmo que de forma geral a 

identificação de Santa Catarina tenha sido predominante, isso exclui outros Estados. Também, 

no gráfico nota-se que 11 dos 24 acusados escolheram a cidade de Itajaí (SC) como 

preferência de suas residências e mantinham laços com vizinhos e tinham amigos, nos locais 

onde moravam. Em geral, observa-se uma correspondência, entre o local de moradia dos 

acusados e os locais dos atos ocorridos. Este outro gráfico elaborado sobre as vítimas, em 

relação à naturalidade, quase não foram registrados os dados, porém, o inverso acontece 

quanto à residência, por motivos mais evidentes. A maioria das residências das vítimas estava 
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indicada na denúncia do promotor, quando narrava sua versão, ou ainda, testemunhos e/ou 

indicavam as localidades do homicídio e a relação entre vítimas e acusados. 
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Gráfico 12 - Residência e naturalidade das vítimas.  
 
Fontes: Processos penais de homicídio de 1940 a 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
  

Em relação às vítimas, conhecemos a naturalidade de cinco delas. Uma de 

Guaramirim, município próximo a Luiz Alves, “é não faz muito tempo uma parte de seu 

território foi desmembramento para formar o novo município de Guaramirim”, como 

observou Zedar Perfeito da Silva, em 1954245; outra, de Santo Amaro, e o indicativo de 

Brasileiro apareceu em três, mesmo sendo a nacionalidade, inclui neste gráfico como forma 

de excluir dos dados sem informação. Cabe lembrar que a qualificação das vítimas neste 

contexto de construção das premissas do discurso penal não foi tão importante quanto dos 

acusados. Mesmo assim, os autos indicam alguns dados como nas tabelas apresentadas sobre 

a residência das vítimas, onde temos a cidade de Itajaí predominando, em segundo lugar Luiz 

Alves, porém, quase não temos informações sobre a naturalidade.   

Neste panorama sobre as vítimas apresentados nos gráficos, finalizo com último dado 

dos autos, a relação entre idade e cor, conforme demonstro os indicativos abaixo, tanto dos 

acusados e depois das vítimas. Uma análise em conjunto aponta para uma coincidência do 

indicativo da cor branca tanto nos acusados 46% e nas vítimas 77%. 

 

                                                 
245 SILVA, Zedar P. op. cit., p. 14. 
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Perfil dos Acusados - Cor e Idade
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Gráfico 13 - Perfil dos acusados: cor e idade.  
 
Fontes: Processos penais de homicídio de 1940 a 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
 

O que chama a atenção, se somados aos dados de escolaridade e ocupação dos 

acusados e vítimas, é que possuindo condição social precária. Percebo que a maioria dos 

acusados e das vítimas tinha profissão, brancos, casados e com idade entre 20 até 30 anos. 

Com destaque para atividade de lavrador e analfabetos, que somam a maioria dos dados 

indicados nos autos penais. Observo, em relação às vítimas, que 77% são indicadas como 

brancas, 14% das vítimas como pardas, 5 % como pretos e somente 9% sem informação da 

cor das vítimas.  
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Gráfico 14 - Perfil das vítimas: idade e cor.  
 
Fontes: Processos penais de homicídio de 1940 a 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
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Neste capítulo, procurei dar visibilidade à modernização a partir da construção da 

noção do ‘sujeito homicida’ através das denúncias elaboradas pelos promotores, que ao 

qualificarem no artigo 121 do CPB, a forma simples, deixam várias aberturas nos discursos 

jurídicos para a defesa do sujeito homicida, ou ainda, solicitam a absolvição dos homicidas, 

durante a fase judicial. Nesta postura do promotor como representante do Estado acusador a 

orientação estaria tanto atender ao “crescente movimento judicial”, ou outros autos mais 

graves a se revolver. Na medida em que, os operadores do direito utilizam as premissas do 

Direito, como sugeridas para as práticas jurídicas, os autos individualizavam os acusados, o 

que bastava, para o poder judiciário local preocupado em manter uma população ‘livre’ de 

indivíduos perigosos na comarca de Itajaí. Neste caso as vítimas representavam mais esse 

perigo do que os acusados, dado o número de absolvições. Esta mesma comarca, a partir dos 

discursos jurídicos receberia uma representação social de ordem social com controle dos 

homicídios. Como vimos, mesmo no único auto em que temos a condenação, alguns discursos 

jurídicos negavam a representação de um indivíduo perigoso socialmente. 

 Também ao descrever os perfis das vítimas e acusados, através da análise de dados 

dos autos, uma comarca produzindo um histórico do homicida com sua naturalidade, 

residência, escolaridade, profissão, estado civil, entre outros, percebe-se a modernização 

implementada pelo judiciário, ao mapear e esquadrinhar esta parcela da população, a partir 

dos autos penais, no período de 1940 até 1964. Esses mesmo dados serviram de variáveis 

definidoras e individualizadoras dos sujeitos quanto ao tratamento da aplicação da justiça, 

demonstrada pelas absolvições. Seguindo, no próximo capítulo veremos as vozes produzidas 

ao longo do processo penal, como os discursos de verossimilhança construíram as absolvições 

e ao mesmo tempo foram apreendidas como uma batalha. Percebe-se uma parcela da 

modernização com a aplicação da justiça com base nas novas premissas do Direito vigente na 

época, no período de 1940 até 1964. 
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CAPÍTULO III 

 

 

POLIFONIAS DA (DES)CRIMINALIZAÇÃO NOS DISCURSOS DO JUDICIÁRIO 

 

 

O campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio 
do direito de dizer o direito, [...].246 
 
Não estamos autorizados a dizer isso ao senhor. Vá para seu 
quarto e espere. O procedimento jurídico acaba de ser aberto, 
e o senhor ficará sabendo de tudo na hora adequada.247 

 

Neste capítulo focalizo as diferentes versões registradas nos autos, a partir da batalha 

que envolve os acusados, os delegados, os advogados, as testemunhas, os promotores e 

magistrados. Estas versões funcionam como dispositivos do campo jurídico que “o simples 

juiz de instância (ou, para ir até aos últimos elos da corrente, a polícia) está ligado ao teórico 

do direito puro e ao especialista do direito constitucional por uma cadeia de legitimidade que 

subtrai os seus atos o estatuto de violência arbitrária”. Pierre Bourdieu discute o poder 

simbólico da força do direito ao propor ‘elementos’ de estudo deste campo, como as 

‘competências internas’ e o ‘universo das soluções propriamente jurídicas’.248 Os operadores 

do direito na comarca de Itajaí, em 1940 até 1964, trataram os homicídios atentos às suas 

competências policiais e judiciais, como também produziram discursos entrelaçados no 

âmbito do saber jurídico, e seus efeitos, foram sentidos pelos acusados de homicídio. A 

historiografia discutiu a análise histórica deste tipo de documento, como fez Silvia Helena 

Zanirato Martins, que observou alguns “cuidados especiais no seu trato”, quando diz que não 

basta a descrição ou a reprodução dos autos, o que importa são as análises dos seus 

componentes ‘múltiplos e até contraditórios’ produzidos pelos agentes. Desta forma, os autos 

representam esta ‘batalha’, sendo esta, a riqueza das fontes, por possuírem nestas versões as 

relações repetidas.249   

Os dezenove autos analisados receberam uma denúncia de homicídio, o que figura, na 

lógica jurídica, como referencial para a produção de todos os outros documentos. Todavia esta 

narrativa histórica não utiliza essa lógica jurídica. Recorro, aleatoriamente, aos diversos 

                                                 
246 BOURDIEU, op. cit., p. 215. 
247 KAFKA, Franz. O Processo. Tradução de Marcelo Backes. Porto Alegre: L&PM, 2006, p. 16.  
248 BOURDIEU, op. cit., p. 209, 254. 
249 MARTINS, op. cit.. 
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documentos dos autos, objetivando discutir as regularidades discursivas observadas na 

trajetória de pesquisa. Porquanto, passo a análise dos diversos acontecimentos singulares que 

envolviam os discursos ‘repetidos’ nesta construção dos homicidas. Sem esquecer que todos 

os documentos dos autos são mediados por escrivão e/ou operadores do direito, importa na 

investigação, as versões de ‘verdade’ atribuídas diretamente aos acusados de homicídios. Ao 

identificar algumas regularidades, organizo-as em subitens, com denominações: honrar a 

farda, a honra masculina, boa esposa e a defesa da família, homens do campo e bons amigos. 

Nestes, discuto as representações das absolvições dos acusados de homicídio.  

  

 

3.1. HONRAR A FARDA 

 

 

Nos autos em que soldados militares foram acusados de homicídio, percebem-se as 

batalhas e repetições nas versões do acontecimento, ocorrido em 27 de março de 1960, na Rua 

Francisco de Paula Seara, atualmente, um endereço central da cidade de Itajaí, quando dois 

soldados militares foram chamados pelos moradores desta rua para resolverem uma 

‘desordem’ causada por dois homens. No dia seguinte, a primeira das testemunhas, moradora 

da localidade, descreve, a partir do momento em que os policiais chegaram de automóvel. 

 

[...] neste momento Davi saiu para a rua de punhal na mão dizendo: ‘eu não me 
entrego para um policial branco, quanto mais para um preto’ continuando a assim a 
fazer desordem na rua, nisso repentinamente a limousine que conduzia os dois 
policiais voltou por outra rua e pegou Davi em flagrante na rua de punhal na mão, 
onde os dois praças desembarcaram e intimaram-no a entregar a arma e os 
acompanhasse até a Delegacia, mas Davi ameaçou esfaquear um dos policiais, 
quando ambos sacaram do revolver e um deles disparou um tiro no solo, mas Davi 
não acovardou-se e ainda avançou em direção aos dois policiais e onde um deles 
então disparou um tiro em direção aos pés e Davi então fingiu-se atingido e deu 
novo golpe contra um dos praças e onde então o soldados Francisco disparou um 
tiro quando justamente Davi procurava juntar seu companheiro e na posição 
inclinada a bala foi alojar-se no peito, onde caiu ao solo e faleceu uns cinco minutos 
após; [...] (grifo meu).250 

 

Davi abaixou-se próximo a seu companheiro Fábio e, neste momento, recebeu o 

ferimento à bala. Davi figurou como a vítima da denúncia de homicídio e os autos não 

informam se Fábio se feriu, como também nenhum documento judicial foi produzido em seu 

nome. Nota-se que outras testemunhas relatam que era casado e que fora o ‘culpado’ do 
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acontecido, caso não tivesse encontrado Davi, isto não teria acontecido. Observo o 

preconceito em relação à cor do policial, quando da resistência à prisão, ainda a segunda 

testemunha, refere-se a Davi como homem com “fama de valente”. A terceira testemunha 

informa que houve uma luta entre os dois policiais e a vítima, no qual foram disparados três 

tiros em direção ao chão e um na perna de Davi. A resistência à prisão de Davi e os disparos 

dos soldados para o chão se repetem em relação ao primeiro testemunho. “Respondeu 

novamente hoje eu morro ou mato, mas preso não vou; que, em seguida, o depoente viu que 

Davi foi à direção aos soldados Felipe que deu um tiro no chão como também o soldado 

Márcio em direção ao chão.” Foi o soldado Felipe que ao disparar o terceiro “tiro em direção 

à perna” atingiu a vítima, isto porque “Davi virou-se no momento e bala foi alojar-se no peito, 

causando-lhe morte quase instantânea” [...] foram chamadas as autoridades e “apareceu o 

médico Dr. Ivo acompanhado do sub-tenente Acácio Valdemar Vieira e tomaram as 

necessárias providências”.  Nestas outras versões a quarta testemunha observou: 

 

[...] que a mulher de Fábio conseguiu leva-los e na esquina próxima novamente 
promoveram desordem num venda e mesmo durante o trajeto que caminharam 
somente promoveram desordem e provocações, parecendo estar em dementes 
mentais; que, o depoente momento depois viu a policia chegar; [...] que Fábio é um 
dos maiores culpados, pois promoveu também a desordem e provocação, pois se 
este não ajudasse Davi que era desconhecido não ia se meter sozinho.251 

 

João, a última testemunha, tinha 53 anos, operário e não conhecia Davi antes daquele 

dia. Todavia, foi quem chamou a polícia. “Sendo sua esposa proprietária da pequena casa 

comercial ‘secos e molhados’ na própria residência.” Diz que foi acordado em casa com 

barulho de Fábio e seu cunhado Davi, fazendo desordem e provocações. Foi quando pediu 

bebida pela janela que tinha aberto para ver o que estava ocorrendo. Neste momento, ele 

negou o pedido e observou Davi com um punhal. Ele cita que começou a quebrar garrafa em 

frente à casa, ocasião em que o depoente pediu que não quebrasse devidos os cacos de 

garrafa, mas este não lhe atendeu e o depoente ficou aborrecido e advertiu-o com palavras 

ríspidas.” Diz que Davi gritou: “‘quebra mesmo compadre porque aqui tem homem’, nisso 

sua  esposa chegou e puxou-lhe para dentro e fechou a janela.” Por fim, relata que “veio a 

saber depois do fato que este era conhecido como valentão e fora expulso da polícia deste 

Estado.”252 João, estava se referindo a Davi  como ex-soldado, indicando a motivação de sua 

                                                                                                                                                         
250 Todos os nomes e apelidos nestes processos, com exceção das autoridades judiciárias, são fictícios. Autos do 
processo penal n. 6077, ano 1960. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 09 
251 Autos do processo penal n. 6077, ano 1960. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 11. 
252 Autos do processo penal n. 6077, ano 1960. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
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expulsão da polícia. O soldado militar que atendeu o chamado dos moradores reconheceu 

Davi como ex-colega de farda, porém, em suas declarações, não expõe o motivo da saída da 

profissão militar, nem reclama da possível ofensa quanto a sua cor, no momento da prisão de 

Davi.  

Interessante apontar que não constam testemunhos de mulheres nestes autos, apesar de 

estarem presentes no momento do conflito, como na primeira testemunha, quando cita sua 

esposa da sua versão. O que temos são cinco homens como testemunhas que confirmam a 

versão de que os policias agiram em defesa de suas vidas, pois afirmam que Davi ia matá-los.  

Neste inquérito, o delegado ao elaborar um relatório em maio de 1960, representa a vítima 

como “desordeiro contumaz” e não informa ou confirma a profissão de ex-soldado da vítima.  

Cito, parte de seu relatório:  

 

II- Homicídio privilegiado ou excludente de criminalidade? Não ocorreu abuso de 
parte dos policiais, no exercício do poder de polícia de que se achavam investidos, 
e tão pouco houve excesso culposo , resultando, como já se acentuou, aquele 
deplorável evento, de mero acidente, não querido ou objetivado, decorrendo, antes 
e fortuitamente, do exercício legal e legítimo de função policial, em restorção a 
uma agressão atual e injusta. [...] 
IV- A vítima ao contrário do que acontece com os indiciados, a vítima era 
desordeiro contumaz. O seu comportamento no dia do evento aqui ventilado, dá 
bem idéia do seu modo de vida e proceder. (grifo meu).253 
 

O policial utilizou como estratégia de escrita deste relatório, os testemunhos e saberes 

jurídicos, ao ressaltar a inocência dos acusados com a pergunta jurídica: “Homicídio 

privilegiado ou excludente de criminalidade?” Demonstram-se os sentidos do campo jurídico 

quando na resposta informa que “não ocorreu abuso de parte dos policiais, no exercício do 

poder de polícia de que se achavam investidos, e tão pouco houve excesso culposo, 

resultando, como já se acentuou aquele deplorável evento, de mero acidente.” As 

assertividades deste relatório convenceram os operadores do direito. Os debates destes autos 

envolvem as preocupações do ‘exercício legal e legítimo da função policial’ diante de uma 

sociedade com constantes modificações, nas décadas de 1940, 1950 e 1960, tratadas no 

capítulo 1. O que se observa no discurso jornalístico e jurídico são as representações sobre a 

cidade, os quais a elite local articulava uma cidade civilizada com tantas novidades e novos 

comportamentos chegando através do porto,254 onde a população de Itajaí incluída uma cidade 

preocupada em organizar seu espaço com “ordem e disciplina”, onde as vias públicas, para as 

                                                 
253 Autos do processo penal n. 6077, ano 1960. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
254 KONDER; SILVEIRA Jr., op. cit.. 
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aspirações modernas de uma cidade, tornam-se o alvo do exercício gradativo de policiamento 

e disciplina das desordens.  

Os soldados militares envolvidos nestes autos estavam inseridos neste contexto, assim, 

outros indícios levantados pelas testemunhas como a resistência a prisão da vítima, a 

quantidade de tiros disparados, o estereótipo da cor dos soldados militares ou, a valentia e 

expulsão de Davi da corporação, não foram tocadas nos debates pelos operadores do direito. 

Porquanto, o que estava em questão nos autos, para a autoridade policial fora o “desprestígio e 

desmoralização” de que os soldados militares foram alvos neste acontecimento em via 

pública. Segue outra parte do relatório do inquérito, elaborado pelo delegado Walter Konder 

Fleischmann.  

 

E os policiais indiciados, ao agirem pela maneira que se descreveu e o comprovam 
os autos, porque no exercício normal da função de agentes e responsáveis pela 
ordem pública, não exorbitaram, não praticaram ato punível e sim procuraram 
preservar a dignidade e prestígio da autoridade, somente tendo recorrido as suas 
armas quando e porque desacatados, desobedecidos em ordem justa e legal, 
desautorados, insultados com palavrões, ridicularizados, desacreditados e 
desprestigiados diante de populares e em plena via pública e, por sobre tudo isto 
ainda, ameaçados de morte por pessoa armada, que punha em perigo a ordem (fls. 
21) e segurança pública e, particularmente, dos seus agentes e responsáveis.   (grifo 
meu).255 

 

A preocupação do funcionário do Estado ao confeccionar um relatório e não citar os 

nomes dos policias militares, pode denotar o sigilo em defesa de suas funções sociais, ou a 

falta de necessidade de citá-los por serem agentes públicos, conhecidos da população. Ou 

ainda, pelo exercício de manter a ordem pública e a exposição em desarmar pessoas comuns, 

indica que o monopólio de armas pertence ao poder policial, em última instância, ao Estado, o 

que acarreta, neste contexto, a exposição dos soldados. Tereza Pires do Rio Caldeira discutiu 

o descrédito das instituições de ordem como as força policiais e o sistema judiciário, na 

cidade de São Paulo. Em suas análises mostra como o “desempenho da polícia é um fator 

importante para explicar os altos níveis de violência, isso está relacionado menos ao número 

de policiais e a seu equipamento, e, mais aos seus padrões de comportamento.”256 O 

comportamento dos soldados foram discutidos e atenderam o esperado pela força policial, 

naquele contexto, somado ao comportamento da vítima (Davi), que colaborou para o desfecho 

                                                 
255 Autos do processo penal n. 6077, ano 1960. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
256 CALDEIRA, op. cit., p. 134. 
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final. O delegado finaliza o relatório dizendo “que os policiais agiram em legítima defesa, 

pois Davi era elemento de instinto ruim e perverso.”257 

No interrogatório do outro soldado militar, Márcio, 36 anos, segundo ano do curso 

primário e preto, diz que conhecida Davi “há nove anos, visto que o mesmo, já tinha servido 

na polícia Estadual.” Outro soldado, Felipe, 23 anos, sabe assinar o nome e preto, concorda 

com a versão de Márcio. Ambos nas qualificações dos autos na fase do judiciário foram 

indicados com a cor branca, diferente da cor especificada na fase policial. Márcio, um dos 

policias acusados, nas duas vezes em que foi interrogado, relaciona o comportamento das 

vítimas, Davi e Fábio, afirmando que “se encontravam embriagados e promovendo 

desordens”, mas reconhecia Davi como ex-colega de farda e por isso saíram com o automóvel 

para irem embora, somente retornou, porque seu companheiro o convenceu. Ao voltarem, 

encontraram Davi em companhia de Fábio. Não sabemos se Fábio se feriu no acontecimento, 

como também durante os autos não testemunhou. Nos autos não se tem registros de outras 

descrições físicas dos soldados e não indicam se continuaram trabalhando, ou se foram presos 

durante os percursos do processo, que durou entre 1960 até 1965. O que fica dos debates, 

nesta fase do inquérito, são as preocupações do delegado com a “desmoralização da polícia” 

perante o público. Márcio, em seu interrogatório, informa:  

 

[...] convidou o seu colega de farda para irem embora, porque não era possível 
aprender os dois indivíduos acima mencionados, a não ser que usassem de 
violência, e mesmo porque em consideração a vitima por ter sido, anteriormente, 
um seu colega de farda.258 

 

Ao declarar que não poderia usar de violência para se prender um ex-soldado, ao 

mesmo tempo em que os soldados se recusaram prender Davi, os populares que observavam a 

situação tiveram reações, como as narradas no interrogatório de Márcio. 

 

[...] o povo que havia se juntado naquela ocasião, começou a destratar o 
interrogando e seu colega, dizendo entre outras coisas, que deviam deixar a farda 
porque não sabiam honrá-la, deixando um desordeiro em liberdade; que, em vista 
da reação do povo, o colega do interrogando insistiu para que voltassem ao local e 
prendessem a vítima; que o interrogando resolveu então seguir o seu colega de 
farda e, então, defrontando-se com a vítima, deram voz de prisão ao mesmo [...] 
(grifo meu).259  

 

                                                 
257 Autos do processo penal n. 6077, ano 1960. Acervo do Fundo Judiciário do DCMH. Notícias do Jornal O 
Popular de fevereiro e maio de 1960 debateram o tratamento dos policiais dados a população de Itajaí (SC). Parte 
da opinião pública desejava debater sobre a segurança pública. 
258 Autos do processo penal n. 6077, ano 1960. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
259 Autos do processo penal n. 6077, ano 1960. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
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Felipe repete no seu interrogatório, que ao atender a solicitação, encontraram um ex-

soldado do Estado e iriam embora, porém, os populares reagiram negativamente. Márcio, 

diante da ‘reação do povo’ e de seu colega, ‘honra a sua farda’ como esperado. Mesmo que 

nenhuma das testemunhas nas duas séries de testemunhos informasse sobre uma ‘reação 

negativa dos populares’, o que foi apreendida e debatida nesta batalha foi a manutenção da 

‘ordem pública’, como desejada pelos populares. Assim, justifica-se o comportamento 

legítimo dos acusados na defesa deles mesmos e dos próprios populares. Os discursos 

jurídicos emitem sentidos na vida social pelo enfrentamento da desordem desta. Segundo 

Teresa Pires do Rio Caldeira, ao analisar a prática de violência dentro de casa e as ocorridas 

em locais públicos: 

 
Se quisermos entender o apoio da população (incluindo o das classes mais 
humildes) a uma força policial que mata e à pena de morte, como também uma 
oposição aos direitos humanos, tem que considerar a prática disseminada e o apoio 
a intervenções violentas do corpo (o que inclui o espancamento de mulheres e 
crianças dentro da casa que supostamente deveria protegê-las).260  

 

Compreendo que a nossa construção social está repleta de ambigüidades, como a 

noção de violência, no vocabulário jurídico que funciona como uma “espécie de coação, ou 

forma de constrangimento, posta em prática para vencer a capacidade de resistência de 

outrem”261. Parte da premissa de que este conceito jurídico está inserido em nossa cultura 

ocidental, como algo construído e não está ligado diretamente à noção de intervenção do 

corpo físico. O apoio da população pode aparecer sob diversas facetas e abriria outro debate a 

partir dos autos dos soldados militares, relacionando a idéia de reprimir a violência a partir do 

corpo. Nesta investigação e tempo deste trabalho científico sobre a construção dos homicidas 

não será aprofundada a temática da violência e a sua relação com o corpo.  

O que importa, neste momento, são as séries dos mecanismos de segurança e 

individuação dos acusados atravessados por tipos de racionalidade que orientam o ‘governo 

dos homens’, utilizando os escritos de Michel Foucault. Deste governo que os discursos 

incidem ao buscarem a absolvição de soldados que não agiram com violência a partir das 

premissas do poder de polícia e do judiciário. Nota-se o problema do governo político dos 

homens, percebido como aquilo que se governa, são coisas e pessoas, e não um território ou 

uma estrutura política.262  

                                                 
260 CALDEIRA, op. cit., p. 142. 
261 DE PLÁCIDO e SILVA, op. cit., p. 1658. 
262 FOUCAULT, op. cit., 2002b, p. 64.  
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Esta preocupação do ‘governo dos homens’ incidem também as representações dos 

advogados. O documento dos autos com data de 1963, consta a declaração do advogado 

Moacyr Werner, brasileiro, casado, inscrito na OAB Seção Santa Catarina, a informação de 

que não tem tempo suficiente para fazer a defesa, como manda o código de ética. Em agosto 

de 1964, o advogado Odílio Prazeres, elabora a defesa prévia dos indiciados, quando solicita 

em poucas linhas, anulação da denúncia feita pelo promotor. Em seguida, numa folha 

timbrada e manuscrita, em abril de 1965, o promotor redige suas considerações nos autos: 

 

[...] Provado ficou em todo o decorrer do inquérito policial como na instrução 
criminal que os soldados [...] agiram não só em defesa da sua integridade física 
como também em defesa da sociedade. Portanto, impronunciá-los é aplicar inteira 
justiça.263   

 

Em abril de 1965, o magistrado absolve os soldados militares. A sentença utiliza à 

versão da denúncia, e ao mesmo tempo, destaca a recusa da vítima em entregar-se gerando à 

motivação dos tiros, a partir dos testemunhos. Portanto, tem-se a leitura, de que “todas as 

testemunhas ouvidas não unânimes em afirmar [...], que os réus foram obrigados a fazer o que 

fizeram: defender-se da agressão sofrida por parte da vítima.”264 Cito outra parte da mesma 

sentença. 

 

Os acusados foram interrogados, nomeado-se-lhes um defensor. Ouviram-se quatro 
testemunhas arroladas pela Promotoria Pública e uma pela defesa. Finalmente, pede 
o Dr. Promotor Público a ‘impronúncia’ dos acusados, entendendo que os mesmos 
‘agiram em defesa de sua integridade física, ao dispararem suas armas contra Davi’, 
o mesmo acontecendo com o defensor nomeado.  
Isto posto:  
Atendo a que no processo foram observadas todas as formalidades legais, havendo 
ampla acusação e não menos ampla defesa [...].265 

 

Os soldados militares, vistos com poderes e saberes inerentes ao exercício de suas 

funções, ‘honraram suas fardas’, agindo como esperado pela população. Para o promotor, os 

acusados agiram em defesa da sociedade, o que se repete na versão do magistrado. Este, 

também preocupado com a lisura do processo, tanto em acusar quanto em absolver, legitima a 

sua decisão final em absolver com base de que a denúncia do acusado do crime de homicídio 

não caberia nestes autos.  

As versões elaboradas pelos acusados, delegado, advogado, testemunhas, promotor e 

magistrado, fazem parte de uma mesma formação discursiva. Compreendo a formação 

                                                 
263 Autos do processo penal n. 6077, ano 1960, Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 40. 
264 Autos do processo penal n. 6077, ano 1960, Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 41. 
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discursiva, como textos que implicam em perceber essas redes, que se organizam, segundo 

suas regras de formação, ora articulam domínios teóricos, ora articulam práticas sociais e/ou 

escolhas políticas. Considero estes enunciados no âmbito do fortuito, contingentes, 

transgressões às regras previstas, e as entendo como formação discursiva.266 Os domínios 

teóricos no relatório do delegado ou nas práticas sociais dos testemunhos são compreendidos 

como produções culturais e históricas. Assim, ao percebê-los em sua descontinuidade, trata-se 

de pensar o discurso, como uma prática ou um acontecimento da absolvição dos soldados, que 

se colam com as vozes de reação do povo, produzidas ao longo destes autos, na qual denota 

uma formação discursiva que os absolveu. 

Dezesseis anos antes, outros autos de policiais militares acusados de homicídio 

ocorreram embates neste sentido, como o ocorrido na madrugada de uma festa na localidade 

de Camboriú, no ano de 1949.  Dario, soldado militar, solteiro, 20 anos, moreno, natural de 

Joaçaba, estava em Camboriú há uns cinco meses. Em maio do mesmo ano foi patrulhar uma 

festa religiosa que iria ocorrer e ao “mesmo tempo, procurar capturar cinco indivíduos, do 

qual, a autoridade requereu a prisão preventiva em virtude de terem tomado parte em crime 

homicídio ocorrido naquele lugar no dia 14 de fevereiro.” No final da festa, vai até uma venda 

tomar café em companhia de outro soldado militar, denomino de José, casado, 24 anos, 

branco. José e Dario se envolveram em uma briga. No interrogatório abaixo, José descreve o 

momento do conflito com detalhes da fala da vítima. 

 

[...] mesmo na escuridão o depoente viu que vinha em seu encontro um vulto de 
faca em punho para golpear-lhe, nisso então sacou de seu revolver e disparou dois 
tiros no chão; que o depoente ao disparar os tiros caiu contra um barranco, vendo 
ainda que o referido vulto ainda continuava em sua perseguição de faca em punho, 
e como visse perfeitamente que ia ser faqueado novamente, disparou o terceiro tiro 
que atingiu o seu agressor, e este ao receber a bala  cambaleou e levantou-se em 
seguida dizendo ‘ESTOU BALEADO, MAS MATEI DOIS SOLDADOS’ [...].267 

 

O depoimento dele repete a versão de Dario. Neste interrogatório, o soldado repete a 

constante agressão da vítima.  Assim, o corpo da vítima foi examinado, “o cadáver de um 

homem que dizem chamar-se: Enio de tal de cor preta de estatura mediana, constituição forte, 

26 anos de idade.”268 Os mesmos peritos, doutores José Malburg e Afonso Celso Liberato, 

também informam que os soldados, depois de exames, ficaram aptos ao trabalho. Todavia, 

nota-se que este ocorrido refletiu na carreia policial dos soldados. Consta nos autos, que José 

                                                                                                                                                         
265 Autos do processo penal n. 6077, ano 1960, Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fls. 41 
266 FOUCAULT, op. cit., 1996b. ______, op. cit., 1996a, 159 p.  
267 Autos do processo penal n. 5438, ano 1951. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 15. 



 

 

114

foi aposentado das atividades da corporação, em dezembro ano de 1950, indo morar em Nova 

Trento, devido estar inutilizado no braço. Dario ficou durante alguns dias, no Hospital Militar 

em Florianópolis, depois, foi transferido durante o percurso do processo para o destacamento 

do município de Caçador. 

Enio figurou como vítima e Amaro como foragido, o comportamento de ambos 

ganhou destaque entre as cinco pessoas chamadas a testemunhar, durante as duas séries de 

testemunhos. Uma das cinco testemunhas conta as ofensas de Amaro dirigidas aos soldados 

ocorridas dentro do comércio onde “se encontrava um preto de nome Amaro, o qual dirigia 

aos soldados insultos e fazia aos mesmos, provocações, ‘dizendo que não eram homens’.” O 

testemunho continua a versão de que os soldados tentam prender Amaro, mas este fugiu. 

 

[...] por entre as pernas dos soldados pegando a estrada; que os soldados foram atrás 
de Amaro, afim de prende-lo e nessa ocasião o depoente viu um cunhado de Amaro 
empunhando uma faca dirigir-se em direção ao soldado José e feri-lo; que após ter 
ferido José que caiu no chão esse cunhado de Amaro, cujo nome é Enio, avançou 
ainda de faca na mão em direção ao soldado Dario ferindo-o também; que Dario 
vendo seu companheiro ferido e prostado no Chão e sentido-se também ferido 
sacou (fls. 36v) de um revolver dando diversos disparos com o mesmo em direção 
ao seu agressor, o qual foi atingido mas que ainda pode correr pela estrada afora, 
vindo a cair alguns metros após no chão, visto lhe faltarem as forças, tendo o 
mesmo Enio vindo a falecer quando transportado de carroça para a cidade de 
Camboriú; que o preto Amaro desapareceu depois do conflito do local. [...] (grifo 
meu).269 

 

Predominam nas séries de testemunhos os insultos de Amaro e a representação de que 

é “mau elemento, perigoso e provocador, tendo sido preso já várias vezes.” Apenas uma das 

testemunhas não saberia dizer sobre Enio, devido à vítima estar em Camboriú há pouco 

tempo, todavia, ainda informa que não havia inimizade antes entre soldados militares e Enio. 

Nos autos, o magistrado envia diligência ao delegado de polícia para encontrar Amaro, assim, 

consta na minuta documento redigido pelo escrivão e assinado pelo delegado de polícia 

Olimpio Reis de Melo, um documento datado de dezembro de 1950. 

 

Em obediência ao pedido de V. Excia.  
Informo-vos que o cidadão senhor Amaro que residia neste Município no lugar 
denominado Caité, passou a residir no lugar Trombudo no Município de Porto 
Belo, voltando neste Município muito poucas vezes.270 
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Durante dois anos e um mês, o tempo do percurso dos autos, Amaro não foi 

encontrado, mesmo sendo de conhecimento o local onde estava, nem ouvido pelas autoridades 

policiais. Sobretudo, no relatório do delegado na fase do inquérito temos declarada a 

preocupação do acontecimento ocorrer em local público, onde a vítima ficou “proferindo 

palavras obscenas e provocando-os para uma luta corporal, tendo o depoente e seu 

companheiro ficado na rua em companhia de grande aglomeração de pessoas.”271 Depois das 

investigações policiais, o magistrado elabora uma exposição onde defende o motivo da não 

prisão dos soldados militares, isto, em vista “das condições apontadas”, referindo-se aos 

testemunhos que concordaram que as agressões não partiram dos acusados. Porquanto, foram 

se defender de forma “moderada”.  Conclui-se que “não cabe, assim, obrigatoriamente, a 

decretação da prisão preventiva.” Nota-se a partir das fontes de uma testemunha, comerciante 

e alfabetizada, a declaração que “entre outras palavras Amaro desafiou os referidos soldados, 

dizendo ‘quero ver se aqueles soldadinhos me puxam revolver para mim e quero ver se eles 

têm coragem de atirar nos meus pés’, e assim chamavam os soldados.”272 Todas as 

testemunhas indicaram suas profissões (padeiro, dois lavradores, e dois comerciantes), três 

delas declararam serem alfabetizadas, e duas não, duas casadas e duas solteiras, uma delas, 

não consta registro do estado civil. Provavelmente, com ânimos acirrados, depois de um dia 

de festividades ou pela escuridão, talvez, a iluminação natural ou de lampiões fossem 

suficientes, para os soldados revistarem Amaro, confirmando que não estava armado. A 

testemunha percebeu Amaro fugir, mas não viu quando os soldados o prenderam. Assim, 

contam da fuga e da briga: 

 

[...] que quando os soldados foram faqueados o negro Amaro, fugiu, disse ainda o 
depoente que se o soldado não atirou no preto Enio este mataria, ambos os 
soldados, que segundo ouviu dizer, o soldado João, matou o preto Enio em legítima 
defesa. Perguntado sobre o comportamento do preto Amaro respondeu ele 
depoente, que é um baderneiro de primeira ordem e além disso indesejável naquela 
localidade. Perguntado sobre o comportamento dos soldados: Acácio nazareno e 
João Figueiredo, durante o tempo que estavam no Caetes, respondeu que, os 
soldados, cumpriam fielmente os seus deveres e que as poucas vezes, que lá iam 
sempre manterem a ordens, isto durante bailes e outras festas, nunca desrespeitaram 
ninguém. Perguntado sobre o comportamento do preto Esmeraldino respondeu o 
depoente que o comportamento deste não pode falar do mesmo era morador 
daquele lugar há pouco tempo.273 
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Na defesa dos acusados, em poucas linhas, o advogado Osmar de Souza Nunes, pede o 

arquivamento do processo de José e solicita a absolvição de Dario, pois considera que agiu 

em legítima defesa e do companheiro José. Na peça elaborada pelo advogado de defesa: 

 

José. [...] a prova dos autos e bem assim as próprias declarações do denunciado 
demonstram, à sociedade, que nenhuma interferência teve na luta, na qual faleceu 
Enio. Assim, o arquivo do processo, na parte relativa do denunciado José traduz 
Justiça de vez que este também foi vítima, como prova o auto de exame de corpo de 
delito. 
Dario. Este agiu em legítima defesa própria e de seu companheiro José. Sua 
absolvição, portanto, representa a verdadeira JUSTIÇA.274 

 

O promotor pede a absolvição para um dos acusados e o arquivamento do processo 

para outro. O advogado de defesa concorda com o promotor nesta decisão. O magistrado 

absolve os soldados militares, na sentença que informa sobre o “acúmulo de serviço, 

acrescido com a correição que procede no cartório do Distrito de Ilhota.”275  

Retomo o ano de 1964, quando em seis meses, foram julgados e finalizados outros 

autos penais que envolviam um soldado militar. Este foi preso em flagrante. Segundo 

documento produzido pelo comissário de polícia, Lourenço Calari, que comunica quando o 

soldado militar fora ‘atacado’ pelo pescador Sérgio, “que estava armado de faca, tendo o 

soldado para defender-se atirado contra o agressor e conforme verificou ao ser atingido caiu 

ao solo, porque fora mortalmente ferido.” Talvez, a preocupação do comissário de polícia 

estivesse na integridade física do soldado, que segundo as declarações nos autos, “lá chegando 

encontrou grande aglomeração de pessoas e a vítima, caída ao solo, já sem vida; que, a seguir 

[...] o declarante foi obrigado a conduzir o soldado preso para esta cidade, pois havia 

populares revoltados e instigados queriam invadir sua residência.”276 O comissário estava se 

referindo a cidade de Itajaí, pois o ‘acontecimento’ foi na estrada geral de Piçarras, local 

dentro da Comarca de Itajaí, que pertencia ao distrito de Penha, na época. 

Nos autos, o soldado militar usou uma pistola, às 19 horas, tendo na descrição do 

promotor público, que o soldado Francisco do batalhão de Piçarras foi chamado para atender 

uma briga de Sérgio com a vizinha (segundo versão de testemunhas, o filho de Sérgio roubou 

limão do quintal de dona Esmeralda e ela vende para sobreviver, e Sergio estava brigando 

com ele sobre isso). O soldado foi atender a briga, quando observa que Sérgio estava 

alcoolizado e começou a ofender o soldado, ameaçando matar o filho de dona Esmeralda. Às 
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16 horas e 30 minutos, consta que voltou à delegacia, mas, devido a ameaça de Sérgio, o 

delegado pede que acompanhe o filho de Esmeralda até sua casa.  Sérgio estava na casa 

comercial, o soldado resolveu segui-lo de perto para convencer a entregar o punhal, quando o 

soldado foi “repelido” pela vítima.  A denúncia do promotor, cita esta luta entre os 

envolvidos: 

 
[...] ante a atitude agressiva daquele, acionou o revolver que empunhava, tendo 
falhado o primeiro disparo, para em seguida, repetir a mesma ação, e desta vez, 
detonou a arma, tendo o projétil indo atingir a vitima SERGIO, causando-lhe o 
ferimento constante do auto de exame cadavérico de fls. causando a sua morte 
instantânea.277 
  

As denúncias dos promotores nos autos que envolveram os policiais militares, 

denotam o mesmo sentido com relação ao comportamento das vítimas “agressivas” que geram 

as atitudes dos soldados. Isto se percebe no auto de apreensão da arma usada pelo soldado, 

onde consta que foi um revolver “em bom estado de conservação, possuindo no tambor uma 

cápsula deflagrada, cinco intactas e uma picotada pela agulha que falhou. O exame do interior 

do cano revelou ter sido utilizado recentemente.” Neste documento digitado, feito na polícia 

de Piçarras, há a apreensão do revolver sem registro e não se tem nenhum documento sobre o 

punhal. Porém, esta constatação não importava, pois o soldado estava em serviço, sendo que 

dos dois tiros, um, acertou Sérgio.   

No registro das duas séries de testemunhos do processo, a primeira em janeiro e outra 

em março do mesmo ano, uma inquirição na delegacia de Piçarras, outra em Itajaí, percebe-se 

o conflito entre o soldado e a vítima. No inquérito foram ouvidas duas testemunhas em 

Piçarras, isto, devido à prisão em flagrante, a testemunha de 45 anos, solteiro, pescador, não 

sabe ler e escrever natural do Estado, mora na praia de Piçarras. Disse que Sérgio estava 

alcoolizado e que o soldado Francisco recuou dois ou três passos e disparou um tiro. A 

segunda testemunha, 37 anos, alfabetizada, sapateiro, casado, diz sobre o tiro do soldado, mas 

não confirma se Sérgio levava uma faca, pois estava na casa comercial conversando com o 

dono quando:  

 

[...] então ficaram olhando em direção dos dois, porque o soldado empurrava a 
bicicleta e parou, parecendo ao depoente que encostou a bicicleta na beira da sarjeta 
e recuou, escutando em seguida um estampido produzido por arma de fogo e a 
seguir Sérgio tombou ao solo.278 
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Durante o percurso do processo, o soldado foi levado para ficar no batalhão em 

Florianópolis, na condição de preso. Ainda, na mesma localidade, outras testemunhas foram 

ouvidas sobre os atos do soldado. Uma delas estava próxima da padaria quando viu o punhal 

de Sérgio e quando esse “disse para o soldado Francisco, que o considerava homem somente 

na roupa, mas no corpo não, momento em que o soldado Francisco jogou a bicicleta ao solo e 

Sergio sacou do punhal e foi contra o soldado.”279 

Na segunda série de testemunhos, verifica-se Sebastião Carvalho, delegado da polícia, 

como testemunha de defesa do soldado militar. Ele informa sobre o comportamento da vítima 

e do acusado, sendo a vítima “dada a beber” e que o soldado “é homem calmo e cumpridor de 

suas obrigações”. Alguns testemunhos afirmam conhecer muito bem a vítima, mesmo pelo 

fato de não terem visto o ‘acontecimento’ “pode afirmar que ele sempre foi um homem muito 

bom e cumpridor de seus deveres [...] que o depoente não conhece o réu mais soube por 

pessoas que já moravam em Papanduva terra dele réu, que ele réu, lá já não era boa coisa.”280 

Outras testemunhas relatam a boa conduta da vítima na localidade. Sérgio, pescador, 36 anos, 

casado, brasileiro. Elas conheciam a vítima e “dizem ser um homem bom [...] trabalhador, o 

maior pescador de piçarras, e nunca incomodou ninguém; gostava ao sábado e domingo de 

tomar uma pinga; na ocasião dos fatos narrados na denúncia Sergio estava um pouco 

embriagado.”  

Outro testemunho relata o mesmo comportamento de Sérgio, em relação a bebida, 

porém, não sabe dizer se estava com a faca, mas conhecia a vítima e diz ser um “ótimo 

trabalhador e ser o melhor pescador de Piçarras.” Esta testemunha, comerciante, casada, 37 

anos e conhecida da vítima, perguntou para o soldado Francisco, por que ele não atirou na 

perna, todavia, não obteve resposta do acusado. Nesta série, novamente Esmeraldina foi 

ouvida, e confirma a versão de que Sérgio e ela eram amigos e o desentendimento ocorreu 

devido aos limões que os filhos da vítima tinham catado no seu quintal. Cito o seu 

testemunho. 

 

[...] uma mulher idosa e sempre se deu bem com eles, Sebastião não quis saber de 
nada e continuou com os palavrões mais baixo possíveis; a depoente começou a 
chorar, pois nada podia fazer contra ele e mesmo porque tem uma filha doente e 
epilética, e não mora mais ninguém com a depoente, [...] que o policial agiu de 
maneira muito calma para com Sérgio; depois o réu pegou a bicicleta e saiu e a 
depoente não sabe contar o que se passou entre os dois [...] já disse que era vizinha 
da vitima e mantinha boa relação de amizade com ele e sua família; era um homem 
bom, quando não bebia, mas quando embriagado gostava de fazer as suas 
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increnquinhas; entretanto como a disse era um bom vizinho e a depoente sempre foi 
respeitada por ele, a não ser no dia dos acontecimento narrado na denuncia.281 

 

Segundo este relato, nota-se que as relações na localidade entre os vizinhos da vítima 

eram amistosas. Sérgio fazia parte, com a representação de “homem trabalhador” e o soldado 

militar. Apesar do pouco tempo na localidade, havia demonstrado atitude “exemplar nas 

funções policiais”. Em outra ocasião, no trabalho de policial na mesma localidade, a 

autoridade policial havia relatado a respeito de seu comportamento antes do ocorrido: “[...] 

demonstrou ótima conduta, ótima disciplina militar, mostrou enfim um soldado realmente 

cumpridor de seus deveres, durante a prisão de um assassino de um colega seu, morto na 

delegacia de policia quando estava de serviço”.282  

Durante os testemunhos na cidade de Itajaí, o promotor público e o defensor do 

acusado nada questionaram, deixando para o magistrado, a condução destes depoimentos. Em 

março de 1964, depois de formalmente denunciado, Francisco, interrogado na condição de 

acusado, afirma a autoria e que agiu em sua defesa, mas demonstra conhecer a vida cotidiana 

da vítima, a partir deste registro na fase judicial, o soldado militar conta sua vontade perante o 

magistrado. 

 

[...] que o depoente tem a dizer que está disposto a dar uma ajuda financeira a viúva 
e filhos da vitima, dentro das posses do depoente, e de maneira que ela não saiba de 
quem esteja recebendo; que o depoente tem a dizer que esta disposto de tomar a tal 
atitude, não por sentir culpado do acontecido, pois como já disse o depoente foi 
obrigado a fazer o que fez para defender-se e para não morrer; que o depoente quer 
tomar tal atitude por um sentimento de humanidade para ajudar a viúva e as 
crianças, pois esta nada tem a ver com a atitude errada e criminosa  da vitima. (grifo 
meu).283 

            

Existem as especificidades de cada processo penal, como se observa neste relato de 

Francisco, ao manifestar sua vontade em ajudar a esposa da vítima, porém, nota-se como 

decisão final, a absolvição dos acusados na lógica jurídica de que a ‘defesa da sociedade’, 

estava sendo amparada e a ‘ordem social’ mantida, a partir da necessidade da atitude policial.  

O advogado de defesa, Wilfredo Eugênio Currilim, com escritório de advocacia em Itajaí e 

Florianópolis, elabora a defesa do soldado militar de forma sumária. Defende o argumento de 

“legítima defesa própria”, reafirmando a excludente de crime, isto com base na abundância de 

testemunhas que dizem sobre a atitude de Francisco no “cumprimento de ordens de seu 

superior, o Delegado de polícia de Piçarras.” O promotor se pronuncia no mesmo sentido, e 
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assim, apagado os contraditório ou dúvidas de inocência, o magistrado, em abril do mesmo 

ano, é elaborada a sentença de absolvição, pois a “legítima defesa está suficientemente 

provada [...] e no processo foram observados todas as formalidades legais.”284 Esta última 

preocupação do operador do direito se repete em outros autos penais como observados a 

seguir, datados de 1944.   

 

 

3.2 HONRA MASCULINA 

 

 

Nestes autos, noto que os acusados homens (são somente homens) se encontram em 

espaços de sociabilidades, mas se estranham por motivos diversos, em alguns casos, 

embalados por bebida alcoólica, acabam se ferindo. Cinco, dos dezenove processos indicam 

festas, como momento e local do conflito, sendo espaços onde os amigos se encontram e o 

fato de serem conhecidos na comunidade, nas casas de comércio, nas domingueiras e festas 

nas casas dos vizinhos, evidenciam conflitos relacionados com a honra masculina. Edegilson 

Sousa observa o movimento de populares em alguns espaços de sociabilidades e lazer, como 

as festas que aconteciam aos domingos, denominadas “Domingueiras”, tanto nos espaços 

privados de lazer, (casas de algum amigo ou vizinho) como em salões, que eram bem 

freqüentados pelas classes populares.285 No âmbito da literatura, encontra-se a referência às 

Domingueiras e festas nas casas ou salões como parte deste cotidiano. 

 

No domingo à noite, as pessoas se animavam como de costume, para os famosos 
bailes batizados como domingueira. Ao fim de semana, esperavam entusiasmados 
para aliviarem as duras lidas dos dias vulgares da semana. Convergia, para a alegria 
do momento, música, dança e boa gente. Riam, cantavam, batiam os pés e falavam 
auto, puxados pelo ritmo das canções.286 

 

Nesta crônica, temos um ambiente festivo, de muita música e diversão, onde a ‘boa 

gente’ se socializava, embalado também por bebidas. Utilizo-a como pano de fundo dos autos 

penais de Jeremias, que trabalhava como lavrador, casado há 7 meses, com 26 anos, instrução 

primária, estatura mediana, natural de Santa Catarina e de cor branca. Este, acusado de 
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homicídio de outro homem, Pedro, lavrador, 32 anos, solteiro, estatura mediana, cor branca. 

Jeremias estava armado quando voltava ao local da festa de natal para buscar sua esposa, que 

segundo o interrogatório, no dia 28 de dezembro de 1944, diz: 

  

[...] em seguida notei minha senhora bastante aborrecida, porque, Pedro continuava, 
a persegui-la dizendo-lhe qualquer cousa e tirando ela sempre para dançar, 
sentindo-me um pouco pesado devido ter tomado algumas bebidas retirei-me da 
brincadeira, fui para a minha casa, chamei minha mulher para vir comigo, ao chegar 
em casa continuei a chamar minha senhora, e esta, não veio para casa, desconfiando 
de alguma má tensão de Pedro, me armei com uma espingarda, e uma faquinha, fui 
buscar minha senhora.287 

 

Vale ressaltar, na simbologia social do masculino, que Jeremias recolocou no seu 

interrogatório da ‘desconfiança’ e o não retorno da esposa, justificando o seu retorno para a 

festa. Passou a narrar sua luta e como fugiu para não apanhar mais. [...] “Disse que a sua 

esposa declarou não ter vindo para casa quando era chamada, porque Pedro tinha lhe 

ameaçado de espancá-la, causo ela saísse para ir para casa.” Nas primeiras séries das 

testemunhas, na fase do inquérito, nenhuma delas relata sobre o assédio de Pedro com a 

esposa de Jeremias, como também não levantam qualquer motivo para a agressão de Jeremias. 

Porém, de abril até maio de 1945 foram ouvidas cinco testemunhas, na fase judicial, o 

magistrado faz a leitura da versão da denúncia, e registra os detalhes trazidos por uma delas, 

que diz que seu irmão estava fazendo o papel de Papai Noel na festa em sua casa, onde estava 

a vítima. Todos bebendo e cantarolando até as seis horas da manhã, momento que Jeremias, 

sem dizer o motivo grita “Tu me pagas desgraçado” e sai para sua casa, quando escuta 

detonação de dois tiros. Observa depois, na porta da sua cozinha, o denunciado com uma 

espingarda de caça de um cano em direção a cozinha. A testemunha relata: “[...] vendo a 

atitude do denunciado gritou para ele: ‘Oh, Jeremias, deixa disso, nós não somos macucos,’ o 

que fez o mesmo baixasse a arma, em seguida meu marido foi ao encontro de Jeremias para 

pedir lhe a arma e ele ser recusou”.288 

Neste momento, Pedro arrancou a arma de Jeremias e o atingiu na cabeça. Na luta, 

meio atordoado, Jeremias arrancou uma faca e atingiu a vítima no baixo ventre. Nos autos, 

consta serem amigos de longa data. Neste testemunho, informa que depois de dois dias, Ilda, 

esposa de Jeremias, contou sobre o conflito e que este aconteceu, porque Pedro “havia 

convidado ela para ir à roça de milho, e, sabe que a mulher do denunciado é honesta”.289 As 
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contradições dos testemunhos aparecem quando, outra testemunha informa que Pedro “nunca 

desrespeitou”, e, não sabem de nada sobre a vítima ter desrespeitado a mulher de Jeremias. 

Todavia, as duas últimas testemunhas, vizinhas do local da festa, levantam os 

comportamentos de ambos no dia festivo. Cito um dos testemunhos: 

 

[...] que a festinha começou [...] a cerca das dez horas da noite, prolongando-se até as 
quatro horas da madrugada, mais ou menos, de 25 de dezembro de 1944, que a 
festinha de caráter familiar, consistia em canto, dança, gaitinhas de boca etc. bebendo 
de quando em vez; tudo correu bem até àquela hora quando surgiu o fato de que se 
trata esse processo, [...] a vitima gritou que Jeremias o havia faqueado, tombando 
após correr cerca de dez metros, morrendo cinco minutos após, que conhece a vítima 
a pouco tempo, que para ele depoente a vítima era bom,  mas alguns deles se 
queixavam e encrenqueiro, gostando de beber um pouco; que do acusado presente, o 
depoente nada tem a dizer e os outros dele nada dizem.290 (grifo meu). 

 

Finaliza dizendo, que soube quando Pedro tinha “passado à mão no seio da esposa de 

Jeremias, e que ela é senhora virtuosa e honesta”. Diferente de outros autos, nesta fase, 

ocorreu a intervenção do promotor presente ao testemunho, que perguntou sobre a culpa de 

Jeremias no conflito. Respondeu que não precisava voltar em casa para pegar uma arma. 

Também, o advogado de defesa, pergunta se na opinião dele, Jeremias agiu certo. 

Respondendo:  

  

[...] para quem recebe uma lambada como a que recebeu o denunciado, a resposta é 
uma facada; que, entretanto, se o depoente ali estivesse acompanhado de sua 
esposa, se casado fosse, o depoente não iria em casa, mas daria a resposta ali 
mesmo.291  

 

A última testemunha, quando perguntada pelo defensor de Jeremias, “que a esposa do 

denunciado presente contou ao depoente, que em verdade, a vítima abusara da mesma 

senhora”.  E respondeu: 

 

[...] denunciado presente é pessoa pacata, de bom procedimento, nada tendo que 
dizer que o desabone; que a vítima anda com uma garrafa na mão oferecendo a uns 
e outros cachaça, não podendo afirmar que a mesma tivesse insistindo com o 
denunciado no propósito de embriaga-lo, [...] que o depoente tem certeza de que 
sua senhora não lhe mentiu, quando ouviu da boca da própria vitima, ter 
efetivamente faltado com o respeito á esposa do denunciado; que de certo tal se 
deu, do contrário o réu não teria feito o que fez.292 

 

                                                 
290 Autos do processo penal n. 7543, ano 1946. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 28 v. Testemunhos 
291 Autos do processo penal n. 7543, ano 1946. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 28 v. Testemunhos 
292 Autos do processo penal n. 7543, ano 1946. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 30 v. 
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Diferente da primeira série de testemunhos, nesta outra fase, as testemunhas citam o 

assédio de Pedro em Ilda.  Como analisada nas fontes estudadas, as mulheres pouco eram 

chamadas pelo judiciário para testemunhar, mesmo quando tinham relações com os 

envolvidos. 293 Durante o processo, a esposa não foi chamada para falar. A defesa do acusado 

segue, neste sentido, com as representações das relações de amizade com a vítima, e quando 

trata do retorno à festa, como uma “questão de honra que nenhum homem de brio, naquela 

situação, podia abandonar.” Esta honra tornou-se alvo principal do argumento do advogado 

Francisco Rangel, quando escreve sobre a desconfiança de Jeremias sobre o amigo. Lemos em 

outra parte da peça da defesa: 

 

[...] Logo, nada havia que motivasse o gesto que o tornou criminoso quando, ao 
modo, puramente provinciano, festejava o natal. 
Somente o proceder desrespeitoso de Pedro é que podia despertar-lhe uma reação 
tão inesperada. Não tivesse “Pedro” abusado da esposa de Jeremias, não teria este 
agido como o fez. [...]294 (grifo meu). 

 

Jeremias foi considerado um homem de ‘coragem/honrado/brio’ por seu defensor. Nos 

estudos acerca da construção social da masculinidade, o sociólogo Pedro Paulo de Oliveira 

buscou compreender por que as vivências masculinas estariam no nível das vivências de 

identidade. Indica que são as vivências internacionais onde funcionam os lugares simbólicos 

da masculinidade, constituindo um “valor básico sobre o qual a sociedade burguesa construiu 

sua auto-imagem”. Relata que a taxa de conversão entre a masculinidade e sua possibilidade 

de se tornar um capital simbólico, podem variar segundo contexto. Neste sentido, para o 

autor: 

 

Vivências internacionais da masculinidade são experimentadas desde a infância até 
a velhice. Atos tão distintos e isolados como dar um murro na mesa e gritar durante 
uma partida de truco, engajar-se em brincadeiras ou situações violentas (brigas, 
trocas de insultos, aplicação de castigos) [...] promover tumultos e atos de 
vandalismo aos bandos e em lugares públicos [...] assumir de maneira exibicionista 
responsabilidades tidas como típicas de homem ou então representar papel de 
cavalheiro em situações especificas; todas essas atitudes, além de muitas outras, 
enquadram-se dentro daquilo que chamo de vivencias internacionais da 
masculinidade. São acionadas dentro de contextos específicos, expressam 
simbolicamente valores, afetam e influenciam outras vivencias (dos próprios e de 
outros agentes) e efetivam uma dupla constituição: participam do processo reiterado 
de configuração da identidade subjetiva, e o mesmo tempo em que reatualizam 
(“vivificam”) e mantém o horizonte simbólico que avaliza tais vivências.295 

                                                 
293 Nos processos pesquisados de 1940 até 1964, temos 138 testemunhos homens e 15 testemunhas mulheres. 
Sendo que, uma vítima mulher e 21 homens. Todos os 24 acusados eram homens. 
294 Autos do processo penal n. 7543, ano 1946. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
295 OLIVEIRA, Pedro Paulo de. A construção social da masculinidade. Belo Horizonte: Editora UFMG; Rio 
de Janeiro: IUPERJ, 2004, p. 78 e 261. 
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Dessa maneira, a atitude e valores masculinos estariam aceitos socialmente, como se 

espera do homem, possuidor e exercendo um conjunto de atitudes, idéias, valores, símbolos e 

comportamentos que devem ser expressos perante o outro, mulheres ou homens, que podem 

resultar ou não, em práticas de violências, visando à manutenção desse capital simbólico do 

masculino. A argumentação do advogado consistiu em pontuar a possível covardia do acusado 

caso não agisse na ocasião, ainda, reflete que o futuro não importava, afinal, no argumento da 

defesa consta nos autos, que: “Nenhum cidadão pacato, por mais serenidade que possa ter, 

poderia, naquela eventualidade, deixar de agir da maneira por que agiu, sem ser apontado 

como vil covarde.”296 Os comportamentos masculinos interessavam no momento da luta entre 

vítima e acusado, assim o homem deveria agir conforme se esperava dele. No discurso da 

defesa do acusado o motivo de agredir outro homem, tinha um argumento de defesa de sua 

companheira.297  

Em pesquisas que relacionam a temática da violência aos estudos de gênero, verifica-

se o quanto “é útil para indicar não apenas o envolvimento de mulheres e de homens como 

vítimas e autores (as). Mas também, os seus envolvimentos como sujeitos que buscam firmar, 

mediante a violência, suas identidades masculinas ou femininas.”298 Assim, a condição de 

mulher honesta atribuída à esposa do acusado construiu algumas das representações dos autos 

e auxiliou a defesa do acusado em defender a honestidade de sua mulher. Este conjunto de 

qualidades atribuído à masculinidade esperada de Jeremias implicou em assumir quase como 

uma atitude naturalizada dessa mesma masculinidade, isto, a partir da representação social 

contida nos autos. Essa idéia de que a masculinidade viril e corajosa defenderia a honra da 

mulher (esposa), deveria ser mantida, e assim, a família também protegida. Nesta esteira, 

Sueann Caulfield (citando o antropólogo Julian Pitt-Rivers), em seu ensaio clássico sobre 

honra observa uma “característica dos países latinos: a honra como precedente era 

prerrogativa dos homens, a honra como atributo moral restrita às mulheres, e defesa da honra 

feminina, uma responsabilidade masculina.”299 

Nos testemunhos temos um investimento das práticas jurídicas em produzir discursos 

sobre posturas esperadas e desejadas. Acusado, considerado no discurso da defesa como um 

“homem pacato e honrado,” foi condenado à prisão de seis anos pelo Tribunal do Júri que 

aceitou parte dos argumentos da defesa, como a “circunstância atenuante,” no qual, “o réu 

cometeu o crime sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima.” 

                                                 
296 Autos do processo penal n. 7543, ano 1946. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 24. 
297 Autos do processo penal n. 7543, ano 1946. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 33. 
298 SUÁREZ, Mireya. (Org.) Violência, gênero e crime no DF. Brasília: paralelo. 15. ed. UNB, 1999. 
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Todavia, recusaram o motivo da absolvição total do acusado por legítima defesa e de 

terceiros. Para cumprimento da pena, o juiz designou a Penitenciária do Estado de Santa 

Catarina, em Florianópolis, fevereiro de 1946.300 O advogado de defesa, Francisco Rangel, 

apela desta decisão e dirige os autos para nova apreciação do Tribunal de Justiça de 

Florianópolis. Na linha de pensamento do advogado de defesa, ao elaborar a apelação ao 

Tribunal de Apelação de Florianópolis, constrói uma argumentação de inocência, retirando 

fragmentos de depoimentos com base nos mesmos termos da sua defesa, durante todo 

percurso dos autos.  

Nesta instância do judiciário, tem-se um parecer desfavorável à absolvição do 

acusado. O procurador geral do Estado, em maio de 1946, demonstra a preocupação da 

legalidade e lisura do processo penal de Jeremias em relação às práticas jurídicas adotadas 

neste Tribunal do Júri da Comarca de Itajaí da época. Cito-o: 

 

Notamos que os quesitos submetidos a consulta do tribunal popular estão em 
desacordo, na espécie sub-judica, com a orientação do atual Código, não 
obedecendo, outrossim, á norma recomendada pela Conferência dos 
desembargadores que esta egrégia Câmara adotou. É nosso parecer que se negue 
provimento a apelação para confirmar-se o veredictum do júri, á vista da prova que 
os autos oferecem.301 (grifo meu). 

 

Porém, mesmo com o parecer do procurador geral, favorável as decisões dos jurados 

no Tribunal do Júri, estes, deveriam observar a condenação do acusado. As sentenças dadas 

pelos magistrados deveriam seguir a construção de saber jurídico, do período de Getúlio 

Vargas, no qual destaco dois acontecimentos da forma de pensar dos juristas envolvidos neste 

julgado. O primeiro, a criação do curso jurídico de Santa Catarina, em 1932, no Instituto 

Politécnico, que envolviam os juristas Urbanos Muller Salles, Heráclito Ribeiro, José Arthur 

Boiteux, entre outros. Nesta década, tínhamos no Brasil dois cursos jurídicos (Olinda e São 

Paulo); e o segundo, a primeira conferência de desembargadores do Brasil no Rio de Janeiro, 

em 1943, por elaboração dos novos Códigos Penal e Processual Penal do Estado de Santa 

Catarina, participaram Urbano Muller Salles e João da Silva Medeiros Filho.302 Os 

                                                                                                                                                         
299 CAULFIELD, op. cit., p. 86.  
300 Autos do processo penal n. 7543, ano 1946. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 55. 
301 Autos do processo penal n. 7543, ano 1946. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 64. 
302 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina: memórias dos 110 anos. Ed. Comemorativa 
1891-2001. Florianópolis: divisão de artes gráficas, 2001. p. 116. Nos anos 1991, durante as comemorações do 
109º aniversário o tribunal de Justiça de Santa Catarina ficou firmado com a UNIVALI, o primeiro mestrado em 
Direito direcionado para Juízes e criado o Museu do Judiciário Catarinense e o Centro de Estudos jurídicos 
(CEJUR).  Como diz no telegrama “convido esse Egrégio Tribunal fazer-se representar por dois de seus 
membros na Conferência de desembargadores, [...] afim assentar normas sobre aplicação uniforme da nova 
legislação da República.” 
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magistrados possuíam saber jurídico que os autorizava a fundar um curso jurídico no Estado, 

bem como, continuavam a participar dos debates em âmbito nacional, seja através de suas 

pesquisas ou em conferências. O desembargador, Urbano Muller Salles, corrobora com a 

representação da defesa e decide pela absolvição definitiva de Jeremias. 

 
[...] diz que o apelante agiu, na primeira faz por motivo de dignidade, em defesa da 
honra. A sua atitude de desespero é facilmente compreendida. Armou-se para 
arrancar a esposa de uma ambiente em que se procurava a sua deshonra. Agiu por 
motivo de elevada moral, por um sentimento que a sociedade aprova e exige 
mesmo. [...] seria injusto não reconhecer em favor do apelante enxovalhado em sua 
honra, desarmado e agredido pelo seu insultador, a ponto de por-lhe a vida em 
perigo iminente, o direito de legítima defesa prevista no artigo 21 do Código Penal. 
(grifo meu).303 

 

Para os operadores do direito da época, a noção de “elevada moral e defesa da honra” 

foi considerada uma reação psicológica que poderia eliminar a responsabilidade penal dos que 

matavam por ciúmes ou até diminuir a punição. Essa idéia foi trazida pela escola positivista, 

representada por Enrico Ferri (jurista da escola positiva italiana) e Evaristo de Morais 

(militante socialista), ambos consideravam que “as ações desses homens haviam sido 

provocadas por uma reação psicológica que fugia ao controle racional. Além disso, as paixões 

que inspiravam esses criminosos – o amor e honra – eram socialmente úteis.”304 Temática da 

defesa da honra masculina, motivou a absolvição e os debates desse conceito pelo judiciário, 

mesmo que os jurados tenham decidido pela condenação do acusado, a defesa da honra 

ganhou legitimidade durante os debates dos autos penais. 

De forma diversa, temos o mesmo debate quando analisados os autos de Romero, 

operário, 20 anos, moreno, acusado de homicídio.  Envolvido como vítima, Anselmo, e 

também acusado de lesões corporais, em Mário, 27 anos, lavrador e primo de Anselmo. 

Observa-se nestes autos, como a honra masculina e a defesa da ordem pública continuavam 

como foco dos discursos jurídicos, em conflitos envolvendo ambientes festivos com a 

presença de muitos populares. Na noite de 02 de fevereiro, de 1951, nas proximidades do 

‘Parque O Mundo em Diversão’, instalado em frente à Nova Igreja Matriz de Itajaí, figurou 

como cenário de um conflito, entre Romero, Anselmo e Mário. Em abril do mesmo ano, o 

delegado regional de polícia, Theodocio Miguel Atherio, confecciona o relatório e demonstra 

a preocupação com as “formalidades legais”, pois Romero fora “detido” na cadeia pública 

desde fevereiro. Assim, depois de aberto o inquérito, o delegado solicita ao escrivão 

                                                 
303 Autos do processo penal n. 7543, ano 1946. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH.  
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providências em comunicar o judiciário e solicitar a prisão preventiva. “O senhor Escrivão, 

depois de preenchidas as demais formalidades legais, remeta estes autos ao Exmo. Sr. Dr. Juiz 

de Direito da comarca, para fins de Direito. Itajaí, 2 de abril de 1951.”305 Romero permaneceu 

na cadeia local durante o percurso do processo, que durou até outubro de 1952.  

A solicitação do delegado de prisão do acusado foi atendida e as testemunhas nestas 

primeiras séries de depoimentos, informam que Romero provocou o conflito, e estava armado 

de um punhal, mas não sabem o motivo desta briga, também observaram que o acusado foi 

perseguido por diversas pessoas. Porém, as duas últimas testemunhas relatam versões 

favoráveis ao acusado, e uma delas, estivador, 30 anos, sabe ler e escrever, casado, declarou 

estar no parque onde:  

 

[...] viu um cidadão de aparências moça correndo e diversos camaradas e 
perseguindo, e dizendo que o matavam, neste momento o referido moço foi atacado 
em seguida continua a correr e sendo perseguindo, o depoente gritou, dizem o rapaz 
não faz isso, os perseguidores gritavam sempre, vamos matar este desgraçado; que, 
ao depois vi dois cidadãos cortados, um caído no chão, não sabendo o depoente 
quem foi o autor do crime [...] 
 

Outra testemunha, operário, 34 anos, casado, levanta a dúvida sobre a autoria do crime 

ao relatar que “viu quando Romero vinha correndo, sendo perseguido por diversos, parou em 

um canto dizendo para os mesmos ‘Não quero brigar, nem morrer ou matar’, neste momento 

os seus perseguidores ou atacam dando-lhes pauladas.”306 Finaliza dizendo que não sabe 

quem feriu as pessoas citadas pelo delegado.  

O acusado continuava preso, quando seu interrogatório foi elaborado, em 08 de 

fevereiro de 1951, e relembra o dia em que estava na localidade de Navegantes vendo a sua 

festa. Romero estava se referindo a ‘tradicional’ festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que 

aconteceu no dia 02 de fevereiro daquele ano. Segundo o historiador Rogério Lenzi, a criação 

desta festa, data de 1896, e desde então uma festa concorrida “tanto pela devoção como pela 

beleza emanada das embarcações engalanadas para a procissão fluvial, atrai, além de fiéis, 

curiosos de outras localidades.”307 A localidade de Navegantes, considerada, na época, como 

                                                                                                                                                         
304 CAULFIELD, op. cit., p. 84-85. Autora debate as influencias da escola clássica e positivista do direito sobre a 
temática da defesa da honra, cito: “a partir dos trabalhos de Evaristo Morais [...] e favor dos infames assassinos 
de mulheres na virada do século.”  
305 Autos do processo penal n. 8308, ano de 1951. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Inquérito. Fl. 14.  
306 Autos do processo penal n. 8308, ano de 1951. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Inquérito.  
307 LENZI, Rogério Marcos. As manifestações religiosas em Itajaí.  In: LENZI, Rogério Marcos (Org.) et al. 
Itajaí: outras histórias. Itajaí: Fundação Genésio Miranda Lins, 2002. p. 135-147. Dentro do sincretismo 
religioso tem-se Iemanjá, como divindade afro-brasileiro sendo um “orixá marítimo, protetora de viagens, a mais 
prestigiada entidade feminina, sua festa recai a 02 de fevereiro, dia em que também se comemora a festa de 
Nossa Senhora dos Navegantes.” p. 137. 
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bairro da área urbana de Itajaí, ficava e fica do “outro lado do rio” Itajaí-Açú. O acusado usa 

desta referência quando informa que veio para a cidade, (leia-se cidade de Itajaí) com objetivo 

de divertimento com sua namorada, ao levá-la no parque de diversão. Cito parte do 

interrogatório.   

 

[...] com intuito de ir ao parque de diversão instalado em frente a Igreja Matriz, 
apanhar a colega de sua namorada para irem para a casa, que, na rua Hercílio Luz, 
perto do Posto Texaco, encontrou-se novamente como referido grupo, do qual 
destacou-se Nestor, que quis passar entre  declarante e sua namorada, ao que o 
declarante encostou-a a parede, para evitar que fosse desrespeitada a moça; que 
então Nestor puxou-lhe pelo paletó, e deu-lhe um encontrão; que o declarante 
seguiu se caminho; [...].308  
 

Romero informa que continuaram as perseguições “quando já ia ao lado de sua 

namorada, Anselmo gritou-lhe: ‘vaes correndo vagabundo, homem não corre’ ao que o 

declarante respondeu que um homem era para outro e não para cinco.” Segundo este 

interrogatório, o acusado se nega em entrar no conflito iniciado pela vítima, todavia, não teve 

como fugir do grupo, pois “depois ele se encontraram de novo e lá brigaram e surgiu à faca 

nesta briga e ele feriu Anselmo.” Nos autos não encontramos a descrição das vítimas. Nota-se, 

a partir dos testemunhos, em uma das versões entre as dez transcritas pelo escrivão, a 

informação de que os envolvidos tiveram uma “desinteligência”, e, nada mais. Nada os 

ligavam em amizades ou inimizades em dias anteriores ao homicídio. Durante esta fase de 

investigação na delegacia, Romero não admite a autoria e a posse do punhal que feriu a 

vítima, somente se verifica esta mudança, quando os autos foram encaminhados para o 

judiciário, quando novamente interrogado perante o magistrado admite a autoria, em julho de 

1951. Continua afirmando que foi perseguido, e teve luta entre ele e o grupo que tinha uma 

faca. Depois fugiu e se defendeu quando “[...] jogado então seu punhal que alcançou 

Anselmo; que o interrogando continuou correndo e sempre perseguido; que conseguiu fugir 

do grupo e foi a casa de uma amigo, onde tomou, digo onde tomou um café e depois 

entregou-se a polícia.[...].”309 

Na defesa do advogado José Medeiros de Vieira consta que o promotor não teve outra 

opção a não ser acusar e solicitar mais quatro testemunhas, todos os homens, dois operários, 

um estivador e um pedreiro.310 Nesta série de testemunhos, com a presença do promotor e 

                                                 
308 Autos do processo penal n. 8308, ano de 1951. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Inquérito. Fl. 19. 
309 Autos do processo penal n. 8308, ano de 1951. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Sumário de culpa. Fl. 
28 v. 
310 Autos do processo penal n. 8308, ano de 1951. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Sumário de culpa Fls. 
30 até 31. 
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advogado, 311 uma testemunha, estivador e casado, declara “que pelo que ouviu dizer o 

comportamento do acusado é bom [...] que não sabe se anteriormente havia inimizade entre 

acusado e vítimas.” Outra testemunha, 24 anos, operário no depósito de Madeira312 informa 

que “[...] como companheiro de trabalho que foi do acusado pode afirmar que este seria 

incapaz de provocar o grupo a que se fez referencia por isso que o acusado não era capaz de 

provocar nem uma só pessoa quanto mais um grupo.”313  

O advogado cita testemunho por testemunho, como uma bricolagem de falas positivas 

sobre a conduta do acusado. Ali se visualiza como se operam algumas das representações 

sociais dos envolvidos nos autos, porém, como advogado e técnico no campo jurídico, ao 

tratar no auto da defesa de Romero, se utilizam tanto da doutrina e saberes jurídicos 

disponíveis na época, quanto de estratégias de convencimento, ao elaborar as diversas peças 

de defesa, dirigidas ao magistrado. Cito-o: 

 
E Romero não se defendeu de um só agressor, mas de um bando inteiro de 
perseguidores, todos eles armados e covardes, além de extenuantes de ânimos 
homicida! 
Romero, rapaz franzino e de menoridade, na mais gritante inferioridade de 
condições, relutou ao máximo, um dia todos, antes de, em a noite fatídica, levar a 
cabo a ação extrema, para salvaguarda do seu maior bem material: a VIDA!... 
A voz do povo, ratificada tecnicamente presente autos, por eloqüente e idônea 
prova testemunhal, depõe, de, maneira inquestionável, a seu favor. 
Se a Lei nacional, neste ponto também idêntica a de outras nações civilizadas, 
contem a figura jurídica da defesa própria, da legítima defesa, Romero há de ser 
absolvido. 
Justiça, pois!  
[...] Provocado, humilhado e injuriado ao lado de sua namorada, desafiado, 
agredido e perseguido por uma matula de desordeiros contumazes, todos homens 
feitos, armados e visivelmente dispostos a levarem sua agressão  até ao extremo da 
loucura homicida depois de já haver corrido, fugido um dia inteiro, a maneira de 
um covarde, deveria ainda ele, um menor, franzino e pacato, numa capitulação 
imprópria até de um irracional, um bruto, sacrificar sua existência [...]314 (grifo 
meu).  

                                                 
311 Nesta fase de testemunhos, os depoentes respondem as questões em relação a denúncia do promotor, estando 
presentes o advogado e promotor que fazem perguntas através do magistrado; diferente no inquérito quando as 
testemunhas respondem as questões em relação a portaria elaborada pelo delegado. 
312 Folha de informação sobre a vida pregressa do indiciado. Data de 02 de abril de 1951. Contam diversas 
informações como: “Residente/naturalidade: em Itajaí/brasileiro. Profissão. Estado civil: solteiro. Idade. Não tem 
filhos. Alfabetizado: sim, instrução primária. Cor/etnia: morena. Religião/culto: católico. Nome: Filiação: [...] 
Viveu em companhia dos pais até: no dia do crime. Teve tutores, viveu em sua companhia? Não. Freqüentou a 
escola até: a idade de 13 anos. Data em que começou a trabalhar, profissão, ocupação na época do crime: 
começou a trabalhar com a idade de 14 anos como operário braçal, e, antes do crime trabalhava de operário, no 
depósito de madeira da firma indústria e Comércio de Madeiras S.A. Vício: fuma. Situação econômica: 
nenhuma. É casado; tem filhos, onde e como vivem, freqüentam a escola, é arrimo de parentes? É solteiro, não 
tem filhos e não é arrimo de parentes, trabalha para o pai. Estado de animo antes e depois do crime: calmo.” 
Autos do processo penal n. 8308, ano de 1951. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Inquérito policial; ficha 
da vida pregressa do indiciado. Fls. 30 até 31. 
313 Autos do processo penal n. 8308, ano de 1951. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Sumário de culpa. Fl. 
44 v. 
314 Autos do processo penal n. 8308, ano 1952. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 53. 
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A linguagem técnica jurídica possui especificidades e funciona como estratégia de 

convencimento, como a demonstrada na defesa elaborada nestes autos. Este discurso jurídico 

produz um conjunto de significações acerca do sujeito acusado de homicídio, ao mesmo 

tempo em que, evoca a masculinidade das vítimas como “homens feitos, armados e com 

loucura homicida”, como motivador do comportamento do acusado representado como 

“menor, franzino e pacato”, também se configuram como estratégias de defesa de absolvição.  

A tese do advogado em levantar a legítima defesa como motivo de sua ação contra a vítima, 

também recebeu auxílio doutrinário de Nelson Hungria, quando cita fragmento da obra deste 

autor, como “atitude técnica”, diante da lei penal. Cito-o. 

  

[...] A LEI PENAL não pode exigir que sob a máscara da prudência se disfarce a 
renúncia própria dos covardes ou dos animais de sangue frio. Em face de uma 
agressão atual e injusta, todo o cidadão é um policial, um delegado da autoridade 
pública, e mais do que a faculdade, tem o dever de obstar, incontinente, o 
exercício da violência da injustiça.’ (Nelson Hungria, citado por Leão Vieira 
Starling, in: Teoria e prática penal, 2 ed. Edição saraiva, São Paulo, 1950, p. 303)315 

 

O magistrado Eugênio Trompowsky Tauleis Filho, elabora a sentença de Romero, que 

passa no discurso jurídico de acusado para réu e seu nome é lançado no “rol de culpados,” vai 

para julgamento do Tribunal do Júri. Mesmo diante do esforço da defesa, não correu a 

absolvição sumária do acusado. Este tipo de texto contém a estratégia de excluir as minorias 

sociais pela linguagem de difícil decodificação, colocando-as em outro espaço, tornando 

imprescindíveis personagens como: os advogados, promotores, escrivão, magistrados, etc. A 

historiadora Débora de Carvalho Figueiredo, permite refletir, que o espaço do operador do 

direito é protegido por sua linguagem (discurso hierárquico e dominante), onde ninguém entra 

e ninguém sai, sem as marcas do poder deixadas pelas relações que vivenciou. Porquanto os 

juizes possuem “o poder devido ao seu status social e ao acesso privilegiado ao discurso legal 

(são eles que produzem a forma final dos textos legais). Portanto, é a visão de mundo do juiz 

que prevalece nas sentenças, em detrimento de outras posições alternativas.” 316 Esta é uma 

das formas, que o sistema jurídico se protege de críticas e análises. 

O advogado recorre ao Tribunal de Justiça, direcionado a Câmara Criminal317 que 

decide pela absolvição de Romero, mesmo assim, ocorre na Comarca de Itajaí, o julgamento 

do júri. No termo de decisão e votação do “conselho de sentença”, o júri, o absolveu por 

                                                 
315 Autos do processo penal n. 8308, ano 1952. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fls. 53, 60 e 60 v. 
316 FIGUEIREDO, Débora de Carvalho. Gênero e poder no discurso jurídico. In: Revista de Ciências humanas, 
v. 5, n. 21. Florianópolis: UFSC, 1997.  
317 Os desembargadores nestes autos foram Oscar Leitão relator e Hercílio Medeiros presidente com voto. 
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unanimidade com a alegação de legítima defesa, pois escolheram que o acusado usou 

“moderadamente dos meios”. Desta forma, o magistrado elabora uma sentença que absolve o 

réu e solicita a sua soltura. O promotor Delfim de Pádua Peixoto recorre da decisão, e o 

advogado, novamente contraria o recurso, pois alega que “a dúvida deve ser sempre a favor 

do réu”, cita outros julgados da época (jurisprudência), como este, 

 

[...] o júri – Tribunal de consciência – tinha o direito de, entre duas versões, que, na 
realidade, existem, escolher a favorável ao réu. [...] Com efeito, se para o caso de 
absolvição liminar se exige que a dirimente se mostre extreme de dúvida, para a da 
absolvição pelo Tribunal Popular é preciso apenas que o reconhecimento dela não 
contrarie, de modo manifesto, a evidência dos autos.318 

             

A tese do advogado foi novamente aceita pela Câmara Criminal de Florianópolis. 

Segundo Pierre Bourdieu, quando analisa os processos lingüísticos característicos da 

linguagem jurídica, esta se demonstra como “retórica de autonomia, neutralidade e 

universalidade, que pode ser o princípio de uma autonomia real dos pensamentos e das 

práticas, está longe de ser uma simples máscara ideológica. Isso faz funcionar a racionalidade 

do campo jurídico.” O advogado de defesa estava operando nesta neutralidade e 

universalidade, quando colocou a singularidade das relações sociais de Romero e produziu 

discursivamente uma tese de absolvição quando “pressupõem a existência de um consenso 

ético (‘como bom pai de família’); o recurso a fórmulas lapidares e a formas fixas, deixando 

pouco lugar ás variações individuais.”319 Os desembargadores absolvem por unanimidade o 

réu, confirmam a sentença do tribunal do júri de primeira instância, alegando a lisura da 

formalidade jurídica e a atitude técnica diante das provas e da lei penal, bem como, aceitam a 

versão da defesa em relação às contradições dos testemunhos nas relações sociais dos 

envolvidos. Cito-o, no fragmento do acórdão da Câmara criminal de Florianópolis [...] 

”sentença proferida em harmonia com as provas e circunstância que emergem dos autos;” [...] 

”entre as duas versões, ‘manifestadamente antagônicas’, aceitou a veiculada pelo acusado.”320 

E o telegrama, vindo do tribunal de Florianópolis, informa a absolvição definitiva do réu, em 

primeiro de outubro de 1952. 

 

 

 

 

                                                 
318 Autos do processo penal, n. 8308, ano 1952. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 107. 
319 BOURDIEU, op. cit., p. 215-216. 
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3.3 A BOA ESPOSA E A DEFESA DA FAMÍLIA    

 

 

       Outros discursos jurídicos dos autos analisados pressupõem a existência de um 

consenso ético, como a boa esposa ou a noção de família.321 Como se observa nos autos de 

Bruno e Valdir, num domingo, em junho de 1953, às 21 horas, em Itajaí (SC). A denúncia do 

promotor, quase um mês depois do acontecido, informa que estava preso preventivamente, 

Bruno, 42 anos, operário, branco, acusado322 de homicídio da vítima Valdir, parda, estivador 

sindicalizado, consta no discurso do promotor a referência sobre o inquérito: 

 

[...] pela leitura das diversas peças do inquérito policial anexo, e principalmente 
pelas declarações do ora denunciados, verifica-se que este, a pedido de sua irmã de 
nome Maria, foi com sua família passar a noite em casa daquela, sita á Rua Pereira 
Neto, n. 30, nesta cidade, devido ao fato de estar só e ter sido ameaçada de morte, 
pelo individuo Valdir, isto no dia 14 de junho findo. Nesta noite depois de vir do 
banheiro viu um vulto e atirou, pois este ficou calado ao ser perguntado. Bruno 
após ter dito ‘não velhinho, para cima de min, não’ e vendo que o vulto sem dizer 
palavra continuava a caminhar em sua direção, sacou da pistola e deu um tiro á 
queima roupa, ouvindo-se a seguir um baque de um corpo.323 (grifo meu). 

  

Promotor pede o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, abrindo a 

fase judicial. Momento em que Bruno repete sua declaração, dada na fase policial, em não 

conhecer a vítima e que foi na casa de sua irmã. Todavia, nada pode esclarecer que esta, 

mantinha relações íntimas com Valdir, sendo a arma usada uma garrucha pertencente ao seu 

cunhado ausente em Santos.  Porém, nas duas séries de testemunhos, consta a versão de que 

Valdir e Maria se conheciam há algum tempo, e que ele tinha “perseguido dona Maria” e 

agido com violência nas situações narradas nos depoimentos. Sendo a maioria dos 

testemunhos, favoráveis ao comportamento do acusado, como os fragmentos abaixo 

demonstram.  

 

                                                                                                                                                         
320 Autos do processo penal, n. 8308, ano 1952. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fls. 115 e 116. 
321 A noção de família nuclear foi representada no discurso jurídico entendida como uma ligação “natural” 
duradoura e socialmente aprovada de um homem, de uma mulher, e dos seus filhos, sendo um atributo da 
condição humana. ZONABEND, Françoise. Da família. Olhar etnológico sobre o parentesco e a família. In: 
BURGUIERÉ, André et Alli. (dir). História da Família. Mundos longínquos. Lisboa: Terramar, p. 13-66, p. 55. 
322 Nos autos o acusado foi alvo dos dispositivos de identificação atribuição da fase policial, como na folha de 
informações sobre a vida pregressa do indiciado, “começou a trabalhar desde criança na lavoura, e depois como 
operária e atualmente ainda trabalha como operário braçal na firma Cobrasil desta cidade a três meses e dias.” 
Nunca foi processado, e “quando menino viveu em companhia do tutor sr. Paulo Zimmermann na cidade de 
Blumenau até a idade de 19 anos e atualmente vive em companhia de sua família.” Autos do processo penal, n. 
8552, ano 1953. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 15. 
323 Autos do processo penal n. 8552, ano 1953. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 02. 
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[...] o depoente é de opinião que Bruno agiu em legítima defesa, porquanto de 
assim não procedesse Valdir esfaqueava-o. 
[...]  Já arrumou confusão com seu marido rondou a sua casa e queria brigar com 
seu marido de faca na mão. Carmem foi chamada na casa de Maria que contou 
sobre a ameaça do Valdir e que ela aconselhou chamar mais gente, pois somente as 
duas não iriam adiantar nada. Chamaram o esposo de Carmem e irmão de Maria.  
[...] não assistiu o fato, mas conta que uma semana antes do corrido a Maria foi 
dormir na sua casa quando Valdir apareceu, estando seu marido de cama doente.  
Maria vendo Valdir procurou vir para a sala afim de não ficar a sós com o mesmo, 
porém este avançou e deu forte soco na mesma derrubando-a ao chão; [...] quando o 
marido de Ernesta levantou doente e correu com Valdir.324 

 

Maria, 34 anos, instrução primária, foi chamada na condição de testemunha e informa 

nos autos que foi avisada por sua sobrinha que Valdir iria criar confusão naquela noite, e é 

perseguida por volta de 2 anos e “tendo ainda levado queixa a Delegacia [...] tendo em virtude 

do movimento se retirado sem ser atendida; que na semana passada a depoente foi espancada 

em sua residência por Valdir, onde então fez queixa do mesmo novamente na Delegacia.” 

Estas declarações, não somente informam o movimento da delegacia local, como denotam a 

persistência de Maria em defender-se do agressor. Este testemunho atribui a ameaça de morte 

de Maria feita por Valdir, sendo que depois de alguns dias, “a depoente novamente fez queixa 

a autoridade policial, onde então Waldemiro Rita foi recolhido ao xadrez por não ter 

cumprido com o que prometeu.” No registro do depoimento da sobrinha, de 15 anos de idade, 

Valdir queria saber se os tios dela estavam em casa e que avisasse a Alice que se “preparasse 

para morrer.”325   

O interrogatório de Bruno, conta que sua irmã pediu que dormisse na casa dela, pois 

estava sozinha e com filho menor, e informou da ameaça de Valdir, sendo que naquela noite, 

iria cumprir a promessa de matá-la.  Atendeu ao pedido de sua irmã e foi à sua casa e lá 

ficaram sozinhos conversando e escutando rádio, quando, 

 

[...] o depoente tendo necessidade para ir na rua satisfazer necessidades fisiológicas 
dirigiu-se para a porta lateral, porém antes armando-se de uma pistola a pedido de 
sua irmã e esposa; que, o depoente foi para o lado da casa quando se encontrava 
próximo a cozinha, nos fundos já pronto para entrar pelos fundo, justamente 
quando queria passar um portãozinho que estava aberto, veio um vulto em sua 
direção, onde estão o depoente disse o seguinte: ‘não velhinho para cima de min 
não’, mas o vulto mesma assim investiu novamente sem dizer palavra alguma, o 
depoente então sacou da pistola e deu um tiro a queima roupa, porque se assim não 
procedesse teria sido esfaqueado porque o individuo levava a mão na cintura, gesto 
este que o depoente pode observar mesmo no escuro [...]326 (grifo meu). 

 

                                                 
324 Autos do processo penal n. 8552, ano 1953. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fls. 08 até 10. 
325 Autos do processo penal n. 8552, ano 1953. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 11. 
326 Autos do processo penal n. 8552, ano 1953. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 06. 
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O acusado, defeituoso de uma das pernas, repete o mesmo depoimento na fase judicial 

e reafirma sobre a possível agressão da vítima, caso não atirasse, estaria morto. Em julho de 

1953, as mesmas testemunhas foram ouvidas novamente, com a presença do advogado de 

defesa, Francisco Rangel e o promotor Delfim de Pádua Peixoto. Nota-se a repetição dos 

testemunhos favoráveis ao acusado, como no registro de que agiu em “legítima defesa”, 

diante a atitude da vítima, e que uma das testemunhas, chama a atenção, por servir como 

perito e testemunha no mesmo processo. O médico Felipe Baptista de Alencastro, 42 anos, 

levanta dúvida da retirada da faca da cintura de Valdir, pela posição que encontrou o corpo da 

vítima. No registro do auto de apreensão de armas o delegado informa que apreendeu a arma 

de fogo e uma faca, sendo que a faca estava na cintura da vítima.  Mesmo depois do esforço 

das testemunhas e do advogado de defesa em absolver o acusado, antes do julgamento, do 

tribunal o magistrado decide pelo julgamento, que ocorreu em maio de 1954, sendo aqui 

dispensadas as testemunhas. Na sala de julgamento, as pessoas foram retiradas e de portas 

fechadas, ficaram o magistrado, escrivão, o promotor público, defensor do réu, oficial de 

justiça e os membros do conselho de sentença. Neste ambiente, os sete jurados respondem os 

quesitos elaborados pelo magistrado. 

 

Ao primeiro quesito: sim, por unanimidade: o réu Bruno, no dia 14 de junho de 
1953, cerca de 21 horas, nos fundos da residência de Maria, sita á rua Pereira Neto, 
30, nesta cidade,fez, em Valdir, com um tiro de pistola, a lesão descrita no auto de 
exame cadavérico de fls.;  
Ao segundo: Sim, por unanimidade: dessa lesão resultou a morte da vitima; 
Ao terceiro: sim, por cinco votos: - o réu praticou o fato em defesa própria; 
Ao quarto: sim, por cinco votos: - o réu praticou o fato repelindo injusta agressão;   
Ao quinto: sim, por cinco votos: a agressão era atual;  
Ao sexto: prejudicado;  
Ao sétimo: sim, por cinco votos: os meios usados na repulsa eram necessários;  
Ao oitavo: sim, por cinco votos: o réu usou moderadamente desses meios; Ao 
nono: não, por cinco votos: o réu não excedeu culposamente os limites da legítima 
defesa;  
Ao décimo: prejudicado.327    

 

Os jurados confirmam a autoria e aceitam a tese da defesa de “legítima defesa”, desta 

forma, o magistrado elabora a sentença, absolve o acusado e o solta. Todavia, o promotor 

recorre desta decisão e “no uso de suas atribuições legais, não se conformando com a injusta 

decisão dos senhores Jurados, manifestamente contrária à prova dos autos, que absolveu o 

réu” [...] Assim, requer os autos dentro da lei, para oferecimento de razões da sua apelação. 

Elabora uma peça para a câmara Criminal de Florianópolis. 
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A vítima e Maria de longa data eram amantes, freqüentando aquela, assiduamente a 
casa de sua amásia. Não houve por parte de Valdir qualquer provocação ao 
acusado, que não usou a sua arma com o intuito de se defender, e sim, somente, 
para seguir as instruções de sua irmã (Maria), que a todo o transe queria livrar-se do 
seu apaixonado amante. Também não houve por parte da vitima violação do 
domicilio, e isto posto em evidencia pelo M.M. prolator da sentença, quando diz: ‘a 
vítima mantinha relações intimas com a irmã do indiciado, relações essas que 
datavam de tempos e que, em virtude disso mesmo, era seu costume penetrar 
naquela residência o que fazia, naturalmente, com inteira aquiescência da 
proprietária que a ela vitima entregava muito mais do que simples e único direito de 
entrada em sua residência’.  O acusado também não defendeu o lar de sua irmã, 
porque verdadeiramente, lar não existe, quando a dona do mesmo, na ausência do 
marido, macula-o, recebendo em casa o amante. O que é que Bruno defendeu? A 
sua vida? A honra e o lar de sua irmã? O depoimento da testemunha Dr. Felipe 
Batista Alencastro, merece ser estudado, pois foi a 1 pessoa que tomou contato com 
o corpo da vitima, momentos após ter sido esta assassinada.328 

 
 

Advogado de defesa, Francisco Rangel, em sua resposta ao promotor público, diz que 

“deixou-se levar pelo coração, pois a vitima fora seu empregado”. Finaliza a peça dizendo que 

o acusado agiu em defesa da sua irmã e de sua família, utiliza-se das páginas do processo, 

onde as testemunhas confirmam a versão de que a vítima estava ameaçando a irmã do 

acusado. No parecer do tribunal de Florianópolis temos a decisão final. 

 

Demonstrada, como se acha, a animosidade existente da parte da vítima para com 
Maria, irmã do apelado, por haver esta rompido a ligação, que, apesar de casada, de 
longa data tinha com aquele, era natural que tanto esta como seu irmão, o apelado, 
estivessem seriamente prevenidos, notadamente depois das ameaças de morte 
recebidas por D. Maria.329 

 

Na cidade de Florianópolis, em agosto de 1954, o parecer da Câmara Criminal foi 

favorável ao advogado Rangel e desqualificou as razões do apelante, quando nas análises dos 

desembargadores seus argumentos foram mais moralistas que jurídicos e não afetam a 

sentença absolutória, sendo alicerçadas as provas dos autos.  

 

 

3.4 HOMENS DO CAMPO 

 

 

O auto acima mostra uma face dos julgamentos ocorridos em lugares dentro do 

perímetro urbano da cidade de Itajaí. Passo para análise dos autos penais ocorridos no distrito 

                                                                                                                                                         
327 Autos do processo penal n. 8552, ano 1953. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fls. 61 e 61 v. 
328 Autos do processo penal n. 8552, ano 1953. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fls. 67 e 67 v. 
329 Autos do processo penal n. 8552, ano 1953. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 79. 
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de Camboriú, nos quais, temos outro conjunto de relações que envolvem o meio rural. Como 

citado, são nove os processos que indicam o meio rural como moradia dos acusados e vítimas, 
330 visto que a Comarca de Itajaí (SC) tinha jurisdição em distritos como Camboriú, Luiz 

Alves, Penha, Ilhota.  

Em setembro de 1951, no lugar de Taquaras, em Camboriú, acontecia uma 

“Domingueira” numa residência local. A denúncia do promotor, datada de 10 de novembro de 

1951, informa que neste local ocorreu uma briga entre Enio, 39 anos, branco, e, Danilo, 47 

anos, branco, lavrador, calçava tamancos. Leia-se na denúncia o conflito entre vítima e 

acusado. 

 

[...] Pela leitura atenta do anexo inquérito, [...] surgiu uma discussão entre Paulo F., 
Mariano P., Gerson S. e Mario G., no meio da qual Gregório da S. dá uma lambada 
com uma ripa na cabeça de Pedro F., ao mesmo tempo que, Enio, também munido 
de um pedaço de pau, atinge a Mariano P. Deste último fato surgiu outra discussão 
entre o ora denunciado e Danilo por este não ter gostado do que aquele fizera em 
Mariano P. Do local a onde ambos se encontravam, saíram para a estrada 
continuando em discussão, até que a uma distancia de 500 metros da casa de [...], 
entraram em luta corporal, na qual Danilo utilizando-se de um pau, agrediu a Enio 
(auto de exame de corpo de delito de fls.), e este puxando de uma faca, fere 
gravemente a aquele, que veio a falecer momentos depois (auto de exame 
cadavérico de fls.).331 

 

A denúncia finaliza alegando que o filho de Danilo tenta socorrer o pai, sendo 

agredido e também agride Enio.332 Danilo veio a falecer neste conflito e figurou como vítima 

do homicídio nestes autos. Como se observa nas práticas jurídicas, pouco se importava em 

produzir dados das vítimas, todavia, nestes autos consta que ela “trajava paletó de brim 

escuro, camisa de algodão ‘riscadinho’, calça de brim escuro, calçados de tamancos.”333 Um 

vestuário considerado típico da zona rural, como observou Zedar Perfeito da Silva , quando da 

instalação das “primeiras indústrias têxteis do Vale” cita a entrada dos tecidos como o brim e 

algodão xadrez e o riscados para camisa e cala dos homens, como também os tamancos para 

substituir os pés descalços, sendo artigos destinados aos colonos. Observou também, no seu 

documentário da zona rural do Vale do Itajaí, um costume destes homens aos domingos 

quando vão as vilas ou as cidades: 

 

                                                 
 
330 Autos de processo penal n. 7391/1945, n. 7543/1945, n. 7661/1944, n. 5438/1949, n. 5478/1951, n. 
5485/1952, n. 5817/1958, n. 6078/1964, n. 10444/1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
331 Autos do processo penal, n. 5478, ano 1951. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 02. 
332 SILVA, Zedar P. op. cit., p. 50. 
333 Consta no auto que a vítima trajava paletó de brim escuro, camisa de algodão ‘riscadinho’, calça de brim 
escuro, calçados de tamancos. Constituição física fraca. Autos do processo penal, n. 5478, ano 1951.  
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[...] para assistirem ao culto religioso ou às festas, os colonos só calçam os sapatos 
quando se aproximam do perímetro urbano. Está claro que lhes doem os pés, mas 
fazem o sacrifício para não passarem por miseráveis. Evidentemente, rendem-se aos 
preconceitos do centro urbano.334 

                 

Enio, lavrador e pescador, foi acusado na denúncia por homicídio simples (art. 121) e 

lesões corporais (art.129). Considero cada artigo do CPB de 1940, como capaz de produzir 

sujeitos no nível de referência do auto penal, sendo pronunciado pelo promotor, quando este 

enquadra o acusado. Os discursos da individualização do sujeito criminoso nos processos 

penais, ocorridos em áreas consideradas rurais, de forma geral, foram representados como 

‘homens trabalhadores’, onde são conhecidos da comunidade e possuem atitudes ‘rudes’, ditas 

como próprias da condição de uma área rural. Nessas representações dos discursos jurídicos, 

encontra-se um tom ‘modernizante’ da sociedade quando normalizam e enquadram os 

acusados em ‘gestos’ e ‘maneiras’, sugeridos nos termos da teoria penal da periculosidade. O 

que importa não é a transgressão ou delito contra o Código de 1940, sobretudo, consiste em 

verificar se o indivíduo está se comportando da forma como se espera, no presente e no 

futuro. “A noção de periculosidade significa que o indivíduo deve ser considerado pela 

sociedade ao nível de suas virtualidades e não ao nível de seus atos.”335 Enio, conhecido da 

comunidade, com três filhos em idade escolar, trabalhador da lavoura e pescador, foi preso 

por solicitação do delegado na cadeia de Camboriú. A noção de periculosidade estava sendo 

aplicada neste caso. Em novembro de 1951, o promotor elabora a denúncia e o magistrado 

nomeia o advogado Francisco Rangel como defensor. O advogado redige uma solicitação de 

soltura e argumenta que a prisão de seu cliente é ilegal, levantando a “competência interna do 

direito” de que, quem pode determinar a prisão é o magistrado, e não o delegado. O 

magistrado decide soltar Enio. Dentro de um mês, o advogado consegue sua liberdade, antes 

do natal de 1951, dando-lhe o direito a responder ao percurso deste processo, solto. Fica o 

registro na peça de solicitação de liberdade, um argumento de que até agora, se tem provada a 

sua atitude do acusado em “legítima defesa”. O advogado se antecipa e destaca as versões 

contraditórias dadas durante os testemunhos, na qual, estava em andamento uma disputa de 

quem teria iniciado o conflito: Enio ou Danilo. 

Em quatro dias de inquérito, o delegado termina a fase de inquirição das testemunhas, 

todavia, as finalizações da fase policial terminam no mês de outubro do mesmo ano. Nesta 

primeira série de testemunhos, se verificam algumas repetições e dúvidas sobre o 

comportamento da vítima e do acusado, como no depoimento do comerciante, que tem a 

                                                 
334 SILVA, Zedar P. op.cit., p. 50. 
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única casa comercial da região. Diz que Danilo bebeu cachaça e Enio não. [...] ”Que em 

determinada hora, fechou seu estabelecimento, prevendo uma desavença entre a massa.” Não 

se sabia de rixa antiga entre ambos (vitima e acusado). Porém, outros depoimentos colocam 

esta rixa e a condição da bebida no dia de domingo. 

 

[...] segundo comentários da vizinhança, tinham uma pequena rixa e naquele dia, na 
domingueira havia cachaça á venda, todos beberam. [...] 
[...] tinha uma rixa antiga com o acusado e na Domingueira, Danilo, foi visto 
ingerindo cachaça. [...] 
[...] que a vítima Danilo, dava-se ao vicio de ingerir bebidas alcoólicas, e 
possivelmente, excedeu-se onde originou-se a sua morte. 
[...] Que seu pai, Danilo, e o acusado Enio, há dias, tiveram uma pequena discussão 
e ultimamente, apenas se cumprimentavam.336 

 

As doze testemunhas destes autos declararam manter relações sociais com a vítima e 

com o acusado, ou com ambos, na condição de primo, sobrinho, amigo, genro, filho, cunhado. 

Estes exerciam atividades como lavrador, pescador, um inspetor de quarteirão e um 

comerciante. Outro fragmento dos testemunhos ilustra um pouco mais das relações sociais 

entre estes homens. 

 

[...] Que se achava na domingueira onde deu a primeira questão e brincava com 
Danilo, por ter com este intimidades e Gerson S., achou ruim proferindo 
sorrateiramente uma paulada em seu braço esquerdo e na cabeça. Que se achava 
com uma faca fazendo cigarros e, quis defender-se com ela, mas refletiu e guardou-
a. Na confusão, Mariano recebeu também uma paulada na cabeça dada pelo 
acusado Enio. [...]337 (grifo meu). 
 

Nota-se no depoimento de Marcos, sobrinho da vítima, que ele estava no momento do 

conflito e viu, podendo confirmar a versão de Enio, que diz ter sido Danilo quem bateu 

primeiro em Enio, sendo que este não desejava brigar. Finaliza o depoimento quando 

“também viu, que quando Enio recebia de sua mulher, a filhinha, recebia também uma 

lambada na cabeça, dada pelo seu tio Danilo.” Sete testemunhas, das doze, informam que a 

briga começou com Gerson S., que conta sobre o acontecimento na domingueira: 

 

[...] quando chega em dado momento Paulo F. e dá um murro na parede 
perguntando quem era homem. Que achou aquilo um desaforo e respondeu ser 
homem e saiu para a rua, onde encontrou-se com o seu adversário e como este 
continuava falando em voz alta, deu-lhe uma lambada na altura do braço, com um 
pedaço de bambu, sendo que Paulo F. resolveu fugir.338 (grifo meu). 

                                                                                                                                                         
335 FOUCAULT, op. cit., 1996a,  p. 85.  
336 Autos do processo penal n. 5478, ano 1951. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fls. 09 até 14. 
337 Autos do processo penal n. 5478, ano 1951. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 11 v. 
338 Autos do processo penal n. 5478, ano 1951. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 12. 
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Na manhã seguinte, da festa do domingo, Enio na cadeia de Camboriú, foi 

interrogado, e, conta que ocorreu uma briga no lugar em que estava. Por isso, saiu de lá 

acompanhado de “sua mulher, colocou no colo uma filha de 9 meses de idade e ele depoente, 

pegou outro filho de idade escolar pelo braço, e dali saíram em direção a sua casa.” 

Continuaram a caminhada e uns 100 metros de sua casa quando ouviu “vozes agressivas.” 

Eles se aproximaram viram que eram Danilo e seu filhos de nomes Fábio e Nilo, e Décio, 23 

anos, lavrador, sobrinho e primo deles. Estes convidaram para brigar, mas não tinham motivo 

para tanto, assim: 

 

[...] para defender-se tomou dos braços de sua mulher, sua filha menor e pos nos 
seus braços, foi quando inesperadamente recebe de Danilo, uma lambada na cabeça, 
sua mulher então, vendo o perigo daquela lambada, retira apressadamente de seus 
braços sua filha, a qual já se encontrava respingada de sangue que saia de sua 
cabeça, vendo ele depoente que seus agressores com fúria lhes ameaçava de morte, 
tratou então de defender-se [...].339 

 

Enio admite a autoria do homicídio durante a luta corporal entre Danilo e Fábio (filho 

de Danilo). Nesta luta foram usados paus e a faca que Enio tinha na cintura. Segundo o exame 

da perícia, o acusado ficou com dois cortes na cabeça e um na sobrancelha, ficando apto para 

trabalhar sem risco de vida. Danilo “recebeu uma facada na clavícula direita morreu de 

asfixia.” 340 A polícia esperou Fábio, 22 anos, alfabetizado, lavrador, solteiro, melhorar para 

escutá-lo, pois tinha recebido oito cortes no corpo, porém, sem correr risco de vida, segundo o 

exame do perito. Consta no inquérito o depoimento, em 03 de outubro de 1951, uma versão 

diferente dada pelo acusado, ao afirmar que mesmo sendo noite, Enio e Danilo saíram juntos, 

e não um depois do outro. E ele já encontrou os dois em luta, não vendo como começou.  

 

[...] Que a ocorrência teve origem na domingueira ali realizada, quando Gerson S., 
dá uma lambada com uma ripa na cabeça de Paulo F., e Enio o acusado, também 
espanca com um pedaço de pau o indivíduo de nome Mariano P. Que seu pai não 
gostou do gesto de Enio, quando este, espancava Mariano P., dali resultou a 
discussão de Danilo, seu pai, com o acusado Enio. Que ambos saíram discutindo, 
para o prolongamento da estrada e ele depoente, seguiu seu pai e o acusado. [...]341 

 

Iniciada a fase judicial, o acusado repete o que disse no interrogatório com menos 

detalhes. Novos depoimentos, mas chamadas as mesmas testemunhas que repetem as versões 

dadas na delegacia de polícia. O promotor depois desta formalidade legal elabora uma 

                                                 
339 Autos do processo penal n. 5478, ano 1951. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 8 
340 Autos do processo penal n. 5478, ano 1951. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Auto de exame 
cadavérico. Fl. 15.  
341 Autos do processo penal n. 5478, ano 1951. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 16 v. 
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solicitação de absolvição e confirma a legítima defesa, argumento sugerido pelo advogado de 

defesa.  

 

M.M. Julgador 
Pela leitura dos depoimentos das testemunhas ouvidas na instrução, chega-se á 
conclusão ‘que o acusado, feriu os seus antagonistas, utilizando-se de uma faca, que 
trazia consigo, unicamente para se defender da agressão de que fora vitima’[...] 
Todas as outras testemunhas opinam da mesma forma, e não aparecem e nenhuma 
testemunha que acusasse Enio de ter praticado o crime, sem ser em estado de 
necessidade.  
Pela reconstituição dos fatos, resultantes dos elementos fornecidos pela instrução 
criminal, verifica-se, que o denunciado agiu em legítima defesa de sua integridade 
física.  
Por todas as provas colhidas, se infere com absoluta segurança, que Enio lançou 
mão do único meio a seu alcance, para se livrar daqueles que o subjugaram, razão 
pela qual, somos pela aplicação da excludente do n. II do artigo 19 do Código 
Penal, salvo melhor juízo. (Itajaí, 29 de maio de 1952. Assinatura do promotor 
Delfim Pádua). 342 

 

O magistrado relata todo percurso dos autos e depois de verificar a solicitação do 

promotor de absolver o acusado decide da mesma forma e confirma o argumento de que o 

acusado agiu desta forma, pois recebeu agressão da vítima, citando outro julgado como 

referência de seu argumento. O magistrado conclui que agiu em “legítima defesa própria” e 

envia para o Tribunal, em Florianópolis, como respeito à prática forense que confirmam a 

sentença da Comarca de Itajaí. 

   

 

3.5 BONS AMIGOS  

 

                

Outras absolvições foram produzidas com argumentos diversos, o que denotam as 

especificidades das relações sociais de cada processo penal. No auto, a versão de que existia 

“camaradagem e amizade” entre Davi, 28 anos, solteiro, sabe ler e escrever, e, Inácio, 20 

anos, branco, estatura mediana, ambos lavradores e moradores de Camboriú atribui o sentido 

de que o acusado, em situações cotidianas, se relacionava com a vítima.  

Na noite de 10 de abril de 1952, Davi se encontra com Inácio em frente ao comércio, 

entre várias pessoas, quando estava “vigiando um boi no campo para abater no sábado de 

aleluia”. Segundo a denúncia de homicídio, Davi feriu Inácio quando estava nos preparativos 

para o sábado de aleluia, no lugar denominado de “Macaco”, em Camboriú, considerada zona 

                                                 
342 Autos do processo penal n. 5478, ano 1951. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 46 v. 
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rural na época.343 Nesta narrativa do promotor, Davi “leva um tapa ou bofetada” de Inácio 

depois de conversarem “em tom de brincadeira”, momento que lembra do “canivete” e usa-o 

ferindo Inácio. Ambos saem do local depois disso. Quando Davi estava em casa dormindo, a 

polícia foi prendê-lo, pois a vitima morrera do ferimento que ele causara, e desta forma, 

responde ao percurso do processo. 

Na delegacia, a testemunha Rodrigo, lavrador, 23 anos, alfabetizado, solteiro, esteve 

com Inácio nos últimos momentos de vida, e conta não ter ouvido entre vítima e acusado 

nenhuma discussão. O depoimento de Silvio, lavrador, 42 anos, alfabetizado, casado, diz que 

viu Davi fazer um “crime” sem saber, pois cortou a perna com vontade de amedrontar Inácio. 

Informa que Inácio ameaçou e bateu em Davi, sendo que “ambos tinham bom comportamento 

e eram estimados na comunidade.”344 Outra testemunha, informa que ele e outras pessoas 

estavam vigiando um boi no campo para abater no sábado de aleluia, quando conversou com 

Davi e Inácio, que ambos não bebiam e eram camaradas. Porém 

 

[...] ao chegar defronte da venda, é que viu claramente, que Inácio levantando o 
braço, deu uma bofetada em Davi, e que este rodou, foi então, que viu Inácio 
afastar-se um pouco e dizer ‘estou cortado’ e nisto dentro de poucos momentos ali 
mesmo caio e morreu e que não viu mais a pessoa de Davi.345 

 

Nesta primeira série de testemunhos, a repetição de que havia camaradagem entre 

vítima e acusado, bem como o bom comportamento na avaliação da comunidade, tanto da 

vítima quanto do acusado, se repetem, denotando a falta de motivação para o homicídio. 

Todavia, nota-se outro sentido na construção da absolvição de Davi, na fase dos testemunhos 

perante o judiciário, o defensor questiona sobre a constituição física do acusado, e a 

representação dos autos mostram uma pessoa “doente tendo uma perna inutilizada.”346 Nesta 

fase, o promotor não questiona mais informações das testemunhas.  

As testemunhas repetem suas falas de bom comportamento de Inácio e Davi, nas duas 

séries de testemunhos, o que diferencia a atitude de ambos está na constituição física deles. 

Como dissemos a vítima foi representada com “saúde frágil, problema de uma perna.” E outro 

da vítima representada como homem de saúde e “forte”, como observado no depoimento [...] 

                                                 
343 SILVA, José Bento Rosa. Caetanos & Caetanos: tradição oral e história (em preto & branco). Itajaí: editora 
do autor, 2008, p. 84. Autor, a partir da pesquisa sobre os Caetanos, utiliza da metodologia da história oral, bem 
como investiga em outras fontes escritas, lembranças sobre os pretos Caetanos, e parcela deles viviam e vivem 
em Camboriú, em específico, na localidade de “Macacos”, considerada como bairro rural, os entrevistados 
lembram “das festas de Nossa Senhora da Conceição com bandeira, os dançantes, a bebedeira, como também da 
presença dos negros em Camboriú, tanto do que viram quanto do que ouviram sobre a escravidão.”   
344 Autos do processo penal n. 5485, ano 1952. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
345 Autos do processo penal n. 5485, ano 1952. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 6 
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“que a vitima devido ao seu físico amedrontava o acusado e se tivesse dado ‘outro tapa’ no 

acusado teria acabado com o mesmo.” Outras testemunhas vão além e representam a vítima 

como “massa de um homem”, o que se conclui facilmente, sendo o “único meio de que o 

acusado podia se defender foi o meio que usou.”347  

Davi foi preso desde 11 de abril de 1952, três dias depois, responde sobre o 

acontecimento no interrogatório na delegacia. Informa que saiu do seu trabalho com um saco 

de farinha (servia para seu sustento) na mão, e logo encontrou Inácio e outras pessoas na 

venda do Sr. Emilio Rodrigues Pereira. Inácio fez brincadeiras com Davi, pois eram amigos e 

companheiros. Durante o interrogatório, o acusado chama de amigo quando se refere à vítima. 

Cito-o. 

[...] e que da rua, um seu companheiro de nome José, o chamou, e que ele depoente 
atendeu aquele chamado, e ao sair de dentro da venda, já na rua seu companheiro 
José, lhe disse que Inácio não gostou da resposta daquela brincadeira, e ele Inácio 
estava zangado e que ele era um rapaz mau, respondeu ele depoente que, não temia, 
porque Ivo era seu companheiro e amigo e mesmo não brigaria com ele depoente por 
ser ele um homem doente, e nisto o depoente procurou Ivo; [...].348 

 

Nesta conversa diante da eminência de uma festa, Inácio não quer conversa quando 

Davi pede desculpas ao amigo. No relato as desculpas do amigo não foram aceitas e Inácio 

responde com tapa no rosto de Davi. Mesmo assim, o acusado continua a pedir desculpas ao 

amigo e Inácio tenta bater novamente nele. Davi, se vendo nesta situação, lembra do canivete 

no bolso e usa para amedrontá-lo. Espera que Inácio se aproxime dele e corta uma das suas 

pernas, momento em que pensa em ferir e não matar.  

No discurso jurídico o corpo frágil e doente do acusado, o absolveria, sobretudo, 

quando tinha dificuldades em andar e em qualquer luta corpo a corpo, levaria desvantagem. 

Contudo, o magistrado deveria continuar apurando a “verdade” e principalmente, 

esquadrinhando as relações sociais que existiam na sua jurisdição (no caso na comarca de 

Itajaí-SC). Assim, a defesa chamou o farmacêutico e perito, Francisco Barreto, de 54 anos, 

alfabetizado, residente em Camboriú, como testemunha, e forneceu ao magistrado uma 

“conclusão” que chegou após o exame procedido, “pode classificar de mera coincidência; que 

a vítima era um rapaz forte, saudável tendo dias antes sido examinado pela junta Militar e 

julgado apto para o mesmo serviço, classificado na classe A, isto é, dos homens fortes.”349 O 

perito e também testemunha exerceu uma dupla função no sentido em que sua fala foi 

                                                                                                                                                         
346 Autos do processo penal n. 5485, ano 1952. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 15 v. 
347 Autos do processo penal n. 5485, ano 1952. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 16. 
348 Autos do processo penal n. 5485, ano 1952. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 05 
349 Autos do processo penal n. 5485, ano 1952. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 17. 
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reproduzida em dois momentos diversos do percurso do processo, assim, produziu uma 

repetição de “inocência e fragilidade” do acusado em relação à vítima. No exame 

datilografado consta. 

 

Aos 11 dias do mês de Abril de 1952 nesta cidade de camboriú, no lugar Macacos 
deste município, onde foi vindo a chamado o Sr. Marciano Silva, delegado de 
policia, comigo escrivã  se seu cargo abaixo nomeado e assinado,  os peritos 
senhores! Farmacêutico, Francisco Barreto e Acácio Bittencourt e as testemunhas, 
abaixo assinadas, pelo delegado foi deferida aos peritos a prova de bem e fielmente, 
sem dolo nem malicia desempenharem sua missão encarregando-os de procederem 
a exame cadavérico em Ivo [...] e de responderem aos quesitos seguintes: primeiro, 
si houve a morte; segundo, qual o meio que a ocasionou; terceiro, si foi ocasionado 
por veneno, substancias, anestésicas, incêndio, asfixia, ou inundação; Quarto, [...] 
Em conseqüência os peritos passaram a fazer o exame ordenado, como segue: que 
examinado um homem que diz chamar-se Ivo [...], de cor branca, estatura mediana, 
como 20 anos, presumíveis de idade. E são estas as declarações que em suas 
consciências e debaixo de prova legal tem a fazer, pela que passam a responder aos 
quesitos pelo modo seguinte: ao primeiro quesito: sim; ao segundo quesito: 
instrumento cortante (faca); ao terceiro quesito: Hemorragia externa. Os demais 
quesitos prejudicados. [...]350 (grifo meu). 

 

Como vimos, o ‘olhar elaborado’ do farmacêutico foi além de qualquer outra 

testemunha desse processo. Foi a partir do contato com o corpo da vítima, dias antes de sua 

morte, que pode enunciar sobre o sujeito acusado a partir da classificação elaborada para a 

“vitima” (forte/classe A/apto), que produziu um conhecimento do sujeito criminoso a partir do 

corpo vitimado. Segundo, o testemunho o acusado agiu como qualquer outra pessoa agiria 

naquele momento e sugere ao magistrado sua absolvição.    

A defesa do advogado Dalmo Bastos Silva, foi elaborada com seis quesitos jurídicos e 

encaminhada para a aceitação do instituto da “legítima defesa própria.” Com linguagem 

técnica jurídica transforma as falas das testemunhas em provas, os comportamentos dos 

envolvidos em absolvições, inferindo na luta do direito de ser reconhecido como discurso de 

“verdade”. A preocupação da defesa em ser reconhecida como evidência de absolvição denota 

a resistência que recebeu da acusação. Cito os debates entre os operadores.  

 

Assim já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas gerais: quem por justa agressão é 
colocado em estrita necessidade de defender-se, não demonstra com isso caráter 
pernicioso, em por essa razão deve ser punido (Ac. de 18 de junho de 1940. Revista 
Forense, volume 83, pág. 157).  
“E o Dr. Promotor publico acha que foi um tapinha de amor” [...] “não seria, como 
quer Ruy, cercear iniquamente a liberdade humana que é um bem inalienável e 
imprescindível, a maior das necessidades, o primeiro dos bens a mais segura das 
garantias?351 

 

                                                 
350 Autos do processo penal n. 5485, ano 1952. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
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Em agosto de 1952, o promotor faz sua acusação novamente e coloca em dúvida o 

instituto da legítima defesa, diz que Davi provocou e não levou bofetada, mas sim, tapas. 

“Quem aceita provocações, ou quem a determina não pode, é o entendimento unânime de 

nossos tribunais, pretenderem-se em situação de defesa e, muito menos, de legítima 

defesa.”352 O magistrado informa sobre o acúmulo de serviço e declara “retardada pelo muito 

serviço existente, mas sem prejuízo ao acusado, que dada a absolvição, não podia ser julgado 

na sessão do tribunal do Júri marcada para o próximo mês.” A sentença do juiz, absolve o réu. 

“Em verdade, o estudo do processo convenceu-me de ter o denunciado agido em estado de 

legítima defesa.”353 Não ocorreu o julgamento do Tribunal do Júri na Comarca de Itajaí. 

Devido à prática jurídica, os autos foram encaminhados ao Tribunal em Florianópolis (SC). 

Em 22 de setembro de 1952, o Procurador Geral do Estado enuncia:  

 

DAVI, homem fraco, doente e aleijado de uma perna, não tinha mesmo outro meio 
de se defender da agressão sofrida de INÁCIO – uma bofetada que o fez ‘rodar’-, 
como diz a testemunha José Martinho da Silva, senão fazer uso do canivete que 
trazia consigo, porque no ‘braço’levaria nítida desvantagem. Sou, pois, pelo não 
provimento do recurso.354 

 

Neste julgamento não caberia a dúvida, sendo confirmada a sentença, de acordo com o 

discurso jurídico, a sentença do magistrado da comarca de Itajaí “mantêm por seus próprios 

fundamentos, jurídicos e em consonância com as provas dos autos.” A versão de que existia 

amizade entre vítima e acusado denota uma das regularidades discursivas das absolvições dos 

acusados de homicídio, porém as vozes produzidas ao longo destes autos355 foram 

apreendidas como uma batalha. Isso permitiu visualizar os efeitos das absolvições dos 

acusados mesmo sendo amigo das vítimas, não apagariam as diferenças entre ambos, por 

serem brancos que matam negros, ou vice-versa, militares que matam civis. O que se percebe 

na aplicação das novas premissas técnicas do Direito vigente na época foram as 

invisibilidades das diferenças sociais em nome das práticas jurídicas consideradas igualitárias. 

Os casos citados neste capítulo mostram essa polifonia de vozes nos discursos 

jurídicos que descriminalizam sujeitos homicidas, percebidas as singularidades de cada 

processo em seu contexto. Salta à vista os crimes considerados “em defesa da honra”, quer da 

farda, quer da masculinidade/virilidade, quer da coragem que deve determinar o que é “ser 

                                                                                                                                                         
351 Autos do processo penal n. 5485, ano 1952. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH.  
352 Autos do processo penal n. 5485, ano 1952. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 24 v. 
353 Autos do processo penal n. 5485, ano 1952. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 25. 
354 Autos do processo penal n. 5485, ano 1952. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Fl. 28. 
355 Observo em três processos o argumento de amizade entre vítimas e acusados. Autos do processo penal, n. 
5485, ano 1952; n. 6041, ano 1964; n. 10444, ano 1964. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. 
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homem” nas relações de uma determinada sociedade. Não que os crimes de homicídio 

aconteceriam entre amigos e cujos motivos, impulsionavam e faziam aflorar sentimentos de 

preservação e afirmação da honra masculina. O judiciário considerava, com base nesta 

premissa, envolto que estava nos códigos de conduta e preservação da masculinidade. Por 

outro lado, as mulheres pouco figuravam como testemunhas e sequer eram ouvidas enquanto 

viúvas das vítimas. Há que se observar, as cobranças de cada gênero, - delas se esperava que 

fossem honestas, virtuosas, fiéis e até mesmo vistas (ou, ditas) como “boas” em cada papel 

social (esposa, mãe, irmãs, filhas); para os homens, o esperado seria o uso das atribuições 

ligadas à força física e ao sentido do masculino/viril, tanto na defesa de suas próprias vidas 

quanto nas de outras pessoas a sua volta. Verifica-se que as medidas dos atributos de gênero, 

classe, raça, etnia, profissão, definiram os lugares de cada um nestas tramas analisadas neste 

capítulo.  

Enfim, perceber a construção do sujeito criminoso e formas de penalização, ao mesmo 

tempo, a absolvições contidas nos processos de homicídio, em Itajaí entre 1940 e 1964, incide 

sobre o processo de modernização da cidade. Para os discursos jurídicos, não importava tanto 

a condenação do homicida, mas sim o processo jurídico sendo afetivado. A atuação dos que 

operam o direito na prática jurídica, representado por advogados, magistrados, promotores  

argumentam temas diversos ao absolver, sob denominações como: honrar a farda, a honra 

masculina, boa esposa e a defesa da família, homens do campo e bons amigos. Portanto, a 

criminalização dos homicidas, normatiza condutas e incidem sobre o controle da população, 

no qual o Estado funciona como um agente modernizador. Vale notar a função do Estado 

exerceu nesses autos judiciais, o tempo de prisão mesmo antes de julgado o acusado, mesmo 

que absolvido no final, desta forma incidia a presença do aparato de justiça nas relações 

desses sujeitos, como uma função pedagógica de corrigir os “anormais” e “perigosos”. Neste 

contexto, o judiciário se sente satisfeito com o processo judicial, sem debater o resultado final, 

como romper com os lugares sociais de gênero, por exemplo, nos casos da defesa da honra 

masculina e da masculinidade ou ainda, nos acasos em que a farda deveria ser defendida e a 

vítima culpada por denotar o perigo social.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
O que não está nos autos não está no mundo.356 

 
 

Não é novidade dizer que, cotidianamente, casos de homicídios chegam ao 

conhecimento das polícias e são registrados nas delegacias de todo país. A epígrafe ilustra um 

dilema ao mesmo tempo teórico e prático, entre os poderes de polícia e judicial, ou mesmo, 

entre a vida das pessoas de ‘carne e osso’ e a vida transformada em processo judicial. 

Motivada por esse problema social ligado aos pressupostos teóricos do direito, este trabalho 

buscou, na perspectiva histórica, analisar os discursos jurídicos sobre a produção do homicida, 

a partir dos autos penais. No percurso da pesquisa, além da visualização do indivíduo acusado 

de homicídio, mostra como o Estado agiu socialmente, na comarca de Itajaí (SC), de 1940 a 

1964. Nota-se o desejo de modernização da sociedade da época na atuação do poder judiciário 

em reformular a comarca de Itajaí (SC). E com apenas uma condenação dos autos de 

homicídio, observa-se os diversos argumentos utilizados como justificativa do resultado final 

dos autos, em absolver ou condenar, a partir das premissas jurídicas ou dos comportamentos 

da época. Inclui-se nessa reflexão, o destaque dado ao percurso dos processos penais e, 

portanto, na força que o formalismo jurídico, adquiriu durante o estudo destes atos 

transformados em autos,357 o que possibilita construir/desconstruir os discursos jurídicos de 

‘verdade’.  

Concordo com as reflexões de Kafka, no seu livro O Processo, quando narra uma 

história verossímil que desnuda o poder do tribunal (e, do processo), quando admite que este, 

só torna-se grande porque nós o reconhecemos como tal.358 O Estado solicitou este 

reconhecimento da população da comarca de Itajaí (SC), exemplificados pelos os inúmeros 

testemunhos nos autos e pelos debates dos operadores do direito quanto à legitimidade do 

processo penal. Assim, o Estado agiu no controle social, criando múltiplas formas de 

disciplinar, no contexto de urbanização na década de 1950 e início de 1960, quando foram 

                                                 
356 JANSEN, Euler Paulo de Moura. A verdade formal e real têm relacionamento harmônico. Consultor 
Jurídico. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2008-jun-
05/verdade_formal_real_relacionamento_harmonico>. Acesso em: 26 jan. 2009. Máxima do campo jurídico 
moderno que tendo a “intenção de estabelecer os limites da prova utilizável pelo julgador para proferir sua 
decisão, ou seja, a prova constante dos autos”.  
357 CORREA, Marisa. op. cit. 
358 KAFKA, op. cit., p. 58. 
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produzidas as novas formas de “vigiar e punir”. Como historiadora do tempo presente, percebi 

nas fontes jurídicas de outro tempo, a possibilidade de visualizar vidas cotidianas descritas, 

julgadas, testemunhadas, inquiridas, desnudadas em pequenos embates sociais, enfim, vidas 

criminalizadas e (des)criminalizadas discursivamente. Muitas situações cotidianas de hoje se 

repetirem com no passado, ressaltados os contextos históricos de cada lugar e tempo. A idéia 

inicial deste trabalho pode ser exemplificada, numa peça de teatro encenada na cidade de 

Itajaí em 2008, intitulada: "Crimes Delicados", quando o roteirista “ironizou uma sociedade 

aparentemente próspera, onde a banalização do crime e da vida humana ameaçada se torna 

fato corriqueiro.”359  

Compreendo que os principais debates deste trabalho circularam na relação entre o 

direito e a vida, que considero representar um dilema do tempo presente, sobretudo, quando 

os aparatos jurídicos do Estado, enfrentam na atualidade, as crescentes demandas sociais 

observadas a partir das estatísticas de criminalidade e da sensação de fragilidade da vida 

humana, sendo algumas publicadas nos jornais da região.360  

Assim, atualmente, a ‘defesa da vida humana’ configurou-se um campo de batalha 

discursiva do Estado Democrático de Direito no Brasil e a impunidade seria um recorte deste 

debate, espelhada pela crise da legitimidade das práticas de justiça.  

Para entender esta batalha discursiva, compreendo que o controle da população 

tornou-se alvo da política361 do Estado Moderno, já no período do Estado Novo. Acredito e 

compreendo como Foucault, quando escreveu sobre uma vida politizada , sobretudo quando é 

na vida “muito mais do que o direito, que se tornou o objeto das lutas políticas, ainda que 

estas últimas se formulem através de afirmações de direito.”362 Nota-se, neste trabalho de 

pesquisa o desejo de se ‘fazer viver’ mais forte do que seu desprezo. Nessa medida, 

atualmente o governo faz ‘introjetar’ em nossos corações o ‘auto-governo’, como foi 

analisado nos autos de João T., acusado de homicídio de sua esposa, Júlia A. Consta no 

                                                 
359 CRIMES DELICADOS. Direção: Pépe Sedrez. Produção: Melize Zanoni. Operação Técnica: Lourenço 
Cardoso "Chorão" Júnior / Cristiano "Cris" Floriano. Elenco: Lenita Novaes, Luciano Estevão e Melize Zanoni.  
Itajaí, 2008. Peça de teatro. 
360 Jornal de Santa Catarina, Florianópolis, 28 de julho de 1993, p. 19. Jornal selecionado para o arquivo pessoal 
do funcionário da 1º Delegacia de Polícia de Itajaí, e fornecido após uma entrevista informal. Na notícia 
intitulada “Segurança Pública é questionada”, uma matéria que ocupou toda a página com uma tabela e vários 
textos sobre delinqüência, tráfico de drogas, presídio lotado todos sobre a cidade de Itajaí. Temos neste ano de 
1993 o número de 5.100 ocorrências e 250 inquéritos instaurados. 
361 População nesse sentido já não se reduz a noção de família, agora essa funciona como mais um instrumento 
para gerir a população, se tem que atuar no detalhe, no qual o autor nos orienta compreendermos soberania-
disciplina-gestão governamental. Alerta o que é importante no presente a constante governamentalização do 
Estado, com isso e a partir disso é que foi permitido o Estado sobreviver. FOUCAULT, op. cit., 2001, p. 290-
291. 
362 FOUCAULT, op. cit., 1984, p. 136.   
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discurso jurídico que o acusado “depois de matar Júlia A. pega a bicicleta e se entregar à 

polícia.”363  

O poder judiciário foi e é alvo de críticas de atos transformados em autos, como nos 

“crimes de paixão”,364 que estabelecem a polêmica, por serem estes acusados motivados por 

questões de honra masculina, - homens matam por ciúmes ou por compreenderem que existe 

defesa de uma conduta social esperada, em relação à família, a esposa, ao trabalho, ou 

relações de amizades. Enfim, o Estado depara-se com uma violência difusa e de difícil 

‘governo’ por parte de seus poderes, que ainda ocorre, mas lógico com respeito às 

especificidades de seu tempo e lugar.   

Através desta narrativa histórica podemos ser somar e dialogar com outras já 

existentes, pois as fontes são inesgotáveis e as hipóteses inúmeras, em relação às mesmas 

fontes quando teríamos resultados diferentes. Desta forma, este trabalho foi um olhar possível 

sobre os discursos jurídicos e jornalísticos das fontes disponíveis. Noto a abrangência do tema 

e a sua complexidade por escolher investigar no campo jurídico as premissas de produção dos 

autos de homicídio e ao optar pela narrativa histórica, percebi as riquezas discursivas de tais 

fontes. Por isso tudo, demonstram-se as infinitas possibilidades de escrita da história, enfim, 

existe muito a ser discutido, analisado, e escrito...365. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
363 Autos do processo penal n. 5810, ano 1959. Acervo do Fundo Judiciário do CDMH. Única condenação do 
judiciário dentro dos processos penais de 1940 a 1964. 
364 Entre tantos outros casos, lembro do homicídio da estudante Eloá e o acusado seu ex-namorado, amplamente 
veiculada na imprensa da época (setembro/2008), que depois de dias de seqüestro em seu apartamento no setor 
de classe popular de São Paulo, foi finalizado com a morte da vítima.  
365 Interrompo este trabalho, sem ponto final. 
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ANEXO A - Mapa da região considerada jurisdição da comarca de Itajaí nos períodos de 
1940, 1950 e 1960 
 

 

 
Fonte: <http://www.mapainterativo.ciasc.gov.br/sc.phtml>.  
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ANEXO B - Gráfico demonstrativo de infrações no período de 1950-1959
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Art. 121(homicídio ou tentativa) Art. 126 (aborto provocado por terceiro com consentimento da gestante)

Art. 129 (lesão Corporal) Art. 129 (Acidente de trânsito Inciso 6º - lesão corporal culposa) 

Art. 140 (injúria) Art. 155 (furto)

Art. 171 (estelionato) + Art. 174 (induzimento à especulação) Art. 213 (estupro) + Art. 215 (posse sexual mediante fraude)

Art. 250 (causar incêndio)
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ANEXO C - Gráfico demonstrativo de infrações no período de 1960-1964
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