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Resumo: Esta proposta analisa práticas e repertórios discursivos da instituição 

judiciária do Tribunal do Júri, no Brasil, que caracterizam uma determinada 

sensibilidade jurídica. Mesmo assumindo que o Júri opera com distintos sistemas 

de classificação (sistema dos operadores técnicos, e o dos operadores leigos), 

entendo que, permeando-os, há o “sistema cultural do senso comum” (Geertz, 

1983). Este é acionado nos julgamentos como uma sabedoria cotidiana que 

avalia e julga a realidade, estabelecendo uma “ponte” entre as leis e suas 

interpretações, tornando-se o sustentáculo de ambas. Afirmando certa distância 

entre “quem fala o direito” e os “profanos”, Bourdieu (2004) nos aponta a 

antinomia entre o saber científico e o senso comum. Proponho que no Júri essa 

antinomia é diluída, pois o tal sistema transpassa ambos. Tendo isso em vista, 

parto do pressuposto que os acontecimentos narrados em um Tribunal do Júri 

produzem biografias judiciárias de acusados e de vítimas a partir das “falas” de 

provas, de promotores, de advogados, de testemunhas, de jurados etc. As 

interpretações e sentidos acionados, no Júri, na construção e mobilização 

dessas biografias estão profundamente ancorados no sistema de senso comum. 
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Afirmo ainda que é o sistema do senso comum que – ao acionar um universo 

semântico compartilhado entre operadores do direito e jurados leigos, por 

exemplo – atribui eficácia às narrativas de persuasão, levando à sentença final. 

Esta proposta será discutida, principalmente, a partir de dados etnográficos 

recolhidos durante algumas sessões de Júri do caso Gil Rugai, ocorridas no 

Fórum Criminal da Barra Funda, em fevereiro de 2013, em São Paulo, Brasil. 
Palavras-chave: sensibilidades jurídicas; Tribunal do Júri; sistema cultural do 

senso comum; biografias judiciárias. 
 
 
  
 
 

 
Fragmentos de uma etnografia: o Júri do caso Gil Rugai1 
 

Na manhã de segunda-feira, do dia 18 de fevereiro de 2013, perto das 

8h40, cheguei ao Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães, mais conhecido 

como Fórum Criminal da Barra Funda, localizado na cidade de São Paulo (SP), 

Brasil. Era o início do julgamento de Gil Rugai2, pelo Tribunal do Júri3, que se 

estendeu até a sexta-feira da mesma semana. O réu estava sendo acusado pelo 

assassinato de seu pai, Luis Rugai, e da esposa de seu pai, Alessandra Troitino, 

ocorrido em março de 2004, na casa do casal, em São Paulo. Gil Rugai tinha, à 

epoca do ocorrido, dezoito anos. Pude acompanhar o julgamento nos dois 

primeiros dias. Enquanto esperava o início, via, no pátio do Fórum, os carros de 

                                                        
1 Este trabalho, em fase inicial, faz parte de um projeto maior, voltado ao estudo da construção  
e mobilização de biografias judiciarias, de réus e vitimas, por operadores do direito e jurados, no 
contexto de sessões de Júri. Nesse sentido, o que apresento é fruto de discussões que estão 
sendo ainda aprofundadas. 
2 Utilizo o caso Gil Rugai como um exemplo, já que pude acompanhar parte do julgamento, o 
qual teve grande destaque na mídia nacional.  
3 No Brasil o Tribunal do Júri trata apenas de crimes contra a vida, entendidos como: homicídio 
(art. 121 do Código Penal); induzimento, instigação ou auxilio a suicídio (art. 122 do CP); 
infanticídio (art. 123 do CP); aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento (art. 124 
do CP); aborto provocado por terceiro, sem o consentimento da gestante (art. 125 do CP); aborto 
provocado por terceiro com o consentimento da gestante (art. 126 do CP). Para ser levado ao 
Tribunal do Júri, qualquer crime contra vida deve ter sido cometido na modalidade dolosa, ou 
seja, o agente quis ou assumiu o risco de cometê-lo.     



emissoras de TV e os jornalistas, todos em preparação para cobrir o julgamento 

que, ao longo da semana, ocupou lugar de grande destaque em toda a mídia 

nacional. 

Próxima à porta de entrada do Fórum fui surpreendida pela correria dos 

repórteres, com seus microfones, gravadores, cadernetas, câmeras, em direção 

ao assistente da defesa, o perito Ricardo Molina, que estava chegando naquele 

momento. Todos se empilhavam em torno dele, buscando, desesperados por 

uma palavra sobre o julgamento que teria início. A fúria da imprensa por 

informações era tamanha que, no segundo dia de julgamento, a mãe de Gil 

Rugai, que chegava ao lado do filho, foi jogada ao chão pela correria dos 

repórteres em direção ao acusado.   

Já sentada na plateia passei a observar o entorno. Era a primeira vez que 

entrava no Fórum Ministro Mário Guimarães, mais conhecido como Fórum da 

Barra Funda, em São Paulo, capital. O formato particular do plenário me fez 

sentir em um teatro. A separação entre a plateia e os operadores do direito é feita 

de tal forma que temos um “palco”, dada a diferença de altura entre ambos. Na 

plateia estavam sentados familiares do réu, espectadores frequentes de Júri, e 

muitos estudantes de direito vinculados tanto à promotoria quanto à defesa. Eu 

estava como pesquisadora, vinculada ao Núcleo de Antropologia do Direito 

(NADIR-USP), junto com outros colegas.  

Eram quase 10h36min quando o oficial de justiça pediu aos jurados 

presentes para assinarem a lista. Não havia sinal de que o Júri iria começar. Por 

volta das 11h45min a defesa ocupou seu lugar no plenário, assim como a 

acusação e, alguns minutos depois, a imprensa foi chamada para fotografar e 

filmar. Tivemos uma chuva de flashes. Nova chamada dos jurados foi feita e por 

volta 12h15min foi declarada aberta a sessão. Houve, então a leitura dos nomes 

de jurados que pediram dispensa, anunciou-se o processo, na sequência houve 

uma rápida e calorosa discussão entre defesa e acusação, uma vez que esta 

reclamou da data da última juntada de provas aos autos, da qual teriam tido 

ciência “apenas” no dia 15 de fevereiro. Acalmadas as duas partes, o juiz 

prosseguiu com o recolhimento das testemunhas; com a advertência aos jurados 

sobre situações que os impediria de participar do júri; assim como sobre a 

incomunicabilidade e, por fim, deu-se início aos procedimentos para a formação 

do conselho de sentença. Nesse ínterim, o microfone do juiz ficou mudo e um 



dos advogados de defesa, brincando, sorriu e chamou pela “produção”, dirigindo-

se aos técnicos, em clara menção ao espetáculo que estava para começar. 

Lembro-me, então, de Gil Rugai entrar no plenário e sentar-se ao lado da defesa. 

Já havia passado das 13h00 quando o juiz deu início à entrega de cópias 

da documentação aos jurados, fez a instrução e por fim, chamou a primeira 

testemunha de acusação, Domingos.  

Domingos era o vigia que à época dos assassinatos, em 2004, fazia a 

ronda na rua Traibu, rua dos fundos da casa em que residiam as vítimas. Logo 

que entrou, a acusação pediu ao juiz a evacuação do plenário, alegando que 

Domingos havia ficado, durante seis anos, sob proteção do Provita (Programa 

Estadual de Proteção a Vítimas e Testemunhas Paulista), por ter sofrido 

ameaças durante o processo. Tal pedido foi imediatamente rebatido pela defesa, 

alegando que “o Júri deve ser visto, e que as ameaças são intrínsecas a causa 

e que não se poderia dar mais proteção à testemunha do que a lei poderia 

garantir”. O juiz por sua vez disse que não era costumeira a evacuação de um 

Júri, portanto, não seria feita. Durante essa discussão, foi interessante perceber 

como a acusação inicia sua fala construindo um enredo onde os eventos 

passados – uma vez que Domingos não estava mais sob proteção do Provita e 

as supostas ameaças já não aconteciam mais, como a própria testemunha 

afirmou – são evocados de forma a trazer para o presente um clima de suspense 

e perigo, envolvendo a todos. 

Durante a fala de Domingos, este teve grande dificuldade em relembrar 

com detalhes o ocorrido na noite do crime. A testemunha foi questionada sobre 

os diferentes depoimentos que deu à polícia, na época dos assassinatos, já que 

na primeira vez disse não ter visto nada e, no segundo depoimento, disse ter 

visto Gil Rugai sair da casa do pai logo depois de ter ouvido os tiros.  Havia de 

sua parte uma grande dificuldade em responder as perguntas. Com a ajuda da 

acusação, justificou seu  depoimento inicial, afirmando que “teve medo de contar 

a verdade, uma vez que sabia que era uma família de posses e que isso poderia 

prejudicá-lo”.  

As perguntas, feitas pela defesa, de forma direta e por vezes até 

agressiva, deixaram Domingos mais confuso do que havia se mostrado até 

então. Entre elas, a testemunha foi questionada sobre uma reportagem dada, à 

época, por sua esposa na qual dizia ao jornalista que “seu marido, Domingos, 



tinha ‘problemas’ e que havia sido ameaçado para falar que viu Gil Rugai sair da 

casa de seu pai na noite do crime, portanto seu depoimento não devia ser levado 

em conta”. Além disso, foi questionado sobre as informações que teria dado à 

perícia, em seu primeiro depoimento, quanto ao lugar em que afirmou estar no 

momento dos tiros. A defesa o questionou, pois de acordo com os advogados, 

toda a perícia envolvendo a guarita da rua Traibu foi feita a partir do local 

afirmado, inicialmente, por Domingo. Local que a testemunha mudaria no 

segundo depoimento, sem que fosse feita nova perícia. 

Relembrando a dimensão lúdica do júri, seu caráter de jogo, como afirma 

Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer (2012), um dos advogados de defesa perguntou 

a Domingos se o mesmo teria afirmado, no segundo depoimento, que Gil Rugai 

estava com um “casaco caramelo”, na noite do crime, quando o vira sair da casa 

do pai. Em resposta, Domingos disse que sim. Imediatamente, o advogado 

estabelece uma espécie de jogo de adivinhação: aponta para uma bolsa sobre 

o colo de uma senhora que está na plateia, a qual era da cor caramelo, e 

pergunta a Domingos se ele saberia dizer que cor era aquela bolsa. Depois de 

um silêncio constrangedor e revelador, Domingos, mostrando não saber de que 

cor se tratava, tenta “sair pela tangente”, afirmando que “verde não era”. 

Domingos não respondeu a pergunta e, no jogo de ganha e perde, o ponto foi 

para a defesa. 

Foi interessante observar que, ao longo de dois dias, em muitos 

momentos, a plateia se dividiu numa espécie de “torcida pró-defesa” e/ou “pró-

acusação”. Isso me remete ao que diz Schritzmeyer (2007:77), citando Jeanne 

Favret-Saada, sobre “ser afetado”, ou seja, permitir-se estabelecer comunicação 

com o outro e suas formas de comunicação próprias: “(...) os ‘afetos em jogo’, 

essas comunicações não-verbais, não-intencionais e involuntárias que 

comunicam e chamam à participação; não uma participação distanciada, 

controlada e meramente intelectual, mas uma ‘observação participante’ (...)”. O 

Júri, como ela afirma, propicia tal condição e situação. Daí o choro de alguns, a 

fala baixa de desaprovação ou aprovação, os risos compartilhados, as trocas de 

olhares.  

Houve uma rápida situação onde o advogado que estava com a 

Promotoria, confundindo-se em sua argumentação, causando o riso de parte da 

plateia que, na “torcida”, não estava “comprometida” com a acusação, tendo sido 



necessário que juiz chamasse a atenção de todos. Nesse sentido, o Júri é um 

tipo de experiência singular e intensa, que nos possibilita o “ser afetado”, 

explicitando a ponte que há entre o universo íntimo, subjetivo e os valores 

compartilhados ou não em sociedade.  

Entre as várias testemunhas de acusação ouvidas nesses dois dias 

estava o delegado que realizou o inquérito à época dos assassinatos. Este 

testemunho, que pude acompanhar, já evidenciava marcos biográficos que, 

mesmo exteriores ao crime e vinculados à vida privada do acusado, tornaram-

se elementos para a construção do que entendo como uma biografia judiciária, 

capaz de incriminar Gil Rugai desde o dia dos assassinatos.  

A defesa tentou mostrar que o ponto de partida das investigações e da 

perícia não foi uma dúvida, mas um suspeito, Gil Rugai. A partir daí todo o 

trabalho teria sido o de comprovar essa suspeita. Tal crítica revelou a 

preocupação tanto com a necessidade de um trabalho pericial de qualidade 

quanto com a necessidade de os jurados refletirem sobre a importância desse 

tipo de prova, buscando escapar às condenações baseadas em estereótipos 

morais e salientando a importância do in dubio pro reo. 

Ao ser indagado pelo promotor sobre o motivo de o acusado ter sido o 

único investigado após o crime, o delegado respondeu que “todas as provas 

levavam até Gil Rugai”. O delegado se referia a objetos encontrados no quarto 

de Rugai, durante as investigações. Entre estes estavam, segundo ele, “seringas 

com resíduos de sangue”, “uma suástica na parede de seu quarto”, “um pequeno 

vidro contendo raticida com uma etiqueta que dizia ‘pó santo’”, “um coldre para 

uma arma do mesmo calibre que a utilizada no assassinato de seu pai e da 

madrasta”. Ainda de acordo com seu testemunho, os objetos recolhidos no 

quarto do réu durante as investigações, uma vez pertencentes a ele, só 

confirmavam sua “personalidade anormal”.  

Segundo o delegado, indagado então pela defesa, foram encontrados 

também no quarto de Rugai um “filme sobre um jovem gay, assassino, que havia 

premeditado um crime por razões financeiras”. É interessante lembrar que um 

suposto desvio de dinheiro foi o principal argumento para sustentar a suspeita 

sobre Gil Rugai durante o inquérito e mesmo depois, na ação penal. Tal 

argumento foi refutado pelo contador da produtora de vídeo do pai do acusado, 

que em seu testemunho disse “não ter havido, nos anos em que trabalhou na 



empresa, nenhum desvio de dinheiro”. Tais elementos foram amplificadores de 

uma suspeita levantada desde o início, e se tornaram, entre outros, os fios que 

teciam a biografia judiciária de um “anormal”, definição atribuída a Gil Rugai pelo 

delegado.  

A condição de “anormal” atribuída a Gil Rugai nos remete, inegavelmente, 

a questões desenvolvidas por Michel Foucault, principalmente em Os Anormais 

(2002) e no caso Pierre Rivière (2007). Em Os Anormais Foucault (2002: 41) nos 

fala sobre a “dupla qualificação”: uma espécie de jogo que permite associar a 

qualificação médica (borderline, por exemplo) à qualificação judiciária 

(criminoso), organizando o que o autor define como o “domínio da perversidade”. 

No caso Gil Rugai, as narrativas de acusação acionam uma suposta condição 

de “anormal” do acusado, a qual será costurada à condição de criminoso a partir 

de noções morais, de senso comum, como “dissimulado”, “perigoso”, e mesmo 

pela definição de “borderline”,  própria de um saber psiquiátrico, mas apropriada 

em Júri pelo senso comum.  

Ainda que Gil Rugai não tenha sido submetido a exames psiquiátricos ao 

longo do processo, as noções de “perigo e perversão” – entendidas por Foucault 

(2002:43) como “o núcleo essencial e teórico do exame médico-legal” – estão 

operando todo o tempo nos discursos de acusação. A suástica na parede, as 

seringas, o ‘pó santo’ são os elementos que dão sentido à sua “anormalidade”, 

às suas “faltas”, e as colam ao crime na ausência de provas concretas. Como 

nos diz Foucault (2002:24):  

 

Reconstituir a série das faltas, mostrar como o indivíduo se 

assemelhava ao seu crime e, ao mesmo tempo, através dessa 

série, pôr em evidência uma série que poderíamos chamar de 

parapatológica, próxima da doença, mas uma doença que não é 

doença, já que é um defeito moral. (...) essa série é a prova de um 

comportamento, de uma atitude, de um caráter, que são 

moralmente defeitos, sem ser nem patologicamente doenças, nem 

legalmente infrações. 

 

Se não são “patologicamente” doenças e nem “legalmente” infrações, são 

fruto de especulações, e passaram a fazer parte da narrativa explicativa do 



vínculo entre Rugai e o crime e, mesmo sem provas testemunhais e materiais 

suficientes, tornaram-no culpado.   

No último dia do julgamento, o promotor Rogério Leão Zagallo disse o 

seguinte: “Não se enganem, jurados, ele tem uma personalidade dupla, vive no 

‘borderline’ (‘linha de fronteira’) entre o comportamento normal e a psicopatia”.4 

Sua fala, tocando em tema tão complexo para os campos disciplinares que o 

abordam, mostra a apropriação leiga do promotor dos termos em questão. Tal 

apropriação, mergulhada no que chamo, tem em vista a discussão proposta por 

Geertz (1983), de “senso comum”, teve a resposta e o alcance desejados. Na 

leitura da sentença, o Juiz declarou o seguinte: 

 

Nesse passo, forçoso é concluir, que, como o réu, a todo momento 

nos autos, negou qualquer envolvimento nos homicídios das 

vítimas, mantendo socialmente uma aparência de bom moço, até 

frequentando igreja, demonstra personalidade intensamente 

dissimulada, cuja personalidade nesse contexto fático-jurídico, 

aponta cuidar-se de pessoa extremamente perigosa.5  

 

A condição borderline, que ora torna-se “psicopatia”, ora “pessoa 

extremamente perigosa”, mostrando a profunda indefinição, a “incerteza 

semântica” do termo, ao ser lançada com seus prolongamentos e 

desdobramentos tem eficácia, pois encontra sustentação no senso comum, e 

acaba por entrar na fala da sentença final. Borderline torna-se a característica 

que condensa a biografia judiciária construída para Gil Rugai, pois à medida que 

essa condição é narrada pelo promotor, ela costura todos os outros elementos 

que o definiam, aos olhos acusatórios, como um “anormal”.  

Por sua biografia judiciária, Gil Rugai foi condenado a trinta e três anos e 

nove meses de prisão, em regime fechado.  

  

                                                        
4Trecho retirado de: http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/acusacao-usa-psicopatia-de-gil-
rugai-e-relatos-para-provar-culpa,be5845fb0a20d310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html 
5Trecho retirado de: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/02/gil-rugai-e-condenado-pelo-
assassinato-do-pai-e-da-madrasta.html 

http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/acusacao-usa-psicopatia-de-gil-
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/02/gil-rugai-e-condenado-pelo-


 O senso comum e as biografias judiciárias no ritual do Tribunal do 
Júri 
 
 O Tribunal do Júri opera com distintos sistemas de classificação 

interagindo e espelhando a vida em sociedade. Como diz Schritzmeyer (2012), 

de um lado há o sistema dos operadores técnicos ou o das leis, e de outro o dos 

operadores leigos, ou o das interpretações dessas leis. Mas é possível afirmar 

que, permeando tais sistemas, há o “sistema cultural do senso comum”, a que já 

nos referimos anteriormente, a partir das ideias de Clifford Geertz. Este é 

acionado nos julgamentos como uma sabedoria cotidiana que avalia e julga a 

realidade, estabelecendo uma espécie de “ponte” entre as leis e as 

interpretações dessas leis6, tornando-se também o sustentáculo de ambas.  

 Tendo isso em vista, Pierre Bourdieu (2004a:225-6) fala-nos sobre “uma 

competência jurídica, mestria técnica de um saber científico frequentemente 

antinômico das simples recomendações do senso comum (...)”. Para o autor há 

uma separação entre os que detêm o capital jurídico e os que não, ou seja, há 

uma separação marcada pelos distintos papeis e conhecimentos entre “quem 

tem o direito de falar o direito”, os sagrados (juízes e operadores do direito), e os 

“profanos” (nesse caso os jurados).  

 Entendo, contudo, que no contexto do Júri temos, em certa medida, uma 

diluição dessa “antinomia”. Não se trata de associarmos, como fez Bourdieu, o 

senso comum aos profanos, em oposição ao saber dito científico. Retornando 

mais uma vez a Geertz, o sistema do senso comum está presente no Tribunal 

do Júri tanto na narrativa dos que “falam o direito”, os sagrados, quanto dos 

“profanos”, pois tal sistema transpassa ambos os grupos.  

 O ritual teatral das sessões do Tribunal, como o define Schritzmeyer 

(2012), faz com que todo o texto formal, a documentação dos autos, por vezes 

enigmática, produzida durante o processo, seja encenada em parte de forma 

coloquial. Mas o coloquial emerge à medida em que a linguagem codificada e as 

interpretações são permeadas pelo sistema do senso comum. Lembrando-nos 

do momento do veredito, o qual deve ser proferido pelos jurados “de acordo com 

a sua consciência e os ditames da justiça”, Roberto Ariada (2003:68) coloca a 

                                                        
6 Tendo em conta que mesmo os operadores do direito interpretam as leis. 



seguinte questão: “de que justiça se trata? (...) refere-se a uma justiça que vai 

além da lei escrita, incorporando uma sabedoria leiga? Ou refere-se apenas ao 

sistema jurídico formal?”. Entendo que a justiça vai além da lei formal, pois tem 

seus sentidos definidos também pelo sistema do senso comum, que, como nos 

diz Geertz (1983:75), está baseado na vida em sua totalidade: The world is its 

authority.   

 Ou seja, são significadas por esse sistema, em grande medida 

compartilhado, já que formador de modelos de juízo histórica e culturalmente 

construídos e localizados, como diz Geertz. Nesse sentido, as biografias 

judiciárias seriam significadas, também, a partir das lógicas de valor e juízo que 

operam no sistema do senso comum. Assim, ele daria o suporte para a 

construção, nos discursos de persuasão, das verdades que os legitimam e que 

são ancoradas nas biografias. A utilização da categoria borderline, descolada 

dos sentidos médicos que lhe são atribuídos foi claramente utilizada no caso Gil 

Rugai a partir dos sentidos atribuídos a ela pelo senso comum.  

 Geertz (1983), ao falar sobre o senso comum, atribui-lhe algumas 

propriedades, tais como naturalidade, praticabilidade, não-metodicidade, etc. Se 

retomarmos as noções de “anormal” e “borderline”, descoladas do discurso 

médico-psiquiátrico, como ocorreu no Júri de Rugai, o que temos são definições 

às quais o senso comum atribui sentidos que são retratados como intrínsecos 

aquela realidade. Em outras palavras, no senso comum a noção de borderline, 

acionada pelo promotor de acusação, está “naturalmente” vinculada à categoria 

de criminoso, assim como a de anormal, associadas a biografia de Rugai. Ou 

ainda: ser Gil Rugai implica em ser anormal, portanto borderline, portanto 

criminoso. Como se cada condição estivesse necessariamente –  ou obviamente 

– vinculada na outra. 

 Muitas vezes as biografias judiciárias  são construídas, seja pela 

acusação ou pela defesa, a partir de categorias sociais facilmente 

desconsideradas7 em sociedade, tornando-se então biografias aptas a 

condenar. Ainda com Geertz, poderíamos voltar à propriedade de “não-

                                                        
7 As noções de consideração/desconsideração entendo-as como análogas às de 
reconhecimento e reciprocidade, como sugerem Luis Roberto Cardoso de Oliveira (2008), em 
seu texto Existe violência sem agressão moral?, e Alain Caille, (2008) em Reconhecimento e 
sociologia. 



metodicidade” que relaciona ao senso comum. Sobre essa propriedade Geertz 

(2003:137) nos diz:  

 

O saber do bom senso é, descarada e ostensivamente, ad hoc. 

Vem na forma de epigramas, provérbios, obter dicta, piadas, 

relatos, contes morals – uma mistura de ditos gnômicos – e não em 

doutrinas formais, teorias axiomáticas, ou dogmas arquitetônicos.    

  

 Voltando à narrativa do promotor, ancorada, fundamentalmente, no senso 

comum a respeito da condição de borderline, tal narrativa revela a maneira como 

a sociedade produz e articula suas diferenças e hierarquias, e como as valora 

dentro desse sistema de senso comum. Sobre esse julgamento, nos diz 

Schritzmeyer (2013:1): 

Entendo que todos os que acompanharam atenta e abertamente o 

julgamento, sem os muitos filtros midiáticos que editaram e 

selecionaram informações e falas, assistiram não apenas à 

condenação de Gil Rugai, mas à condenação de quem, por ser 

“enquadrado como borderline” é necessária e convenientemente 

criminoso. “Borderlines” já foram consideradas e ainda o são 

muitas categorias de “humanos” ou “quase humanos”: cristãos, 

judeus, umbandistas, muçulmanos, negros, indígenas, mulheres, 

pessoas com deficiências físicas e mentais, todos que não têm uma 

orientação heterossexual, comunistas, socialistas... A lista é 

imensa! Alguns, atualmente, já saíram desse rol, ao menos oficial 

e legalmente. Outros nele permanecem. Gil permaneceu e com a 

chancela oficial do poder público.  

 

 Assim, a construção das biografias judiciárias – pensadas como o 

conjunto de narrativas sobre réus e vítimas, produzido coletivamente, ao longo 

de todas as fases de um processo8, a partir da seleção e mobilização de traços 

biográficos, de elementos identitários, de provas, de testemunhos, de 

documentos, etc –, tendo em conta o que elas revelam de estratégias de 

                                                        
8 Um processo penal de crime contra vida, no Brasil, é composto de três fases: inquérito, ação 
processual e Tribunal do Júri. 



persuasão, da forma como os discursos legais são adequados e utilizados em 

função de traços biográficos, estão sempre ancoradas no senso comum.  

 A eficácia de uma biografia judiciária, no jogo persuasivo de defesa e 

acusação, depende de seu potencial de espelhar e acionar (nos jurados, por 

exemplo) valores compartilhados e constitutivos de um “sistema cultural do 

senso comum”. Nesse sentido, as biografias judiciárias se diferenciam de 

biografias individuais (biografias tradicionais, que seguem regras, enquanto 

gênero literário), pois, entre outras coisas, são construções coletivas, que não 

carregam a intenção de narrar a totalidade de uma vida, mas apenas o que 

interessa ao processo. Além disso, elas têm como finalidade uma disputa judicial, 

e ao condensarem sistemas de valores hierarquizados, para retomar Rita Laura 

Segato (2006:212), apontam mais frequentemente para estereótipos, perfis e 

padrões de risco – significados pelo senso comum – com claros objetivos de 

definir sentenças judiciais 
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