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Partindo das narrativas contidas em autos criminais referentes a homicídios tentados ou 

consumados envolvendo parceiros afetivos e/ou sexuais, ocorridos na jurisdição da Comar-

ca de Toledo / PR3, busca-se neste texto compreender o funcionamento do sistema de justi-

ça criminal brasileiro em crimes que configuram violências de gênero, perceber como se dá 

a apropriação e o processamento de tais crimes e como são mobilizados e/ou manipulados, 

pelos diferentes sujeitos envolvidos, papéis e atributos sócio-culturais que definem homens 

e mulheres, destacando assim, o movimento de uma trama que converte diferenças de gê-

nero construídas historicamente em desigualdades no âmbito do judiciário. 

1. O CASO LINDOMAR / ROSANA4 

Em depoimento constante no processo-crime n. 30/69, Edvaldo da Silva afirmou que seu 

genro Lindomar, em 16/04/1969, apareceu em sua casa em Entre Rios – distrito de Mare-

chal Cândido Rondon/PR –, para lá pernoitar. O sogro estranhou a ausência da filha Rosana 

que supostamente teria ficado na casa de ambos em Novo Sarandí, distrito do município de 

Toledo. Na manhã seguinte, Lindomar disse a Edvaldo que Rosana, dias atrás, havia fugido 

com outro homem, vindo a sofrer um acidente fatal de automóvel pouco além da capital do 

Estado. Em face da notícia trágica, Edvaldo pediu ao genro que voltasse para levá-lo até o 

local para obter mais detalhes sobre o ocorrido. Passados quatro dias sem que Lindomar re-

tornasse, Edvaldo decidiu ir à sua procura. Em Novo Sarandí, depois de conversar com vizi-

nhos do casal, que afirmaram nada saber sobre o paradeiro de Rosana, obteve a informa-

ção de que Lindomar havia cavado um buraco no quintal de sua residência, cerca de dois 

meses antes, e que este recentemente aparecera coberto. Chegando até o local, Edvaldo 

percebeu que a terra estava fofa e que possuía capim plantado em cima. Segundo registros 

do processo, nesse momento, Edvaldo afirmou: “Minha filha está ai”. O pai de Rosana, na 
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companhia de dois homens desconhecidos, enterrou uma vara no buraco que, ao ser retira-

da, trouxe consigo um cheiro putrefato. Edvaldo procurou então o delegado local, que de-

terminou a abertura do buraco, onde foi descoberto um cadáver em decomposição. O corpo 

era de Rosana e tinha uma mordaça e um pano cobrindo o rosto, as mãos estavam amarra-

das para cima e um travesseiro estava sobre o corpo. Um jovem de 15 anos, que trabalhara 

para o casal, afirmou que ao saber da descoberta de um cadáver na casa do ‘professor’ Lin-

domar foi até lá e constatou que o travesseiro que cobria a vítima era o mesmo que, dias an-

tes – no feriado de Páscoa quando Lindomar e a vítima teriam ido a Entre Rios –, este leva-

ra consigo no carro. Quanto ao buraco existente no quintal, disse que era um depósito de 

lixo, mas que no segundo dia de Páscoa notando que o mesmo estava fechado perguntara 

a Lindomar porque. Este teria dito que “matara uma cachorra da vizinha, aí a enterrara, mas 

que ele não contasse a ninguém”. Além disso, o professor passou a não mais almoçar nem 

jantar na casa, mas “vinha dormir ai e fazia o informante posar junto bem assim um irmãozi-

nho seu”. Afirmou também que Lindomar levava a enfermeira Irene Dias em seu carro para 

o ginásio e quando ele saía de casa, ela ia olhar para ele, pois eram vizinhos. Estupefato, o 

pai de Rosana afirmou que o casal sempre vivera bem e que sua filha encontrava-se grávida 

de 5 para 6 meses. Contudo, populares informaram a este que o casal brigava muito nos úl-

timos tempos e que Lindomar, inclusive, teria espancado Rosana, em razão desta ter ciú-

mes da tal enfermeira, tendo sido solicitado que um médico viesse atendê-la em casa. In-

formaram também que Lindomar havia dito que Rosana fora para Entre Rios cuidar de seus 

pais doentes, que ele também estava se mudando para a casa do sogro e assim vendera 

todos seus bens por um preço baixo. Depois disto não fora mais visto. No depoimento de 

Constantino – o vizinho que comprara os bens do casal –, assim como no de outras teste-

munhas arroladas nos autos, aparece a menção de que “só o próprio Lindomar seria capaz 

de tamanho crime (...) devido as mentiras que contou”. 

Lindomar se evadira e, só no início de 1972, foi localizado e preso pela polícia. O homem 

louro e de olhos azuis, havia pintado seus cabelos de preto e logo após ser preso fugiu da 

cadeia local sendo, porém, logo recapturado e encaminhado à penitenciária de Curitiba. Nos 
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três interrogatórios a que foi submetido – o 1o perante o Juiz responsável; o 2o frente ao 1o 

júri popular e o 3o, quando do 2o júri popular, Lindomar apresentou versões diferentes dos 

fatos, cujos enunciados giraram em torno da negação da autoria do crime, de mostrar sua 

adequação aos papéis e atributos sócio-culturais masculinos e a inadequação de Rosana 

aos mesmos, em sua tradução feminina. No 1o interrogatório, afirmou que ao retornar a sua 

casa, após dois dias de ausência, não encontrou Rosana; no 2o, mantendo a primeira ver-

são, disse que ‘supôs na ocasião’ que Rosana tivesse voltado para junto dos pais; já no 3a 

interrogatório, Lindomar afirmou nunca ter dito que a vítima falecera em acidente de auto-

móvel; que ao manifestar o desejo de morar em São Paulo, Rosana anunciou que iria morar 

com os pais; que desde janeiro, tomada tal decisão, começou juntamente com aquela a 

vender seus bens imóveis; que nunca pensou muito no porquê a vítima foi morta, porque 

esse assunto não lhe dizia respeito e também porque tinha muito trabalho. Contribuíram pa-

ra a construção da versão de Lindomar, agentes que atuaram ao seu lado, o advogado dati-

vo e os advogados particulares. Segundo estes, Lindomar era um professor, homem culto e 

benquisto no lugarejo onde residia, trabalhador – ocupando na ocasião do 2o julgamento a 

chefia do setor de pessoal de Itaipu Binacional – o que podia ser demonstrado por docu-

mentos que anexaram aos autos: atestado de estudos, contratos de trabalho, declaração de 

idoneidade, certidão de ‘excelente comportamento carcerário’, etc. Rosana, por sua vez, foi 

identificada como uma “(...) prostituta da zona do meretrício de Marechal Cândido Rondon”, 

tendo o indiciado aceitado viver maritalmente com a mesma, apenas para que ela saísse da 

vida mundana e se reaproximasse da família, como era seu desejo. O Promotor de Justiça 

havia oferecido a denúncia em 25/10/1971, enquadrando o indiciado nos artigos 121 (§2º, 

incisos II, III e IV, referente a homicídio qualificado, cometido por motivo fútil, por asfixia e 

mediante dissimulação), 211 (ocultação de cadáver) e 44 (inciso II, letra “g”, por prevalecer-

se de relações domésticas e de coabitação) do Código Penal Brasileiro, enfatizando que o 

desaparecimento do acusado era prova suficiente de que fora “de sua lavra, o hediondo cri-

me”. Considerando a denúncia o Juiz pronunciara, em 1o/08/1972, Lindomar pela autoria do 
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crime, considerando que mesmo não havendo “certeza consubstanciável”, verificara-se a 

“existência de presunções e indícios veementes contra o réu”, como: 

Os preparativos: venda de móveis, da casa em que vivia com a vítima, o buraco aberto no quintal, as via-
gens e dias passados fora de casa, as visitas ao pai de Rosana, do qual, (...) pretendeu tomar dinheiro em-
prestado e ao qual contou fantasiosa história para justificar o desaparecimento de Rosana; [seu] desapare-
cimento coincidente à época da mudança (...), após capturado (...), sua fuga da cadeia local (...), testemu-
nhas viram Lindomar emparelhando a terra sobre o buraco em que foi encontrado o cadáver (...); a cessão e 
transferência de direitos sobre uma chácara feita pelo mesmo na época; as afirmações a vizinhos de que 
Rosana ficara em casa de seus pais, atendendo a mãe doente. 
Desde o início da transformação dos atos em autos, o embate deu-se entre diferentes 

atores jurídicos nas diferentes instâncias, mas principalmente entre o Promotor Público – e 

seu assistente de acusação – e os defensores do réu. Porém, o desfecho do processo – pa-

ra o qual estes agentes mobilizaram e/ou manipularam, principalmente, papéis e atributos 

sócio-culturais de gênero – coube aos membros do Tribunal do Júri. Esses deviam ser cida-

dãos idôneos e de boa formação moral5, cujo julgamento ‘imparcial’ esperado encontrou cer-

tamente limites bem precisos: os da cultura de seu próprio tempo e lugar, que delineou a 

forma como acessaram as ‘informações’ recebidas e marcou suas posições sobre o ocorri-

do.6 O primeiro júri popular ocorreu no dia 22/02/1973 e após a votação dos quesitos, o 

Conselho de Sentença – formado só por homens –, por cinco votos a dois, admitiu a negati-

va de autoria, absolvendo Lindomar. Não conformado com a decisão, o Promotor impetrou 

recurso ao Tribunal de Justiça do Estado, afirmando que a decisão do júri fora “manifestante 

contrária à prova dos autos” e, a defesa, apresentou as Contra Razões de Apelação, emba-

sadas no principio in dúbio pro reo. O Tribunal de Justiça considerou o recurso do Promotor 

procedente, pois no processo “todos os elementos e circunstâncias” demonstravam a “res-

ponsabilidade penal do apelado, formando um todo de convicção e certeza”. Lindomar foi 

então submetido a novo julgamento, que ocorreu somente em 1981 e no qual, novamente, o 

corpo de jurados – coincidentemente ou não, composto por seis homens e apenas uma mu-

lher – absolveu Lindomar, por seis votos a um. Pode-se afirmar que tudo conspirou a favor 

de Lindomar e “ele pôde voltar para casa, embora, talvez, a versão correta fosse a de homi-

cídio qualificado. O júri, algumas vezes, não se abala com a argumentação jurídica e absol-

ve simplesmente porque quer”.7 

2. O CASO OTACÍLIO / FLORINDA8 
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Segundo relatos constantes nos autos, o casal Otacílio e Florinda nunca vivera bem 

e no dia do ocorrido aquele e seu sogro iriam até a cidade de Toledo – pois residiam no inte-

rior desta – solicitar o desquite do casal. Porém, tudo precipitou-se e, em 15/07/1974, Otací-

lio – que pernoitará na casa de um vizinho –, ao encontrar sua esposa, iniciou “violenta al-

tercação com a mesma”, passando a agredi-la – bem como a sua sogra que tentava defen-

der a filha – com uma marreta de ferro. Ato contínuo, após Florinda fugir da residência, agar-

rou uma foice e passou a desferir golpes sobre a mesma, atingindo-a na cabeça, no ombro 

e em outras partes do corpo, além de golpear novamente sua sogra, que tentava segurá-lo. 

Otacílio somente estancou a agressão ao ver Florinda caída ao solo inerte, empreendendo 

fuga em seguida e refugiando-se em um matagal próximo, onde foi capturado por populares. 

Testemunhas interrogadas pela justiça afirmaram que os atritos do casal deviam-se ao fato 

de Otacílio não trabalhar e viver às custas de parentes. Esta versão dos fatos corroborou a 

apresentada por Rosana: Otacílio não cuidava bem da família e nem gostava de trabalhar.  

Como no caso Lindomar/Rosana, os atos transformados em autos, motivaram certas 

ações. A primeira delas, neste caso, foi o “exame de lesão corporal”, seguido do de “sanida-

de física”, em Florinda – que sobrevivera às agressões – e em sua mãe, nos quais os peri-

tos constataram: em relação à primeira, “uma fratura exposta no ombro esquerdo”, “arran-

camento de taba óssea e perda de massa encefálica”, tendo corrido risco de vida e, resul-

tando disso, deformidade permanente na região frontal; em relação a segunda, alguns feri-

mentos que a impossibilitariam de exercer as ocupações habituais por 30 dias. O delegado 

responsável pelo inquérito indicou, em seu relatório, que Otacílio produzira em sua esposa 

ferimentos de natureza grave sem, contudo, pretender matá-la. O Promotor de Justiça, po-

rém, ao oferecer a denúncia enquadrou Otacílio nos artigos 121 (§ 2, incisos II e IV - crime 

de homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da 

vítima) e 14 (crime tentado, que apenas não se consumou por circunstancias alheias à von-

tade do agente) e pediu a prisão preventiva do acusado, visto que não havia qualquer ex-

cludente que o beneficiasse: o indiciado não possuía profissão, nem ocupação definida, po-

dendo, dessa forma, furtar-se ao processo. Iniciou-se, neste momento, uma segunda fase, 
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na qual a partir de argumentos já esboçados na fase inquisitorial, acusação e defesa trava-

ram uma batalha no sentido de construir uma ‘fábula’ que levasse a um desfecho considera-

do favorável a uma ou outra parte. A mobilização e/ou manipulação de papéis e atributos 

sócio-culturais de gênero teve função principal então. De um lado, a promotoria – juntamen-

te com a vítima e as testemunhas de acusação – buscou ‘fazer justiça’ pela qualificação do 

crime, periculosidade do acusado, desamparo da vítima e não adequação do réu aos com-

portamentos esperados para um homem, naquele tempo e lugar. Assim, Florinda afirmou 

que Otacílio saía inúmeras vezes de casa à noite; que numa das ausências mais prolonga-

das descobriu que estava grávida de gêmeos; que apanhava freqüentemente do indiciado; 

que no dia dos fatos foi agredida sem que uma palavra fosse proferida; e seu pai, declarou 

que o acusado já tivera anteriormente a intenção de matar a esposa utilizando-se de uma 

faca. Em suas alegações finais, o promotor procurou configurar a tentativa de homicídio, a-

firmando que os golpes produzidos pelo indiciado contra sua esposa, só não haviam deter-

minado a morte dela, por razões alheias “a vontade do agente”, que os ferimentos expuse-

ram a vida de Florinda à sério e profundo perigo e “que os meios usados pelo acusado, e-

ram potenciais ao cometimento de homicídio, quais sejam uma marreta de ferro e uma foi-

ce”. Por outro lado, a defensoria – ao lado do réu e das testemunhas de defesa – buscou a-

tenuar o crime, desqualificar a vítima e elevar o réu à condição de ‘adequado’. Neste senti-

do, Otacílio justificou sua agressão, em razão de ‘uma resposta mal dada e uma ameaça de 

agressão’ por parte da esposa; porque essa reclamava de suas saídas de casa, tinha ciú-

mes e havia se oposto a idéia de separação; disse que não tivera a intenção de agredi-la; 

que só agiu em defesa própria; que se arrependera pelo ato praticado; que tentara se sepa-

rar antes, mas fora procurado pelo sogro em nome da esposa que desejava que ele voltasse 

para casa; que ao contrair matrimônio com Florinda esta já possuía um filho. As testemu-

nhas de defesa foram unânimes em apresentar a vítima como ciumenta, declarando que o 

acusado ‘não podia agüentar a esposa’, pois brigavam muito; e em contraposição, descreve-

ram o acusado como homem trabalhador, boa pessoa e amigo de todos, nada existindo que 

desabonasse sua conduta. O defensor dativo, nomeado pelo Estado, tentou desclassificar o 
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crime maculando a imagem da vítima, da qual o réu não teria certeza das “qualidades mo-

rais”: ao se casarem já tinha esta um filho e, após um ano de casados, já possuíam uma fi-

lha de cinco meses, o que provava ter sido o casamento realizado com a vítima grávida; o 

réu então demonstrara “compaixão para com sua amásia, para dar proteção ao seu filho que 

estava por nascer, protegendo também o primeiro filho da vítima, dando oportunidade à ví-

tima de se redimir de seus erros anteriores e passar a ter nova vida com nova moral”. O de-

fensor procurou desconfigurar a intenção criminosa do réu solicitando a “desclassificação da 

denúncia”, o que foi aceito pelo Juiz que pronunciou o réu pelo crime de ‘lesões corporais’ 

(artigo 129), chamando para si – pois nestes casos não há julgamento popular – a respon-

sabilidade pelo desfecho processual. Justificou sua posição dizendo que “a tentativa de mor-

te exige atos inequívocos da intenção do agente”, não bastando para configurá-la “a simples 

ocorrência de lesões corporais”, pois a “intenção homicida deve estar patenteada” o que não 

ocorrerá no caso e, na dúvida, “deve o julgador concluir pela infração menos grave”. Proferi-

da a sentença, e pelo fato de o indiciado encontrar-se preso há seis meses, o juiz determi-

nou a expedição do alvará de soltura e o réu foi colocado em liberdade, em 29/04/1975. O 

defensor requereu ao juiz que, após estabelecida a pena, o réu a cumprisse sob o regime de 

prisão-albergue, por ser primário e não apresentar periculosidade em seu comportamento. 

Por fim, Otacílio foi beneficiado pelo sursis e se apresentou à Justiça por nove vezes, sendo 

o processo arquivado em agosto de 1977, três anos após o crime. 

3. E ASSIM SE FEZ A JUSTIÇA... 

No caso Lindomar/Rosana, a demonstração de uma imagem completa9 do réu, foi 

imprescindível para que a estratégia sustentada pelo defensor fosse legitimada pelo júri po-

pular. Sua postura de “homem de bem”, ocupante de um cargo de alta confiança em uma 

instituição do porte da Itaipu Binacional – contraposta a de uma ex-prostituta –, foi mais forte 

do que as evidências contra si apuradas. No caso Otacílio/Florinda, mesmo existindo evi-

dências e testemunhas para a tipificação do ocorrido como Tentativa de Homicídio, o crime 

foi desclassificado para Lesões Corporais e o réu beneficiado com a desclassificação da 

modalidade delituosa. Como no caso anterior houve uma tentativa de inversão da culpa – 
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bastante comum em casos que configuram conflitos de gênero como já demonstraram al-

guns estudos10 –, quando a defesa utilizou-se da estratégia de enaltecer o acusado e des-

qualificar a vítima. Porém, mesmo com os esforços para o rompimento da imagem da vitima, 

a impossibilidade de construção de uma imagem completa do réu, contribuiu para o desfe-

cho verificado, ou seja, nem a absolvição, nem a condenação ‘total’ do réu.  

A descrição desses casos reforça algumas posições teóricas sobre o funcionamento 

do sistema de justiça criminal brasileiro, que sustentam que os “móveis extralegais”11 possu-

em um peso muito grande na hora das decisões judiciais. O cidadão que conseguir provar 

sua boa conduta nas outras áreas de convívio social, já tem muito a seu favor. Assim, “(...) 

quanto maior a legitimidade dos atos anteriormente realizados pelos acusados nas várias 

áreas de sua atuação social, maior é a chance de que o ato ‘desviante’ julgado no momento, 

seja também considerado legítimo”.12 É interessante notar que em casos de julgamentos de 

crimes dolosos contra a vida humana, especialmente nos chamados “crimes da paixão”, 

embora haja fortes indícios contra os réus, os membros do Júri podem, segundo a posição 

que ocupam na sociedade e sua formação cultural – que atribui legitimidade a certos lugares 

e papéis historicamente construídos para homens e mulheres –, decidir por uma versão o-

posta a das provas constantes nos autos criminais, legitimando-a como a ‘verdade jurídica’. 
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