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RESUMO 

Em uma ficção judiciária o autor compara o juiz ao mocinho e o Promotor e os 
advogados aos bandidos, o primeiro no campo de batalha para garantir a paz, 
com seus uniformes mostrando ali suas respectivas autoridades por estar 
vestidos desta forma, diferenciados dos demais ali reunidos. Na diferença entre 
as pequenas causas que passam despercebidas, e as clamorosas onde os 
togados ali presentes realmente fazem questão de todos os créditos pelo seu 
papel desempenhado. Presente também entre os togados o advogado, que 
pode fazer por aqueles que não têm este poder embora técnico, porém o 
detento é quem realmente vai descobrir na prática, que esse é realmente um 
necessitado sentimentalmente falando, pois ali enclausurado acima de tudo é 
carente de amizade de palavras, pois na situação em que se encontra não tem 
lugar para esse sentimento tão nobre. Como se existisse uma pirâmide no topo 
está o juiz, na ponta a baixo o Ministério Público e na outra ponta o advogado, 
sendo este do topo considerado quase que sobre humano, mais na realidade é 
humano também passível de erro. Já o juiz colegiado, um pouco mais utópico 
dentro do que deveria ser o papel deste, tentando diminuir a parcialidade de 
seus julgamentos. O Defensor coopera com o juiz, mais ao mesmo tempo é 
preciso ponderá-lo, pois sua parcialidade é maior ainda. Do lado contrário está 
o Ministério Público, fazendo o papel de acusação, mais na verdade está 
ajudando o Juiz a superar suas dúvidas exercendo o chamado contraditório e 
norteando o caminho a ser trilhado, bem como os advogados que na medida 
do possível aplicam sua teorias em prol de seus clientes. Por meio das provas 
se tenta chegar a verdade dos fatos, provas estas que orientam na condenação 
ou absolvição do acusado, mais só depois de sentença definitiva transitada em 
julgado, elencados junto das provas estão as testemunhas, esquecendo muitas 
vezes que esta não é um mero documento, em contra partida a testemunha é 
considerada a mais infiel das provas, pois sob juramento teoricamente deveria 
dizer a verdade, sabendo que na prática isto muitas vezes acaba não 
acontecendo, mesmo com o coação da psicologia e da ciência jurídica e da 
imprensa. O fato de tirar a vida de outro semelhante, a indagação do 
magistrado deve transcender este fato mundano, chegando ao âmago da 
questão, como procedeu, por quais motivos e sentimentos, traçando um perfil 
individual, social e intelectual do acusado. Condenado de fato e de direito, 
agora se assemelha a um morto vivo, pois o dia em que cumprir sua pena e for 
posto em liberdade sempre será um condenado. Enclausurado no fim do 
Mundo, convivendo no sentido de casa com outros melhores, piores e iguais a 
ele, todos diferenciados somente do mundo aqui fora por estarem cercados de 
muros e grades. 
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