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RESUMO 

 

O conhecimento dos atributos dos textos decisórios do gênero acórdão e, pois, 

inclusive de características do Judiciário, sobretudo daquelas ligadas à 

subjetividade enunciativa, pressupõe a escolha do corpus a ser investigado, a 

configuração do sistema de gêneros textuais em que o objeto do estudo se insere 

e o estabelecimento do modelo de análise lingüística a ser aplicado. O corpus, 

pesquisado pelo emprego do método hipotético-dedutivo, é composto por seis 

textos informadores de decisão coletiva definitiva, emanados aos pares do 

Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, devendo-se a escolha do gênero acórdão para investigação 

ao multiculturalismo que nele é expressa. O sistema de gêneros textuais 

jurídicos contém os subsistemas investigativo, peticional, opinativo e decisório – 

ao qual pertence o acórdão. Estes se originam da comunidade discursiva jurídica 

e correspondem aos quatro momentos lingüísticos de concretização do Direito. 

O modelo de análise aplicável aos textos de acórdão possui três dimensões, 

todas elas triangulares: 1ª) a indicativa dos níveis lingüísticos (sintático, 

semântico, pragmático); 2ª) a exteriorizadora dos âmbitos local e global de 

alcance significativo, bem como do explícito e implícito co-textual e contextual; 

3ª) a que aponta os ângulos de pesquisa (forma de expressão, conteúdo, 

substrato ideológico). Pela aplicação do mencionado modelo interpretativo 

verifica-se que o gênero acórdão detém superestrutura peculiar em que 

preponderam quantitativamente a narração e a argumentação em sentido amplo, 

ainda que o tipo funcionalmente dominante seja o injuntivo. Igualmente, 

constata-se que em cada texto de acórdão a macroestrutura aponta a decisão 

proferida sobre a declaração ou constituição de direitos pleiteados pelas partes. 

Mais: os textos em destaque possuem força ilocutória caracterizada por máxima 

imperatividade que não admite desobediência por parte do enunciatário. 

Todavia, eles exprimem desconsideração ao valor deste, bem como deixam de 

alcançar, parcialmente, os efeitos de sentido vinculados à subjetividade 

enunciativa e intentados pelo enunciador, além de ensejados por substrato 

ideológico derivado de rol de ideologias ligadas à instituição judiciária que o 

locutor pretende representar. Assim, apesar de eficientes no tocante aos 

princípios de textualidade, os textos de acórdão, em sua redação atual, colocam 

em risco a maneira pela qual o Judiciário deseja constar do imaginário popular, a 

saber, nas condições ideológicas de árbitro justo, imparcial e neutro 

axiologicamente em relação aos litigantes em processo judicial, o que poderá vir 

a contribuir para desestabilizar a atual realidade vigente no Brasil.  
 

Palavras-chave: Acórdão, enunciação, gênero, ideologia, subjetividade, 

superestrutura, texto.  
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ABSTRACT 

 

The knowledge of attributes of deciding texts of the judicial collective sentence 

genre (Acórdão genre) and, on this account, with characteristics of the Judiciary, 

especially those related to enunciative subjectivity, assume the choice of the 

corpus to be investigated, the configuration of the textual generic system in 

which the object of study is inserted and the elaboration of the linguistic analysis 

model to be employed. The corpus, analyzed through the deductive hypothetic 

method, is composed of six informing texts of definitive collective decision 

emanated from the Supreme Court of Justice, the High Court of Judicature and 

from the Court of Appeal of São Paulo. The choice for the Acórdão genre was 

due to the multiculturalism expressed in them. The system of juridical textual 

genres is composed of investigative, petitional, opinative and deciding 

subsystems, to which the Acórdão belongs to. They are originated in the 

juridical discursive community and correspond to the four linguistics moments 

of concretization of Law There are three dimensions to the analysis model 

applicable to Acórdão texts, which can be viewed in a triangle form: 1
st
 – the 

indicative of the linguistic levels (syntactic, semantic, pragmatic); 2
nd

 – the 

outward expression of the local and global ambit of meaningful extent (the 

posed and the understood); 3
rd

 – the one that points at the research prisms (form, 

content, ideological substrate). Through the  application of the interpretative 

model mentioned above the results show that the Acórdão genre has a peculiar 

superstructure in which narration and argumentation prevail, in a general sense, 

even though the dominant functional type is the injunctive. The results also 

show that in each Acórdão text the macrostructure points at a pronounced 

decision about the declaration or constitution of pleaded rights by both parties. 

Moreover, the texts analyzed seem to have an illocutionary force characterized 

by maximum imperativity which does not admit disobedience by the co-

enunciator. Nevertheless, they seem to express devaluation of the enunciator’s 

face, besides refraining from partially achieving the effects of meaning related to 

enunciative subjectivity and intended by the enunciator, as well as resulting 

from the ideological substrate derived from ideologies related to judiciary 

institution in which the enunciator aims to represent. So, even though they are 

effective to the textuality principles, the acórdão texts, in their current 

composition, may put at risk the way in which the judiciary wishes to be known 

in the popular imaginary, such as, in the ideological conditions of fair arbitrator, 

axiologicaly impartial and neutral in relation to litigants in judiciary process, 

which may contribute to unstable the reality present in Brazil.  
 

Key-words: Judicial sentence, enunciation, genre, ideology, subjectivity, 

superstructure, text.  
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INTRODUÇÃO 

 

       É inconteste a importância da linguagem para a configuração do homem sob 

os prismas individual e coletivo e, conseqüentemente, para o desenho da 

sociedade. Isso tem sido reconhecido desde os tempos primitivos, ensina 

Kristeva (1988). Afinal, é por intermédio da linguagem que restaram construídas 

a razão e a cultura humanas, uma vez que somente a comunicação possibilita a 

interação do eu com o outro e com o mundo circundante, real ou imaginário, 

logo, sendo a linguagem a maior responsável pela construção do conhecimento.  

       Igualmente, de há muito se tem reconhecido carecerem “o Direito e a 

ciência que o tem por objeto de investigação, em sua construção e estudo, da 

linguagem,” uma vez que somente por esta é que aqueles têm condição de se 

manifestar, exprimindo os seus conteúdos, afirma Reale (2002, p. 36). Não é só. 

Pela análise da linguagem é que se pode buscar a “legitimação democrática do 

ordenamento jurídico,” lembra Gordillo (2003, t. I, p. 8-23).  

       Todavia, foi somente após o advento da Lingüística e a revalorização da 

cosmovisão filosófica utilitarista que os juristas passaram a estudar 

empiricamente a linguagem do Direito, fazendo-o, entretanto, de modo aqui 

considerado muitas vezes carecedor de aprimoramento ou complementação. 

Afinal, parece haver certo descompasso entre as teorias lingüísticas modernas e 

muitos dos estudos sobre a linguagem do Direito levados a cabo pelos juristas.  

       A principal contribuição temática que se pretende dar nesta tese aos estudos 

de intersecção entre a Lingüística e o Direito centrados na linguagem jurídica 

consiste na descrição da configuração do texto dos acórdãos decorrente da 

apresentação e aplicação de um modelo de análise da sua enunciação – modelo 

esse utilizado no estudo dos elementos do corpus da pesquisa – o que permitirá a 

constatação de resultados pragmáticos e sociais derivados da forma de 

elaboração dos acórdãos pelos tribunais do Poder Judiciário.  
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       A fim de que se delimite e contextualize o campo de investigação desta tese, 

será necessário criar uma classificação do sistema de gêneros textuais jurídicos, 

que contém quatro subsistemas. Estes são: 1º) o investigativo (constante dos 

relatórios de inquérito de autoridade policial judiciária); 2º) o peticional (havido 

nas petições, recursos e contestações de natureza advocatícia intraprocessuais); 

3º) o opinativo (existente nos pareceres processuais dos membros do Ministério 

Público); 4º) o decisório (percebido na fala intraprocessual dos juízes quando 

exprimem uma decisão interlocutória ou definitiva).  

       Justifica-se o estudo do texto jurídico decisório de acórdão por algumas 

razões. A primeira razão consiste na aparente imprescindibilidade da função 

jurisdicional para a obtenção da paz social e para a manutenção do Estado 

democrático de direito, já que é a função jurisdicional a responsável pelo 

equilíbrio no exercício dos poderes legislativo e executivo, bem como a 

protetora dos direitos fundamentais da pessoa, além de, possivelmente, ser em 

parte responsável, ainda, pela legitimação da utilização do poder.  

       A segunda razão é encontrada na opção por estudo de texto que claramente 

exprima não apenas a subjetividade de um indivíduo, mas, também, a 

subjetividade inerente a coletividade de pessoas vinculada a uma instituição e, 

pois, qualificadora desta, a fim de que seja possível, com segurança, generalizar 

os fenômenos encontrados no texto.  

       É o que acontece nos acórdãos, porque frutos de grupos de magistrados 

lotados nos juízos colegiados e tidos por mais experientes dentre os seus pares. 

Reforçam as assertivas acima o serem as sentenças coletivas por eles elaboradas 

revisoras das sentenças individuais recorridas e, pois, dotadas de maior 

perenidade, bem como o fato de que os juízes dos tribunais detêm melhores 

condições de diálogo com seus pares.  

       Metodologicamente, proceder-se-á, sob o enfoque sociocognitivo-

interacional, à análise textual de seis acórdãos publicados no último qüinqüênio, 
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oriundos, aos pares, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de 

Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os quais aludem aos 

ramos do Direito ditos Constitucional, Administrativo, Processual, Civil e Penal.  

       Ademais, pretende-se que o corpus desta tese represente todos os acórdãos 

pátrios. Reforça esta pretensão o terem advindo os juízes dos citados tribunais 

de diferentes realidades regionais e sociais, logo, sendo eles, ao menos em parte, 

fruto dos múltiplos enfoques culturais, bem como conhecedores das diversas 

necessidades ensejadoras dos acórdãos analisados, o que permite, por um lado, 

inferir exprimirem eles relativa heterogeneidade cultural, e, por outro, antever 

certa unidade institucional quanto à utilidade dos acórdãos para exprimir decisão 

dos magistrados, que representam o Judiciário, logo, o Estado-Juiz. 

       Outrossim, diga-se que a seleção dos textos de acórdão para análise 

decorreu dos critérios de concisão (privilegiaram-se textos menores e objetivos), 

atualidade (escolheram-se acórdãos decorrentes de julgamentos ocorridos no 

último quadriênio) e importância jurídica e social das questões decididas.  

       As categorias que serão utilizadas na análise se vinculam, direta ou 

indiretamente, à subjetividade enunciativa, estrutura e substrato axiológico ou 

ideológico textuais. A dita análise consistirá em detectar características comuns 

aos seis textos e, por conseguinte, passíveis de serem qualificadas como 

institucionais, apesar de contribuírem para a configuração lingüística e 

ideológica do texto de acórdão e do seu enunciador.  

       Esclareça-se, ainda, que o conhecimento dos atributos basilares da 

linguagem institucional do Judiciário dar-se-á pela utilização, em parte explícita 

em parte implícita, do seguinte método:  

       1º) A hipótese da tese será o ponto de partida para a busca das marcas da 

enunciação deixadas nos seis textos analisados e comuns a todos ou à maioria 

deles;  

 



 4 

       2º) tais marcas de enunciação serão interpretadas, a fim de que se conheçam 

as características lingüísticas e axiológicas ou ideológicas compartilhadas pelos 

enunciadores dos referidos textos;  

       3º) estes atributos comuns serão tidos como qualidades basilares que se 

prestam a configurar o modo como a instituição denominada Poder Judiciário é 

dada a conhecer, intencionalmente ou não, pelo enunciador que a representa ao 

elaborar os textos de acórdão.  

       Serve de fundamento a este rol de procedimentos metodológicos a cognição 

segundo a qual o indivíduo, ao efetivar um enunciador textual, acaba por dar a 

conhecer mediante este as características da instituição judiciária e da 

comunidade jurídica em que se insere. Igualmente, frise-se que o uso de tal 

método implicará o descarte de características não comuns à maioria ou grande 

parte dos seis textos de acórdão que serão investigados.  

       Quanto à organização, a tese, além da introdução, conclusão, referências 

bibliográficas e apêndice, contém quatro capítulos. No primeiro deles, intitulado 

Lingüística e Direito: uma relação em perspectiva, em seu item inicial, A função 

da Ciência da Linguagem no estudo do Direito, discorrer-se-á a respeito da 

Lingüística enquanto instrumento necessário para um entendimento eficiente do 

ordenamento jurídico e da melhor maneira de sua utilização, além de 

indispensável a uma criação normativa democrática dotada de maior grau de 

eficácia e precisão. Por outros termos: o conteúdo do mencionado subcapítulo 

buscará demonstrar a importância da Lingüística para a Ciência do Direito e seu 

objeto, o Direito, a partir de uma visão epistemológico-funcional, bem como 

apontará os âmbitos de investigação da linguagem jurídica, a saber, o sintático, o 

semântico e o pragmático.  

       Por sua vez, no item dois, A linguagem jurídica segundo os juristas, 

objetivar-se-á legar visão panorâmica e resumida de alguns conceitos de 

estudiosos do Direito acerca da linguagem deste, vista como de igual natureza 
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àquela em que o ordenamento jurídico é concebido. Em outras palavras, 

discorrer-se-á sobre as concepções lingüísticas de cunho essencialista e de 

natureza convencionalista com o objetivo de se verificar quais os fundamentos 

lingüísticos utilizados pelos juristas em suas investigações e sua atualidade, bem 

como se efetivará resumido estudo a respeito da classificação tradicional da 

linguagem do texto jurídico.  

       O segundo capítulo, denominado Fundamentos lingüísticos para uma 

análise textual, servirá para a enumeração das categorias que serão utilizadas no 

estabelecimento do modelo de análise do texto existente em acórdãos. Assim, no 

seu item inicial, Micro, macro e superestrutura, o sistema da estrutura textual 

será colocado, seguindo ensinamentos de Van Dijk (1997-a).  

       No item dois, Dimensões da enunciação e condições para sua felicidade, 

lançar-se-á mão dos ensinos de Austin (1990) a respeito das dimensões 

locutória, ilocutória e perlocutória do que hoje se denomina enunciação, bem 

como sobre a necessidade de prévio contrato implícito entre os falantes, a fim de 

que conheçam e aceitem a de força acional dos atos de fala e os sentidos que 

lhes são inerentes. Valer-se-á, ainda, da teoria de Grice (1975) sobre as máximas 

ou leis que regem o discurso e da concepção de Maingueneau (1996) sobre o 

princípio comunicativo da sinceridade, que apontam sua eficácia ou ineficácia.  

       No item três, Princípios de textualidade, com fundamento nos conceitos 

sistematizados por Beaugrande e Dressler (1981), Beaugrande (1997), Fávero e 

Koch (1985), Fávero (2003) e Koch (2003-b; 2004-a; 2004-b), alguns 

parâmetros ligados à construção textual do sentido serão abordados.  

       No item quatro do capítulo dois, As categorias pessoa, espaço, tempo e os 

efeitos de sentido, buscar-se-á desnudar, consoante estudos de Benveniste (1989; 

1995), Kerbrat-Orecchioni (1996) e Fiorin (2001; 2002), o aparelho formal da 

enunciação e seus resultados semânticos e pragmáticos decorrentes de seus 

diferentes usos, esperados ou não, porque subvertidos a priori.  
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       No item cinco, Uma concepção lingüístico-funcional sobre as ideologias, 

com fundamento em Van Dijk (1997-b; 2000-a), buscar-se-á traçar um quadro 

teórico do assunto que permita a identificação funcional, utilitarista, das 

ideologias que impregnam os diferentes textos.  

       Já no terceiro capítulo, O sistema de gêneros textuais jurídicos, em seus 

itens um e dois, intitulados, respectivamente, Categorias textuais basilares e 

Classificação dos textos jurídicos, com fulcro nas concepções de Bakhtin (2003; 

2004), Bazerman (2006), Fávero e Koch (1987), Marquesi (2004), Marquesi e 

Elias (2006) e, sobretudo, na teoria de Travaglia (1991; 2002-a; 2002-b; 2004; 

2006-a; 2006-b; 2006-c; 2007-a; 2007-b; 2007-c), discorrer-se-á sobre os 

conceitos de tipos e gêneros, aplicando-os ao texto jurídico.  

       Então, a partir do conceito de comunidade discursiva de Swales (1990), terá 

lugar a configuração do sistema de gêneros textuais jurídicos e a indicação de 

seus quatro subsistemas, denominados investigativo, peticional, opinativo e 

decisório, a fim de tornar possível a delimitação epistemológica e a situação 

contextual do tema alvo da presente tese. 

       O quarto capítulo, intitulado O texto nos acórdãos dos tribunais, detém dois 

itens sucessivos. O primeiro deles – denominado Por um modelo de análise do 

texto nos acórdãos – se ocupará das características epistemológicas do arquétipo 

interpretativo, bem como da utilidade dos elementos deste, dividindo-se, por 

conseguinte, nos dois sub-itens intitulados: Características epistemológicas do 

modelo de análise textual e Funções das categorias integrantes do modelo 

interpretativo.  

       O segundo item, denominado Análise do texto nos acórdãos, tem seis sub-

itens intitulados, respectivamente, Estrutura textual (Superestrutura e 

Macroestrutura), Dimensões da enunciação e condições para sua felicidade, 

Textualidade, Aparelho formal de enunciação e subjetividade enunciativa, 

Manipulação das categorias da enunciação e seus efeitos de sentido e Substrato 
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ideológico nos textos de acórdão. Como se vê, em todos estes sub-itens o 

modelo de análise será aplicado ao estudo do corpus pesquisado, a fim de se 

confirmar a hipótese teórico-dedutiva desta tese.  

       Tal hipótese abrange três aspectos indissociáveis entre si: a) a forma textual 

jurídica decisória e os gêneros que a ela pertencem – dentre os quais o acórdão – 

são detentores de configuração peculiar; b) por meio de modelo de análise 

apresentado para o estudo do gênero acórdão, enquanto pertencente ao sistema 

de gêneros textuais jurídicos, poder-se-á conhecê-lo e, também, aos textos por 

ele expressos; c) serão constatados valores do enunciador dos textos de acórdão 

e, pois, será possível, sob os ângulos de visão axiológico e ideológico, 

configurá-lo, bem como desenhar a instituição à qual ele pertence e representa.  

       Em combinação com adequada noção da realidade social, política e 

econômica do Brasil, o conhecimento dos valores do enunciador e das 

ideologias por ele enunciadas e consubstanciadas nos textos de acórdão poderá 

levar, inclusive, à constatação, por inferência lógica, de outros resultados 

derivados da sua composição, tais como: razoável grau de insatisfação das 

expectativas de parte dos jurisdicionados com as decisões judiciais proferidas, 

vistas enquanto instrumentos de conservação de um status quo ante que se 

deveria alterar; relativa ineficácia no exercício do papel de moderador dos 

conflitos sociais pelo Judiciário, haja vista a indissociabilidade fática entre o que 

ele pretende ser e mostrar e o que mostra, ao dar-se a conhecer mediante seus 

textos; risco de falência do ideário pátrio de um Estado democrático de direito.  

       Ante o expresso, acredita-se que esta tese poderá contribuir, de modo 

imediato, para uma reflexão sobre a linguagem institucional do Judiciário, 

expressa por meio de textos veiculadores de decisões judiciais com pretensão à 

definitividade, dentre as quais se encontra o acórdão, e, ainda, de forma mediata, 

para que se possa fortalecer o ideário do Estado democrático de direito no 

imaginário da população brasileira.  
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CAPÍTULO I – LINGÜÍSTICA E DIREITO: UMA RELAÇÃO EM 

PERSPECTIVA 

 

1 A função da Ciência da Linguagem no estudo do Direito: 1.1 Postulados funcionais da 

Epistemologia Jurídico-Lingüística; 1.2 Âmbitos de análise da linguagem jurídica. 2 A 

linguagem jurídica segundo os juristas: 2.1 Natureza da linguagem jurídica: as visões 

essencialista e convencionalista; 2.2 Tipologia clássica da linguagem jurídica.  

 

       Hoje, é entendimento pacífico existir indissociabilidade entre o Direito e a 

linguagem, uma vez que esta àquele exprime. Decorre daí a conexão necessária 

entre a Ciência do Direito e a Lingüística. Afinal, sendo esta a responsável pela 

análise da linguagem e aquela a ciência que estuda de modo sistemático o 

ordenamento jurídico, nada mais útil que tomar emprestado da lingüística as 

teorias e concepções necessárias ao conhecimento da linguagem jurídica.  

       A investigação do Direito por intermédio de sua linguagem, logo, valendo-

se da técnica do empréstimo, pela Ciência Jurídica, das descobertas teóricas da 

Lingüística, para a quase totalidade dos juristas tem por objetivo a efetivação do 

conhecimento do Direito e sua posterior configuração. Para uns poucos 

estudiosos, a relação científico-metodológica entre Lingüística e Ciência 

Jurídica tem, ainda, como escopo, o investigar o grau de eficácia da realização 

pelo Direito de sua função de legitimação das formas segundo as quais ocorrem 

as relações sociais.  

       Em decorrência do exposto acima é que se delineará este capítulo, 

mostrando-se o que os juristas já investigaram sobre a linguagem utilizada no 

Direito. Portanto, em seu item inicial discorrer-se-á sobre a tomada de 

consciência dos juristas quanto à imprescindibilidade da Lingüística para uma 

análise do ordenamento jurídico sob o prisma da linguagem. Igualmente, buscar-

se-á exprimir os postulados funcionais embasadores de uma epistemologia 

jurídico-lingüística, bem como os âmbitos de análise da linguagem jurídica.  
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       No item dois, discorrer-se-á a respeito das investigações da linguagem 

jurídica pelos estudiosos do Direito, tendo-se por critério o grau de difusão e 

aceitação delas pela comunidade científica específica. Deste modo, serão 

abordados dois tópicos: as visões dos juristas a respeito da natureza da 

linguagem e a tipologia clássica da linguagem jurídica.  

 

1 A função da Ciência da Linguagem no estudo do Direito 

 

1.1 Postulados funcionais da Epistemologia Jurídico-Lingüística  

 

       Reale (2002, p.36) ensina que “toda ciência é, no fundo, a sua própria e 

irrenunciável linguagem”. Significa dizer que cada ciência somente o é porque 

possui terminologia própria, adequada à veiculação exprimidora de seus 

conteúdos, sendo construída a partir da linguagem natural corrente entre certo 

grupo de pessoas.  

       No caso específico do Direito – visto enquanto ciência e enquanto 

ordenamento jurídico, Robles (2005) afirma que a linguagem é a única forma 

que o Direito tem para manifestar-se, fazendo-o por intermédio de signos, ícones 

ou, principalmente, símbolos
1
. Assim, somente é possível o estudo do  

 

 

________________________________________________________________ 

1
 Os vocábulos “ícones” e “símbolos” são utilizados acima em sentido similar ao atribuído a 

eles por Peirce (Nöth, 1995). Os ícones estão em relação de semelhança com o objeto 

denotado. Exemplos de ícones ligados ao Direito são encontrados na normatização jurídica 

efetivada pela mediação comunicacional das placas de trânsito. Já os símbolos estão ligados 

por relação puramente convencional ao ente que buscam referir. É o que acontece, 

majoritariamente, com os signos da linguagem.  
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ordenamento e da utilização de seu conteúdo lingüisticamente veiculado 

analisando-se a linguagem que lhe é instrumental.  

       Não é só. Como defende Gordillo (2003, t. I), deve-se conhecer 

cientificamente a linguagem própria do Direito, a fim de se criar ou detectar a 

existência de certo sistema jurídico, bem como de se evitar a existência de uma 

Ciência Jurídica legitimadora do poder não exercido democraticamente. Afinal, 

o Direito precisa deter postura ideológica de limitação do poder mediante a 

concretização do Estado democrático ensejador da inclusão social. 

       A questão a ser constantemente pensada, por conseguinte, é: qual a 

linguagem do aludido ente – entendido como ordenamento referido e sistema 

referente – que se presta a legitimar o cerceamento do Estado democrático de 

direito ensejador da inclusão social? Como tal linguagem difere daquela 

instrumentalizadora de um direito utilizado para dar sustentação a Estado em 

que o poder é exercido democraticamente?  

       Gordillo (2003, t. I) aponta diferenças metodológico-ideológicas detectáveis 

entre a linguagem legitimadora do poder e aquela legitimadora das liberdades da 

pessoa e de seus direitos igualitários (educação, saúde etc.). A linguagem 

legitimadora do poder, ao contrário daquela legitimadora das liberdades da 

pessoa e de seus direitos fundamentais sociais, tem por características:  

 

1. a colocação da Ciência do Direito como dotada de verdade científica 

irrefutável, ao invés de se considerá-la sob o ângulo da funcionalidade e 

utilidade e, pois, marcada pela provisoriedade e refutabilidade, já que todo 

conhecimento científico é conjectural e problemático, consoante a prova 

de Göedel, no dizer de Carvalho em prefácio a livro de Araújo (2005);  

2. o uso intencional e excessivo de palavras e expressões vagas e ambíguas, 

conceituadas por Ferraz Jr. (2003, p. 38), sucessivamente, como as 

detentoras de “muitos significados sob o prisma denotativo” e aquelas nas 
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quais “é impossível enunciar uniformemente as propriedades que devem 

estar presentes em todos os casos em que são usadas sob o ângulo 

conotativo”;  

3. a despsicologização dogmatizadora de termos e frases, tornando-os 

falsamente neutros do ponto de vista ideológico. Esse fenômeno, com 

similar no que Neves (1994) denomina “função hipertroficamente 

simbólica” do Direito positivo, enseja o esvaziamento do conteúdo 

normativo do ordenamento, podendo tanto levar ao aumento dos grupos 

de pressão sobre os governantes para a consecução de políticas públicas, o 

que pode ser positivo ou negativo, como também, de maneira preocupante 

e inegavelmente negativa, à função eficacial que visa informar, 

desinformando; apressar, postergando e solucionar, problematizando as 

questões normatizadas pelo Direito. Exemplo de tais assertivas encontra-

se na utilização excessiva das normas-programa. Daí o haver se agravado 

a situação de crise da lei e da atividade legislativa, conforme o aponta 

Ferreira Filho (1995), o que gera a crise da própria democracia.  

       Como é perceptível, na relação entre Lingüística e Direito há que se operar 

aquela como um instrumento indispensável para o conhecimento da linguagem 

jurídica e, pois, para a consecução de objetivos social-liberais configuradores da 

igual natureza do ordenamento, logo, do Estado desenhado pela Constituição 

que a ele pertence e o institui. Igualmente, o conhecimento do que é o Direito 

somente se torna possível pela intermediação da linguagem. Assim, esta deve 

ser estudada enquanto instrumento necessário à análise científica do Direito. 

 

1.2 Âmbitos de análise da linguagem jurídica  

 

      É  dominante  em  meio  aos  estudiosos  juristas  hodiernos  serem  três  os  
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âmbitos lingüísticos de análise e de utilização da linguagem: o sintático, o 

semântico e o pragmático (Carvalho, 1999; Ferraz Jr., 2003).  

       Sob o ângulo sintático, a linguagem é vista como uma relação entre signos 

enquanto pertencentes a uma estrutura lógico-formal.  

       Sob o enfoque semântico, a linguagem é analisada como uma relação entre 

os signos e seus significados, entendendo-se por significado a acepção de um 

termo considerado abstratamente, independentemente de qualquer uso, tal como 

ocorre com as listas enumeradoras de sinônimos em um dicionário.  

       Sob o âmbito pragmático, a linguagem é concebida na relação entre os 

signos e os sentidos a eles atribuídos por seus usuários, no momento da 

interação social. 

       Ora, sendo a linguagem contida no texto jurídico espécie da linguagem 

havida no texto geral, os três ângulos de análise e emprego desta são os mesmos 

de estudo e uso daquela. Logo, as teorias que buscam conhecer o Direito, seus 

elementos e instrumentos segundo uma visão lingüística, são, vistas por si 

mesmas, como preponderantemente, sintáticas, semânticas ou pragmáticas.  

       Atualmente, a maioria dentre os poucos juristas que se ocupam da análise da 

linguagem do Direito e de suas diferentes modalidades discursivas e textuais o 

faz para tentar conhecer o Direito e prefere uma abordagem que pretende ser 

pragmática. Afinal, se nas visões sintáticas acerca do Direito o problema reside 

no exagero com que se atribui importância ao aspecto lógico-formal fundado na 

idéia de validade enquanto relação de pertinência da norma ao sistema, uma vez 

que isso leva à falta de preocupação com o conteúdo significativo do 

ordenamento jurídico e sua legitimação pela maneira de inter-relação com o 

usuário, nas visões semânticas, em que pese a tentativa de apontar o conteúdo do 

Direito caracterizando-o como intrinsecamente significativo, ainda persiste a 

desvinculação entre o ordenamento, seu enunciador e seu enunciatário. Isto 

porque importa sob este prisma apenas o significado potencial do dito 



 13 

ordenamento e não a gama de sentidos a ele atribuídos a partir de sua vinculação 

ao locutor e ao alocutário pertinentes.  

       Esclareça-se, ademais, que em um vínculo comunicativo, visto sob uma 

ótica pragmática, entre o Direito, o enunciador e o enunciatário (co-enunciador), 

o primeiro deve ser considerado como um instrumento da interação, logo, 

enquanto veiculador de mensagem por meio de linguagem técnico-científica 

elaborada a partir de linguagem e código comuns.  

       Todavia, mesmo para muitos dos juristas que se pretendem filiados ao 

pragmatismo, o enunciador posto nos enunciados normativos (legais e 

regulamentares) ou judiciais, e nos quais estão presentes marcas da enunciação, 

é o único comandante e responsável pelo teor da comunicação e até por seus 

efeitos, previstos de antemão. Para os ditos juristas, o enunciatário real (aquele 

presente por ocasião da elaboração e entrada da norma no sistema) ou hipotético 

(que surgirá por ocasião da relação cogente entre a norma e a pessoa à qual ela 

se dirige) é comunicador acional secundário por ser previamente controlável 

pelo enunciador jurídico, já que este desconfirma as possibilidades de 

desobediência daquele ao conteúdo normativo.  

       Com tal secundariedade não se deve concordar uma vez que, em qualquer 

cenário comunicativo, o enunciatário exerce a função co-enunciativa. Ele o faz, 

por ocasião da atividade de enunciação, ao forçar o enunciador a elaborar a 

mensagem dentro de limites reais ou imaginados por este como tendo sido 

colocados pelo enunciatário à sua enunciação e ao enunciado que dela surgirá.  

       Afinal, ensina Bakhtin (2003, p. 306), “a escolha de todos os recursos 

lingüísticos é feita pelo falante sob maior ou menor influência do destinatário e 

da sua resposta antecipada”. Logo, ao produzir o texto o enunciador buscará 

legitimá-lo por meio da antecipada superação funcional às prováveis barreiras 

que serão colocadas pelo enunciatário à interação, de modo a evitar ou minorar-

lhe a discordância quanto a efetivar interação geradora da ação pretendida.  
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       Esta realidade também ocorre no cenário comunicativo jurídico. O 

enunciatário é levado em conta pelo enunciador ao este buscar produzir texto 

jurídico por meio da atividade de enunciação. Então, o enunciador tem que se 

limitar à produção de enunciados aceitáveis pelo enunciatário porque efetivados 

dentro de suas expectativas, ou adstringir-se à elaboração de enunciados que 

antevejam a desconfirmação dos enunciatários e tornem indubitável a 

desconsideração de tal desconfirmação do texto jurídico.  

       Isto se dá tanto sob o prisma do plano decisional, ou seja, por ocasião da 

elaboração e da efetivação da decisão extra-sistêmica (que decide pela 

elaboração da Constituição) e das decisões intra-sistêmicas (que decidem pela 

criação das leis infraconstitucionais), quanto sob o ângulo dos planos normativo 

e hermenêutico-institucional, haja vista ser o plano da decisão a origem dos 

demais planos, restando estes naquele fundados. Deste modo, o enunciatário é 

alçado à condição de co-enunciador em todo texto jurídico.  

       Quanto à análise das sentenças judiciais singulares e coletivas não tem sido 

diferente. Segundo Guastini (2005), encontram-se na doutrina jurídica 

contemporânea, no fundo, dois modelos lingüísticos de estudo das sentenças 

judiciais, duas maneiras de se investigar as decisões dos juízes: o 

preponderantemente normativo ou sintático e o majoritariamente 

conseqüencialista ou pragmático. Ressalte-se que ambos os modelos restam 

impregnados por elementos lingüístico-analíticos de natureza semântica, ainda 

que o grau de intensidade de elementos semânticos existentes seja maior no 

modelo conseqüencialista.  

       O modelo normativo ou sintático é de cunho formal, estrutural. Esta 

abordagem “visa a estabelecer de que maneira a decisão é fundada e, em 

particular, se é ou não é fundada numa norma e, em caso afirmativo, em qual 

norma é fundada”, constata Guastini (2005, p. 238).  

       Já o modelo pragmático  ou conseqüencialista  de análise  de  uma sentença  
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judicial implica a tomada dos motivos ensejadores da decisão “não para 

remontar à sua fundação normativa, mas antes para desenvolver-lhes as 

conseqüências (políticas, sociais, econômicas), os resultados práticos”, continua 

Guastini (2005, p. 238). Mais precisamente, parte-se da decisão para indagar, de 

um lado, quais os efeitos que ela, tomada singularmente, produziu ou está para 

produzir e, por outro lado, que efeitos ela pode eventualmente produzir toda vez 

que for repetida e generalizada.  

       Guastini diz “que as duas abordagens não são excludentes. Pelo contrário, 

podem muito bem conviver e unir-se numa análise [...] integrada”. Entretanto, é 

fato que aquele que se inclina a adotar o modelo normativo “não mostra 

interesse” pelo modelo pragmático e vice-versa (2005, p. 239).  

       As questões a serem respondidas agora podem ser assim colocadas: 

Considerados os objetivos desta tese, quais as vantagens e desvantagens da 

utilização de um ou de outro modelo lingüístico-analítico para estudo das 

sentenças judiciais individual ou coletivamente proferidas? Que modelo será, 

por conseguinte, utilizado?  

       O próprio Guastini (2005), responde à primeira das indagações de maneira 

satisfatória. Segundo ele, a análise normativa, historicamente, tem se mostrado 

vinculada ao formalismo jurídico entendido como o modo de pensar ensejador 

das seguintes conclusões: a) os documentos legislativos incorporam um 

significado normativo unívoco, pré-constituído às atividades de conceituação, 

sistematização interpretação e aplicação dos juristas e dos juízes (de sorte que, 

entre outras coisas, não há sentido em distinguir entre enunciado normativo e 

norma); b) decorrentemente, a interpretação é conhecimento, não produção de 

normas, sendo o discurso dos intérpretes dotado de natureza científica e que 

pode ser julgado verdadeiro ou falso; c) fazer o Direito é coisa distinta de aplicá-

lo, uma vez que sua criação é atividade política marcada pela liberdade, ao 

contrário da aplicação do Direito, uma atividade técnica vinculada à lei e, pois,  
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que não comporta grandes valorações e decisões políticas.  

       Igualmente, a análise normativa leva ao entendimento segundo o qual a 

atividade judiciária se vale de normas pré-constituídas (depositadas em 

disposições legislativas ou em precedentes jurisprudenciais) e que, como tais, 

são suscetíveis de conhecimento e conseqüente aplicação. Daí o ser possível 

distinguir-se entre a aplicação fiel e a infiel por parte dos juízes, logo, sendo 

possível controlar tal aplicação a fim de que seja ela adequada às necessidades 

das partes e da sociedade a que se destina.  

       As explicações de Guastini (2005) parecem explicar o motivo pelo qual o 

modelo normativo sintático é, na prática, o mais aceito nos estudos brasileiros e 

o empregado na operacionalização do ordenamento jurídico. Todavia, este 

modelo, em seu estado puro, acredita o jurista italiano, parece levar à 

manifestação de inúmeros mitos que prestam um desserviço à existência de um 

Estado e de uma sociedade que sejam democráticos e que pretendam respeitar os 

direitos fundamentais da pessoa humana.  

       O primeiro dos mitos é o da possível neutralidade ideológica do juiz em 

uma lide concreta. Crê-se que o julgador se limita a aplicar fielmente normas 

pré-constituídas pelo legislador político, fazendo-o em seu significado 

normativo unívoco. Por isso, diz Guastini (2005, p. 241), o modelo sintático 

“tende a resolver-se na reconstrução lógica do raciocínio realizado (ou, de uma 

maneira ou outra, exibido) pelo juiz”. Neste caso, o raciocínio de todo julgador 

passa a ser reduzível a um silogismo
2
 ou a uma cadeia de silogismos.  

 

 

________________________________________________________________ 

2
 Um silogismo é conjunto lingüístico lógico integrado por premissa maior, premissa menor 

(àquela adicionada) e conclusão, que decorre da superposição comparativa das premissas. 

Exemplo: Todos os homens normais pensam. João é um homem normal. Logo, João pensa.  
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       Do mito da neutralidade ideológica do magistrado decorrem instituições e 

realidades de difícil sustentação lógico-prática. Exemplificam-nas a divisão dos 

poderes, o controle das decisões judiciais por tribunal superior e os controles de 

legitimidade em geral, defende Guastini (2005). Acrescentem-se como 

derivados do mito da neutralidade citado, o excessivo formalismo nos atos 

jurisdicionais e a busca do distanciamento dos jurisdicionados, ao menos 

daqueles desprovidos de influência ou poder (religioso, econômico, político).  

       Não é só. A própria maneira de legitimação do Estado parece ser marcada 

por constante e insolúvel fragilidade de um ponto de vista democrático baseado 

no consentimento, ao se adotar o modelo sintático ou formal de análise da 

sentença judicial. Afinal, este modelo possivelmente leve à desconexão entre 

Estado administrador e pessoas administradas, no que tange às aspirações e à 

visão das necessidades a serem satisfeitas. Mais: talvez, o modelo em questão 

seja o melhor para a manutenção do status quo vigente em determinado país e 

permita menor possibilidade de mudança.  

       O modelo pragmático ou conseqüencialista de análise das sentenças 

judiciais, construído em oposição àquele sintático e, hoje, bastante teorizado na 

Itália e nos Estados Unidos da América
3
, pode ser assim resumido, explica 

Guastini (2005): a) jamais ocorrem normas pré-constituídas à atividade de 

interpretação e de aplicação; b) as normas jurídicas estão sujeitas a múltiplas 

interpretações porque não são detentoras de significado unívoco; c) mais 

importante que a descoberta da forma de raciocínio e de argumentação 

construída pelos juízes é a possibilidade de previsão do conteúdo das decisões 

judiciais terminativas, a partir de indícios textuais anteriormente dados, ou seja,  

 

 

________________________________________________________________ 

3
 Vide Summers (1982); Tarello (1988); Chiassoni (1992).  
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de pistas semântico-pragmáticas já existentes; d) os juízes decidem em harmonia 

com a antevisão das conseqüências de suas decisões e, na media do possível, em 

conformidade aos valores da sociedade.  

       Para os conseqüencialistas, as normas são constituídas pelos juízes a partir 

de dispositivos normativos havidos nas leis. Estes, os únicos pré-constituídos, 

são apenas expressões lingüísticas dotadas de elasticidade, ou seja, 

semanticamente indeterminadas, de sorte que a fidelidade a um enunciado 

normativo preexistente pode esconder – e, com freqüência, de fato esconde – 

decisões diferentes quanto ao conteúdo ou resultado prático (econômico, 

político, social). Exemplo de tal afirmação é encontrado nos precedentes 

jurisprudenciais, dos quais é possível extrair uma pluralidade de normas, todas 

igualmente utilizáveis para fundamentar normativamente outras decisões.  

       Igualmente, porque os juízes decidem antecipando os resultados de suas 

decisões (que são de natureza teleológica), a regra silogística é aqui invertida, na 

maioria das circunstâncias: primeiro eles decidem a solução da controvérsia e, 

depois, dela excogitam a justificação normativa recorrendo a uma fonte legal ou 

a um precedente normativo escolhido ad hoc. Por outras palavras, a premissa 

menor do denominado silogismo judicial – ou seja, a qualificação do caso 

particular – é antecedente e possui, de uma maneira ou outra, uma preeminência 

com respeito à fundação normativa.  

       Finalmente, como o exprime Larenz (1989), é inegável valer-se o 

magistrado da pauta de valores sociais e pessoais, haja vista estar ele nela 

inserido. Assim, sempre que um juiz vai proceder ao ato de decidir, ele lança 

mão, consoante sua percepção, de elementos axiológicos legitimadores, 

consciente ou inconscientemente, da decisão que será proferida. Caso se dê a 

conhecer os valores subjacentes ao texto elaborado pelo julgador, talvez seja 

possível sistematizar os elementos embasadores de suas conclusões e recriar o 
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padrão de escolhas do julgador, mesmo da instituição judiciária, que será 

utilizado por ocasião da efetivação de muitas das decisões futuras. 

       Por conseguinte, nesta tese os estudos tomarão por diretriz uma visão 

pragmática do texto havido nos acórdãos judiciais vistos enquanto produzidos a 

partir da efetivação do modelo formal ou sintático, uma vez que será seu 

objetivo central a força acional da linguagem e os seus efeitos de sentido, tudo 

vinculado às relações subjacentes, causais e derivadas, de natureza ideológica.  

 

2 A linguagem jurídica segundo os juristas 

 

2.1 Natureza da linguagem jurídica: as visões essencialista e 

convencionalista 

 

       Conforme Ferraz Jr. (2003), para muitos dos juristas defensores do Direito 

natural, ou da lei da natureza, e anteriores ao século vinte, a exemplo de Grócio 

e Pufendorf, a visão do universo, aí incluídos o direito e sua linguagem, é aquela 

de cunho essencialista, sendo a língua um instrumento que designa a realidade. 

Daí a possibilidade de os conceitos lingüísticos refletirem uma presumida 

essência das coisas, sendo as palavras, nesse sentido, veículos desses conceitos.  

       Tal concepção sustenta que, em geral, deve haver uma só definição válida 

para um vocábulo a ser obtida por meio de processos intelectuais, como, por 

exemplo, a abstração das diferenças e a determinação do núcleo vocabular. 

Haveria na linguagem a propriedade do realismo verbal.  

       Assim, por exemplo, o termo “cama”, abstraídas as diferenças dos materiais 

empregados em sua construção e aquelas estéticas, restaria detentor de um 

núcleo unissignificativo de natureza funcional-estrutural: objeto plano, a certa 

altura do chão, sobre o qual se coloca um colchão, e que é utilizado para 

permitir o descanso de um ser humano em posição horizontal.  
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       Como se pode inferir, a visão essencialista defende a possibilidade de se 

conhecer verdadeiramente a essência das coisas em si, uma vez que a linguagem 

seria denotadora da essência mesma das coisas. Assim, para os juristas de 

inspiração essencialista, é forte em suas concepções acerca do Direito e da 

linguagem jurídica a crença na possibilidade de “definições reais, isto é, a idéia 

de que a definição de um termo deve refletir, por palavras, a coisa referida. Por 

isso, [...] todos eles não se furtam à tentativa de descobrir o que é ó direito em 

geral” (Ferraz Jr., 2003, p. 35).  

       A origem da noção de que a linguagem é de caráter essencialista, consoante 

Olivecrona (2005), está na relação entre a linguagem e a magia. Partindo de 

idéias desenvolvidas por seu mestre Hägerström sobre as inconsistências das 

idéias metafísicas e de suas transformações em fatos psicológicos, Olivecrona 

busca demonstrar que tais fatos, inclusive aqueles exprimidores de instituições 

jurídicas, porque fundados em uma visão mágica ou sobrenatural do universo, 

acabam inexplicados e dados a conhecer por linguagem confusa e irracional – 

não calcada no empirismo. Deste modo, a concepção essencialista da linguagem 

jurídica, de natureza meramente semântico-designativa, não contribui 

efetivamente para o conhecimento do Direito e para o entendimento das relações 

sociais nele calcadas e desenvolvidas. 

       Já a visão convencionalista, ao contrário da anterior, defende ser a natureza 

da linguagem a convencional, ou seja, aquela em que a linguagem é vista como 

dada a conhecer por diferentes sistemas de signos, cuja relação com a realidade 

é estabelecida arbitrariamente pelos seres humanos. Dado esse arbítrio, o que 

deve ser levado em conta é o uso – comum ou técnico – dos conceitos 

lingüísticos enunciados, que podem variar de comunidade para comunidade, 

afirma Warat (1995). Esclarece Ferraz Jr. que tal concepção não implica um 

relativismo, pois “não se afirma que a essência é inatingível, mas que a questão 

da essência não tem sentido” (2003, p. 36).  
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       Alguns dos principais juristas que pertencem ao grupo de estudiosos 

defensores desta visão, para a construção de um conceito do Direito e para a 

análise da linguagem jurídica, de acordo com Montoro (2000), são: Olivecrona, 

Ross e Carrió, no exterior, e Ferraz Jr. e Warat, no Brasil. Aos primeiros, deve-

se acrescentar o espanhol Robles.  

       Olivecrona (2005) é o pioneiro na proposição de uma teoria instrumental da 

linguagem jurídica. Ele começa por afirmar que a dita modalidade de linguagem 

detém importância crucial como instrumento de controle e de comunicação 

sociais. Após, explica que a linguagem jurídica origina-se da linguagem da 

magia, sendo essa a chave de sua explicação histórico-evolutiva.  

       Então, passa a dedicar-se à análise teórica da linguagem jurídica, afirmando 

que ela é preponderantemente diretiva, sendo apenas minoritariamente 

declarativa, possuindo, a exemplo da linguagem genérica dita comum, aspectos 

volitivos e emotivos, além de estar impregnada pelas funções informativa e 

técnica.  

       Conforme Olivecrona (2005) deve-se entender por declaratividade a 

propriedade lingüística que permite a descrição da realidade e a informação 

acerca dos fatos e por diretividade o atributo da linguagem que é impregnado de 

imperatividade e a faz pretender dirigir os comportamentos das pessoas, a fim de 

que essas tenham por conduta comissiva ou omissiva aquela prevista em norma 

jurídica.  

       O autor em destaque (2005) lembra, ainda, que as emoções e a vontade são 

veiculadas pela fala – escrita ou verbal – haja vista a força pragmática que as 

perpassa. Aqui, ele se funda nas lições de Austin, fazendo menção às 

“expressões realizativas” (performative utterances), que, ao serem 

concretizadas, implicam a efetivação de uma ação, logo, tendo efeito criador, e 

cujos exemplos são encontrados nas fórmulas lingüísticas utilizadas em 
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promessas solenes, contratos, testamentos e outras modalidades de atos 

jurídicos.  

       Ademais, influenciado por conceitos de Hjelmeslev, Olivecrona (2005) 

explica a utilidade das “palavras ocas”, ou seja, daqueles termos que 

mantiveram as formas da linguagem, não obstante terem sido eliminados os 

objetos aos quais aludem e cuja referência constituía seu conteúdo original.  

       Tais palavras, para Olivecrona, são verdadeiros lugares-comuns de função 

sistêmico-comunicativa formal e se prestam à substituição da base mágica 

inicialmente fundante da linguagem jurídica, detendo, na atualidade, natureza 

dogmática, uma vez que sua substância composta de dogmas, porque o é, resta 

colocada além da possibilidade de análise científica. Exemplificam a esta 

afirmação a expressão direito subjetivo e a palavra mercado.  

       A última das principais idéias de Olivecrona (2005) é a que alude aos 

efeitos da linguagem jurídica acional. Para o jurista sueco, os efeitos são de 

natureza psicológica e fática per se. Deste modo, o surgimento de um fato novo 

agregado à situação já existente altera o conjunto de regras aplicáveis ao caso. 

Exemplo disso tem-se com o ato do casamento. Aos nubentes tornados marido e 

mulher, as regras aplicáveis são aquelas referentes a cônjuges e não mais as 

afetas a solteiros. Isto porque eles se sentem casados e são tidos como tal pelos 

demais indivíduos logo após a cerimônia do casamento, bem como porque são 

assim vistos pela lei. Vale dizer, cada efeito de sentido só é eficaz se congrega 

em si os elementos psicológico e fático. 

       Já Ross (2000), na condição de discípulo de Olivecrona e de integrante do 

Realismo Jurídico Sueco – escola teórica defensora do estudo do Direito posto 

por intermédio da linguagem –, começa por defender ser a lei uma diretiva ao 

juiz e ao cidadão, sendo o magistrado, ademais, também um criador de normas a 

serem obedecidas pelo cidadão. De uma perspectiva lingüística semântica, busca 

explicar o que é o Direito.  
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       Para Ross (2000) o Direito legislado apenas parece estar constituído de 

enunciados teóricos referentes a um mundo invisível de qualidades peculiares – 

relações jurídicas – que são criadas e se desenvolvem como efeitos de uma força 

criadora jurídica particular que certos fatos possuem. Em verdade, 

diferentemente, o significado e a função real do Direito positivo não são de 

cunho teórico, mas prático.  

       Por conseguinte, cada texto jurídico também é dotado de natureza prática, 

haja vista estar sempre voltado para influir na conduta humana, diretamente 

como no caso das normas de conduta ou indiretamente como no caso das 

normas de competência. Mais que isso, a linguagem jurídica sempre está 

imbuída das funções diretiva e ideológica de modo imbricado e indissociável. 

Assim, os comandos imperativos dos textos jurídicos normativos – legais ou 

judiciais – existem para o cumprimento de certa pretensão ideológica ou 

axiológica do legislador, de modo imediato, e, por vezes, do Estado e/ou da 

sociedade, de maneira mediata.  

       Daí a indispensabilidade da efetivação da consciência jurídica na política 

jurídica, que elabora as normas, legisla, por se conhecer que a base das atitudes 

políticas são as necessidades ou interesses – individuais ou coletivos, os 

primeiros relacionados, em geral, aos interesses privados e os últimos, aos 

interesses públicos. Mediante a concretização da consciência jurídica dar-se-á 

predomínio aos valores e necessidades da sociedade.  

       Carrió, por seu turno, tem como principal trabalho uma monografia 

resultante de conferências por ele proferidas e, pois, despretensioso, intitulado 

Sobre los limites del lenguaje normativo, publicado em Buenos Aires em 1973. 

Este livro não se refere exclusivamente à linguagem jurídica. Alude a toda a 

linguagem em uso que é regrada pela dita norma culta. Para Carrió (1973), em 

muitas ocasiões, a linguagem é utilizada de forma a transgredir os limites 
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impostos ao uso lingüístico pela norma culta local. E isto se deve às diferentes 

funções da linguagem.  

       A função lingüística nem sempre é a de informar por meio do emprego da 

lógica. De modo ilógico, em diversas ocasiões, a linguagem é usada, dir-se-ia, 

hoje, pragmaticamente, tendo por função justificar o injustificável, manter 

diálogo etc. Exemplo de transgressão aos limites normativos do uso da fala, do 

sentido esperado da comunicação consoante a norma culta, tem-se no emprego 

de expressões sem sentido aparente, porquanto disparatadas. Isto ocorre ao 

justificar-se usando uma escusa e ao confundir-se exceção com transgressão.  

       Assim, exprime Carrió (1973), seria imprópria de um ponto de vista 

semântico, porque formalmente ilógica, a afirmação de uma mãe que explicasse 

que seu filho se salvara do serviço militar na condição de desertor, ou declaração 

do preso em flagrante por furto que justificasse sua conduta apresentando um 

laudo médico em que ele estivesse descrito como cleptomaníaco. Todavia, 

Carrió (1973) pensa ser justificável o emprego de tais expressões de maneira a 

transgredir uma norma gramatical pela necessidade de efetivação de interação 

comunicativa entre os atores lingüísticos. Ou seja, o autor intuía, já na década de 

setenta, a existência do aspecto pragmático da linguagem. 

       Ora, conclui Carrió (1973), na linguagem jurídica não há situação diferente 

daquela existente na linguagem natural. Assim, termos e expressões vistos 

sintática e semanticamente como sem sentido, de uma visão pragmática teriam 

justificado seu uso e a existência mesma.  

       Warat (1995) desenvolve seus estudos jurídico-lingüísticos, inicialmente 

apoiado, dicotômica e paradoxalmente, nos pressupostos epistemológicos do 

Neopositivismo Lógico, que se baseia na semiótica pura e para o qual fazer 

ciência é traduzir os dados do mundo numa linguagem mais rigorosa de que 

aquela natural, e da Filosofia da Linguagem Ordinária, que se ocupa do estudo 

da linguagem em seu estado de uso, logo, natural, por meio da semiótica 
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descritiva. Mais tarde, o autor também se apóia no que intitula Semiologia 

Lingüístico-Política porque vinculada à linguagem do exercício do poder, 

objetivando configurar parâmetros úteis a uma análise crítica do domínio social.  

       Warat (1995) percorre um caminho pautado pelo estudo da ligação entre a 

ideologia e a linguagem em que lança mão de concepções psicanalíticas e dá 

grande importância aos componentes políticos dos processos enunciativos dos 

textos jurídicos em suas variadas modalidades. Para este autor, a linguagem do 

Direito surge e é utilizada de modo natural, sendo, contudo, alvo de pretensão 

científica transformadora que procura interpretá-la e dar-lhe cunho ideal e 

artificial pautado pela busca incessante da unissignificação.  

       Igualmente, defende o autor em destaque, há que se considerar a linguagem 

em seus dois níveis de significação, o de base e aquele contextual, 

respectivamente, existente em um plano teórico e prévio e em um plano 

concreto e posterior ao início da comunicação, e o serem a fala e a escrita 

jurídicas veiculadoras de cargas valorativas, ou seja, exprimidoras de ideologia 

defensora dos exercentes do poder ou de seus opositores, cujo papel é o de 

legitimar e persuadir, valendo-se da ambigüidade e da vagueza lingüísticas.  

       Robles (1992; 2005; 1996) também se ocupa da relação entre a linguagem e 

o Direito, bem como investiga a natureza do ordenamento normativo a partir da 

configuração da linguagem jurídica. Ele concebe o Direito sob o prisma 

comunicacional, fundando sua teoria nas idéias conjugadas de Roman Jakobson 

e de John Austin, respectivamente, acerca do arquétipo da comunicação – 

destinador, contexto, mensagem, contato, código, destinatário – e das funções 

comunicativas – emotiva, conativa, denotativa, metalingüística e poética –, bem 

como sobre os atos de fala – classificados como locucionários, ilocucionários e 

perlocucionários –, ou seja, da língua em uso, e sua força acional.  

       Consoante Robles (2005) há que se conceber o Direito como estrutura 

circular e como sistema de comunicação cujos elementos são decisões, normas e 
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instituições. Por outras palavras, o ordenamento jurídico é um texto organizador-

regulador gerado por atos de fala denominados decisões jurídicas – uma 

primeira, constituinte ou extra-sistêmica, que leva ao surgimento da 

Constituição, e as outras, constituídas ou intra-sistêmicas, denominadas fontes 

do Direito –, as quais, em processo contínuo, criam as normas e as instituições 

jurídicas. Por isso, a decisão é o elemento central, e a ação, o ponto de 

convergência do Direito.  

       Para Robles (1996; 2005), o Direito é o texto jurídico bruto e o sistema é o 

texto jurídico elaborado. O primeiro é comparável a um rascunho e o segundo, a 

um produto aprimorado, ambos sendo abertos no sentido de que não são 

produtos acabados, sendo antes processos em contínua transformação. Também 

são autopoiéticos, já que a totalidade dos elementos componentes do conjunto 

regula a entrada de novos elementos neste, a fim de que o sistema em si tenha 

estabilidade em face de perturbações internas e externas.  

       Em adição, diga-se que, para o professor espanhol (2005), não apenas o 

ordenamento e o sistema em união formam o todo que é o Direito, como ainda 

exprima-se que o texto jurídico elaborado é o resultado do trabalho da 

dogmática jurídica e, pois, é função dessa a construção conceitual do sistema a 

partir do ordenamento dado.  

       Frise-se que, para Robles (1996; 2005), porque a dogmática influi 

decisivamente em todos os degraus da produção das decisões e das normas 

jurídicas, o papel do jurista é o de criação de uma realidade, aquela intra-

sistêmica, sendo a linguagem jurídica exclusivamente prescritiva, considerada 

em seu conjunto, o âmbito do Direito, em decorrência do princípio da prioridade 

pragmática, que se estende a todos os tipos de texto – aí incluído o jurídico – e 

faz com que o sentido de cada elemento integrante do todo seja não o individual 

originário, mas, sim, o decorrente do conjunto sistêmico. Outrossim, segundo 

Robles (2005), o característico da ação no Direito é que este não a contempla, 
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mas a constitui para regulá-la. É certo que há uma referência a uma suposta 

realidade natural, mas o que o ordenamento faz é delimitar sua própria realidade.  

       Como é possível perceber, Robles (2005) concebe sua Teoria 

Comunicacional do Direito em três planos unidos pela idéia de ação, a saber, o 

analítico, o dogmático e o decisional. O plano analítico de sua teoria geral sobre 

o direito é visto sob o ângulo sincrônico e, pois, estático. Enquanto sistema 

investigativo ocorre no âmbito sintático da linguagem, valendo-se de 

metodologia lógico-estrutural. Seu centro ou objeto de estudo é a norma e, pois, 

as condições de seu surgimento ou formalização. 

       O plano dogmático, por seu turno, também é visto sob o sob o ângulo 

sincrônico e, pois, estático. Todavia, enquanto sistema investigativo, ele ocorre 

no âmbito semântico da linguagem, valendo-se de abordagem de análise do 

conteúdo. Seu objeto de estudo é a instituição e, por conseguinte, a interpretação 

desta na condição de idéia central ensejadora de encadeamento de normas por 

aglutinação.  

       Por sua vez, o plano decisional é visto sob o ângulo diacrônico e, portanto, 

dinâmico, ou seja, é percebido a partir da ação. Enquanto sistema investigativo, 

ele ocorre sob um prisma de observação pragmático ou acional da linguagem, 

valendo-se de metodologia peculiar. Seu objeto de estudo é a decisão e, pois, os 

aspectos de sua criação e aplicação sob o ponto de vista do aplicador ou 

decididor.  

       Ferraz Jr. (2003), cujas idéias são em parte similares às de Robles, exprime 

as seguintes concepções: há indissociabilidade entre o Direito, a linguagem e a 

ideologia; o destinatário é levado em conta por ocasião da aplicação da lei, cujo 

emissor então concretizado dá a conhecer mecanismo de neutralização da 

vontade do receptor, o qual nada mais é que o processo de funcionamento do 

Direito visto como sistema circular e de suas normas jurídicas enquanto 

detentoras de estrutura integrada por dois elementos: relato (que é o conteúdo. 



 28 

Ex: não pisar na grama) e cometimento (que é a relação pragmática de 

autoridade entre emissor e receptor. Ex: o entendimento do relato “não pisar na 

grama” como tendo por sentido a oração “proibido pisar na grama”).  

       Por conseguinte, quando uma norma emitida encontra em seu destinatário 

postura de descumprimento ou desprezo no tocante a seu cometimento aufere 

imediatamente força imperativa no relato de outra norma jurídica, a qual a 

imuniza contra o descumprimento e o desprezo do receptor recalcitrante, 

neutralizando-lhe a vontade.  

       A estreita ligação entre o Direito, a linguagem e a ideologia ocorre por que: 

o Direito é ente lingüístico e só se constitui e é dado a conhecer pela linguagem; 

é a linguagem que veicula a carga valorativa (configuradora de ideologia) 

subjacente ao Direito a ser interpretada ideologicamente por ocasião da 

aplicação da norma legal, costumeira ou decisional; a ideologia exerce função 

legitimadora do Direito e, por conseqüência, da sociedade e do Estado por ele 

regulados; o sistema normativo, circular e autopoiético que é, exige que toda 

norma seja confirmada por outra, com a conseqüente desconfirmação da 

desobediência do destinatário já efetivada, a fim de que tenha eficácia, vigor.  

       Finalmente, a idéia de justiça, consoante Ferraz Jr. (2003), sob uma ótica de 

análise lingüística, tem por função não a fundamentação de validade do 

ordenamento jurídico, mas, sim, sua legitimação ideológica, sendo, pois, a 

doadora de sentido ao Direito e às ações realizadas a partir da interpretação dele. 

 

2.2 Tipologia clássica da linguagem jurídica  

 

       Ao publicar o livro Teoria pura do Direito em 1934, Kelsen lançou as bases 

sobre as quais se construiu a maioria das concepções modernas havidas na 

civilização ocidental acerca da Ciência do Direito e de seu objeto, o 
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ordenamento jurídico. Ainda que bastante vinculado à filosofia em seus moldes 

tradicionais Kelsen (1999) valeu-se da linguagem para buscar dar a conhecer o 

Direito e a ciência que o tem por objeto de investigação.  

       Kelsen (1999) principia por explicar que ao se afirmar ser o Direito o objeto 

da Ciência Jurídica, se está a dizer implicitamente que as normas jurídicas são o 

conteúdo de investigação desta. Por conseguinte, a conduta humana só o é na 

medida em que é determinada nas normas jurídicas como pressuposto ou 

conseqüência, ou por outras palavras, na medida em que constitui conteúdo 

destas normas. O mesmo ocorre com as relações inter-humanas. Também elas 

são objeto da Ciência Jurídica apenas indiretamente, ou seja, enquanto relações 

constituídas por meio de normas de direito.  

       Ao buscar diferenciar a Ciência do Direito de seu objeto, o ordenamento 

jurídico, Kelsen (1999), valendo-se da linguagem empregada em ambos, procura 

configurá-los de modo a ressaltar seus traços distintivos. Ele começa por separar 

conceitualmente norma jurídica de proposição jurídica. Afirma que, apesar de 

ambas serem expressas mediante a linguagem, sua estrutura verbal é diferente. 

A norma jurídica é estruturada enquanto pertencente ao universo do dever-ser e 

a proposição como inerente ao mundo do ser.  

       Por isso mesmo, a norma jurídica prescreve, direta ou indiretamente, uma 

conduta humana. Esta é obrigatória, na condição de ação ou abstenção de ação 

(omissão), ou é permitida, facultada. Em outras palavras, a norma jurídica 

prescreve (escreve de antemão de modo imperativo) o comportamento das 

pessoas que é obrigado, permitido ou proibido.  

       Ao contrário, a proposição jurídica a nada prescreve, a nada exige em 

termos de conduta. Ao invés, descreve uma norma jurídica prescritiva. Busca 

desenhar em palavras como é a norma jurídica a que objetiva exprimir. Por 

conseguinte, a proposição acaba por descrever, também, as relações constituídas 

por intermédio da norma jurídica descrita.  
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       Como se pode deduzir, a norma jurídica pertence ao âmbito do Direito e a 

proposição ao prisma da Ciência do Direito. Assim, a Ciência Jurídica detém 

idêntica natureza lingüística aos seus elementos constitutivo-integrantes que são 

as proposições, enquanto o ordenamento que lhe é objeto de estudo possui 

natureza prescritiva, visto como um sistema, uma vez que a natureza lingüística 

de seus elementos é igualmente prescritiva.  

       Kelsen (1999) busca elucidar questão lógica sobre a forma de expressão 

idêntica que reveste proposição e norma. Ele diz que apesar de proposição e 

norma terem a mesma configuração, que é descritiva – por exemplo, a oração 

“matar alguém: pena de reclusão” é norma jurídica enquanto sua congênere “o 

homicídio de um ser humano é apenável com reclusão” é proposição jurídica – o 

sentido de ambas é diverso. O sentido da norma se origina da função que lhe é 

atribuída por seu produtor e produtor do Direito, a saber, a prescrição de 

condutas. O sentido da proposição decorre da função pela qual e para a qual 

existe que é a de descrever a norma jurídica e as relações que esta constitui.  

       A distinção entre norma e proposição levada a cabo pelos diferentes 

sentidos ligados a elas é o que Guastini (2005), assim como Robles (2005), 

denomina princípio da prioridade pragmática. Para estes autores, o dito 

princípio faz com que o conteúdo dos textos jurídicos legais e decisionais seja 

categorizado como prescritivo (diretivo de maneira imperativa de certo 

comportamento), quando a relação entre emissor e receptor encontram-se em 

relação de imperatividade na qual o segundo deve obedecer a ordem do 

primeiro, ou como descritivo (explicativo de determinada realidade), quando a 

relação entre eles é de explicação, conhecimento.  

       Por isso mesmo é possível afirmar que a linguagem da Ciência Jurídica é 

uma metalinguagem. Aliás, lembra Guastini (2005), é nesta distinção que está a 

origem da ambigüidade da expressão linguagem jurídica, que ora pode referir-se 

à linguagem das fontes, ou como se costuma dizer metaforicamente, do 
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legislador, ora pode aludir à linguagem da doutrina, ou seja, da Ciência do 

Direito.  

       É necessário voltar às distinções de Kelsen (1999) entre Ciência Jurídica e 

Direito positivo ou posto (concretamente existente em dado Estado) com 

fundamento nas diferenças entre proposições, integrantes da primeira, e normas, 

pertencentes ao segundo. Para o professor de Viena, os produtores de 

proposições e normas precisam conhecer o Direito. Porém, aqueles, vinculados à 

Ciência Jurídica, têm por missão o conhecer de fora o ordenamento, haja vista 

ser a função primordial das proposições a explicativa, epistemológica. 

Diversamente, os segundos, legisladores e juízes, apesar de necessitarem 

conhecer o ordenamento e o apreenderem de dentro, não têm em tal 

conhecimento a prioridade de suas ações técnicas uma vez que isto é apenas 

procedimento preparatório para as atividades de elaboradores e aplicadores de 

normas. Afinal, a função basilar do Direito posto é a de regular as relações entre 

os seres humanos por intermédio da prescrição da conduta.  

       Lembre-se que Kelsen (1999) acredita que, assim como seu único veículo, a 

linguagem, a Ciência Jurídica também possui uma dimensão de natureza 

constitutiva. Deste modo, em certa medida, ela produz o seu objeto, o Direito 

positivo, na medida em que o apreende como um todo com sentido, não 

contraditório, ao sistematizar as normas gerais e individuais postas pelos órgãos 

jurídicos de modo caótico sob o ângulo da lógica. Igualmente, porque existente 

no plano do ser (lógica apofântica), para Kelsen (1999) a Ciência Jurídica tem 

suas proposições submetidas à prova da veracidade, uma vez que estas podem 

ser verdadeiras ou falsas. Assim, um comentário constante de um livro do 

Direito Civil a respeito do Código Civil, pode ou não ser verdadeiro.  

       Diversa é a situação do Direito positivo, porquanto existente no plano do 

dever-ser (lógica deôntica). Seus elementos, as normas jurídicas, não são 

verídicos ou inverídicos. Porque essencialmente conjunto de valores que 
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fundamentam a atribuição de direitos e deveres aos indivíduos, são antes válidos 

ou inválidos, existentes ou inexistentes dentro da ordem, do sistema que é o 

Direito positivo. Por conseguinte, não há sentido em se indagar sobre a 

veracidade de uma norma que prescreva prisão temporária inafiançável ao 

indivíduo flagrado ao matar bicho protegido por risco de extinção para saciar a 

fome. O que se pode fazer é verificar a existência (validade) ou inexistência (não 

validade) da dita norma a fim de se aplicá-la ou não ao caso concreto.  

       Surge, então, um problema enfrentado por Kelsen (1999): Dado que as 

normas jurídicas como prescrições, isto é, enquanto comandos, permissões, 

atribuições de competência, não podem ser verdadeiras nem falsas, como é que 

os princípios lógicos, particularmente o princípio da não-contradição, podem ser 

aplicados à relação entre normas quando, segundo a concepção tradicional, estes 

princípios apenas são aplicáveis a proposições ou enunciados que possam ser 

verdadeiros ou falsos?  

       Kelsen (1999) responde: Os princípios lógicos são indiretamente aplicáveis 

às normas jurídicas, na medida em que podem ser aplicados às proposições 

jurídicas que descrevem estas normas e que, por sua vez, podem ser verdadeiras 

ou falsas. Duas normas jurídicas contradizem-se e não podem ser afirmadas 

simultaneamente como válidas quando as proposições que as descrevem se 

opõem; e uma norma jurídica pode ser deduzida de outra quando as proposições 

jurídicas que as descrevem restam aptas a entrar num silogismo lógico.  

       Kelsen (1999) exemplifica. Segundo ele, a proposição que descreve a 

validade de uma norma penal que prescreva a pena de prisão para o futuro seria 

falsa se afirmasse que, consoante tal norma, o furto é punido com prisão, pois há 

casos nos quais, apesar da vigência desta norma, o furto não é efetivamente 

punido, por exemplo, quando o ladrão se subtrai à punição. A proposição 

jurídica que descreva esta norma apenas poderá traduzir que, se alguém comete 

furto, deverá ser punido. Todavia, o dever-ser da proposição jurídica não tem, 
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como o dever-ser da norma jurídica, um sentido prescritivo, mas um sentido 

descritivo.  

       Por último, Kelsen (1999) distingue a Ciência do Direito das demais 

ciências sociais, como a História e a Sociologia. Para ele, estas se fundam no 

princípio causal (natural), inerente ao plano do ser (lógica apofântica), enquanto 

a Ciência Jurídica encontra sua base de sustentação no princípio de imputação 

(cultural), pertinente ao plano do dever-ser (lógica deôntica).  

       O princípio causal consiste na relação entre o pressuposto como causa e a 

conseqüência como efeito, que é expressa na lei natural. Serve de fundamento às 

ciências naturais e à maioria das ciências sociais, uma vez que entre elas não há 

distinção essencial, mas apenas de grau sob o prisma empírico. A peculiaridade 

de tais ciências sociais está no fato de que elas utilizam o método causal para 

tentar explicar, ao menos em parte, a conduta humana, ao contrário do que 

ocorre com as ciências naturais, as quais buscam explicar entes físicos 

inanimados ou biológicos e seus eventos. A causalidade é, pois, regida por leis 

naturais. Exemplos são encontrados nas leis naturais que dizem: se um corpo 

metálico for aquecido, dilatar-se-á. Se um corpo biológico nunca mais for 

alimentado, morrerá. 

       Já o princípio da imputação tem por fórmula geral: sob determinados 

pressupostos, fixados pela ordem jurídica, deve efetivar-se um ato de coerção, 

pela mesma ordem jurídica estabelecido. A imputação é, por conseguinte, 

regulada por leis jurídicas – expressão aqui empregada em sentido análogo à 

expressão “leis naturais”. Exemplo disso tem-se na frase: se um indivíduo furtar, 

deverá ser punido pelo Poder Judiciário.  

       Mais: apesar de lei natural e lei jurídica igualmente afirmarem uma conexão 

funcional, a ligação de dois fatos, são diferentes. E o são porque derivadas de 

distintos princípios: o da causalidade e aquele da imputação, respectivamente. 

Três diferenças podem ser apontadas entre estes princípios. A cópula que realiza 
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a conexão funcional na causalidade é a do ser, enquanto a que efetiva a ligação 

na imputação é a cópula do dever-ser.  

       Não é só. A cadeia causal é infinita porque toda causa concreta pressupõe 

como efeito outra causa e todo efeito concreto deve ser considerado como causa 

de outro efeito. O mesmo não acontece com a cadeia imputacional, a qual é 

sempre finita. Outrossim, a relação de causalidade é a união entre determinada 

causa e certo efeito que deriva, em sua estrutura, dos fenômenos da natureza, 

enquanto a relação imputacional, por não ser realidade natural, mas, sim, 

construção cultural, firma-se na vontade humana, sendo concretizada 

normativamente.  

       Com variações secundárias, a quase totalidade dos juristas do século vinte 

aceita e defende as concepções de Kelsen acerca das distinções entre Ciência do 

Direito e Direito positivo, entre proposição e norma, entre os planos do ser e do 

dever-ser. Neste sentido, pontificam Cossio (1952), Bobbio (1960) e Hart 

(1994), dentre os autores estrangeiros, bem como Vilanova (1997), Carvalho 

(1999) e Diniz (2000), dentre os doutrinadores pátrios.  

       É possível inferir do exposto neste capítulo que, até onde se sabe, via de 

regra os juristas desconsideram em seus estudos lingüísticos do ordenamento 

jurídico o papel do enunciatário enquanto co-enunciador, relegando-o à função 

de destinatário levado em conta, no máximo, para ser faticamente considerado 

como opositor do emissor e, pois, alguém a ser neutralizado.  

       Ou seja, os cientistas do Direito o analisam apenas enquanto produto de 

comunicação unilateral de um ente construtor da fala – oral ou escrita – 

denominado emissor ou destinador, cuja atividade consiste em outorgar todo o 

conteúdo comunicativo a outro ente, o receptor ou destinatário, o qual é 

concebido em estado passivo e inerte. Esta postura epistemológica deixa sem 

explicação convincente as elaborações e aplicações das decisões legais, 
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consuetudinárias e judiciais, bem como as desvincula da problemática da 

legitimidade. 

       Tal realidade provavelmente se deva ao fato de que os estudos jurídico-

lingüísticos se fundam em concepções que, apesar de importantes, carecem de 

complementação ou alteração parcial – a exemplo da teoria comunicacional 

desenvolvida por Jakobson –, reproduzindo, pois, eventuais lacunas existentes 

nas teorias lingüísticas que lhes servem de referência.  

       Ademais, os juristas também podem ser alvo de reparos por não abordarem 

satisfatoriamente em suas teorias o aspecto cognitivo e subjetivo da linguagem. 

Em outras palavras, em sua maioria, os estudos jurídico-lingüísticos parecem 

não haver acompanhado a evolução teórica que teve lugar na Ciência da 

Linguagem nas últimas décadas. Parte desta evolução resta consubstanciada nos 

conceitos e idéias explicitados no capítulo dois da presente tese e que lhe servem 

de fundamento teórico.  

       Depreende-se, igualmente, das teorias acima sintetizadas terem muitos 

juristas uma consciência do papel convencional da linguagem jurídica, da força 

acional desta enquanto veiculadora de exigibilidade imperativa, da função 

ideológica da linguagem jurídica de legitimação do Direito e de sua 

interpretação conforme efetivada por seus intérpretes. Daí o prestar-se o Direito 

à configuração fictícia da realidade social, servindo para legitimá-la 

ideologicamente ao legar aparente sensação de neutralidade, quando, em 

verdade, a realidade social é que desenha o Direito, que é instrumento para a sua 

perpetuação. Isto porque ele é o elemento conservador, por função e por 

essência, cuja serventia é a de evitar o caos e dar segurança e a de vedar, 

concomitantemente, a mudança progressista.  

       Outrossim, em decorrência do conteúdo do presente capítulo, pode-se, 

também, concluir existirem dois grupos de estudos jurídico-lingüísticos dentre 

os cientistas do Direito: um primeiro, que objetiva desenhar, configurar, 
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conceituar o Direito sob o prisma de sua linguagem. Este grupo de estudiosos 

defende a cognição do Direito posto pela análise de sua única maneira de 

consubstanciação e expressão confiável, a linguagem. Igualmente, crê ser 

possível explicá-lo, ainda que em parte, mediante o emprego de metalinguagem 

científica (do mundo do ser) que elucide a linguagem jurídica ipso facto (do 

universo do dever-ser).  

       Um segundo grupo não vê sentido no conhecimento da essência do Direito. 

Antes busca analisar o instrumento de mediação entre Direito e sociedade, a 

linguagem, seja ela aquela jurídica ou não. Tal objetivo tem como fundamento 

racional e prático a constatação do grau de eficácia da função do ordenamento 

enquanto responsável pela normatização do convívio e da interação humana com 

o fim de permitir harmonia e segurança mínimas que permitam a cada indivíduo 

certa liberdade para que persiga seus alvos existenciais.  

       Logo, o estudo da linguagem aqui serve para se verificar os resultados 

pragmáticos intentados e/ou obtidos pela enunciação do Direito posto, 

considerado enquanto legitimador do modo adequado de efetivação das relações 

e instituições sociais, bem como aqueles intentados e/ou obtidos por seus 

enunciadores junto aos enunciatários. É neste segundo grupo que o autor desta 

tese se insere ao realizar investigação do gênero textual jurídico dito acórdão. 

Para que tal investigação ocorra, faz-se antes necessário apontar as categorias 

que integrarão o modelo de análise dos acórdãos. Este o papel do capítulo que 

virá a seguir.  
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CAPÍTULO II – FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS PARA UMA 

ANÁLISE TEXTUAL 

 

1 Micro, macro e superestrutura. 2 Dimensões da enunciação e condições para sua 

felicidade. 3 Princípios de textualidade: 3.1 Situacionalidade; 3.2 Informatividade; 3.3 

Intertextualidade; 3.4 Intencionalidade; 3.5 Aceitabilidade; 3.6 Coesão; 3.7 Coerência. 4 

As categorias pessoa, espaço, tempo e os efeitos de sentido: 4.1 O aparelho formal de 

enunciação e a subjetividade da linguagem; 4.2 Dêiticos e subjetivemas na construção 

da subjetividade enunciativa; 4.3 A manipulação de pessoa, espaço e tempo e os efeitos 

de sentido. 5 Uma concepção lingüístico-funcional sobre as ideologias.  

 

       Abordou-se, no capítulo inicial, a relação entre a Lingüística e a Ciência do 

Direito enquanto necessária para uma adequada investigação do ordenamento 

jurídico em si e de seus efeitos de sentido ou resultados pragmáticos, caso seja 

tomada sua linguagem como objeto de análise.  

       Por conseguinte, faz-se, agora, imprescindível discutir as categorias 

lingüísticas que irão possibilitar a configuração de um modelo passível de 

aplicação ao estudo científico dos textos jurídicos, especialmente, daqueles 

havidos nas sentenças judiciais.  

       Tais fundamentos, que restarão utilizados em um modelo de análise textual, 

são: as concepções de micro, macro e superestrutura; os princípios de 

textualidade; a subjetividade nos acórdãos; as categorias pessoa, espaço e tempo 

na condição de manipuláveis e ensejadoras de efeitos de sentido; uma concepção 

lingüística sobre as ideologias que sempre perpassam os textos.  

 

1 Micro, macro e superestrutura 

 

       De modo preliminar,  há que se  conceituar o que é  um texto.  Ora, tem-se,  
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hoje, consciência de que a palavra texto é plurissignificativa. Dentre as várias 

concepções de texto, Koch (2004-b, p. XII) destaca:  

 

1. texto como frase complexa ou signo lingüístico superior na hierarquia do sistema 

lingüístico (concepção de base gramatical); 2. texto como signo complexo (concepção 

de base semiótica); 3. texto como expansão tematicamente centrada de macroestruturas 

(concepção de base semântica); 4. texto como ato de fala complexo (concepção de base 

pragmática); 5. texto como discurso „congelado‟ ou produto acabado de uma ação 

discursiva (concepção de base discursiva); 6. texto como meio específico de realização 

da comunicação verbal (concepção de base comunicativa); 7. texto como processo que 

mobiliza operações e processos cognitivos (concepção de base cognitivista); 8. texto 

como lugar de interação entre atores sociais e de construção interacional de sentidos 

(concepção de base sociocognitiva-interacional).  

(Itálicos no original)  

 

       A concepção aqui adotada é aquela que defende ser o texto um lugar de 

interação entre atores sociais e de construção interacional de sentidos, ou seja, 

adotar-se-á aqui as lições gerais da linha teórica denominada sociocognitiva-

interacional como diretriz à consecução de toda a pesquisa que se desenvolverá.  

       Igualmente, há que se considerar como texto, em sentido estrito, o resultado 

ou a manifestação do discurso
4
 – efetivado pela enunciação falada ou escrita – 

consubstanciada em enunciados encadeados e formadores de um todo 

significativo, ou seja, de uma unidade semântico-pragmática dada a conhecer, 

concomitantemente, pela existência de microestrutura, macroestrutura e 

superestrutura, bem como caracterizada por obedecer aos princípios de 

textualidade, dentre os quais, merecem destaque a coesão e a coerência.
5
 Logo,  

 

 

___________________________________________________________________________ 

4 
Em acepção similar quanto à distinção entre discurso e texto, vide Bechara, 2006, p. 32.  

5
 Veja-se, em sentido semelhante, Fávero e Koch, 2002, p. 25; Koch, 2002, p. 19-20.  
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entender-se-á aqui haver correlação entre cada gênero de discurso e sua 

correspondente modalidade de texto, aqui denominada gênero textual.  

       Em estudos de Van Dijk (1997-a; 1998; 2002) são encontrados conceitos 

sobre a estrutura textual, pelos quais se opta aqui, devendo-se esclarecer 

consistir tal estrutura na ordenação dos elementos integrantes do texto, visto 

enquanto um sistema autônomo, ainda que não independente, ou seja, em sua 

forma ou arquétipo. A apontada estrutura pode ser classificada em níveis e/ou 

prismas denominados micro, macro e superestrutura.  

       Ao sintetizar as noções de microestrutura e de macroestrutura, Conte 

(1977) exprime serem elas, respectivamente, a parte superficial da estrutura 

textual e sua parte profunda. Diz mais: algumas vezes, é possível entender-se 

consistir cada enunciado em uma microestrutura à qual resta subjacente uma 

macroestrutura. Ou seja, em determinadas situações é possível afirmar que, em 

uma fala ou em um escrito, há várias microestruturas e macroestruturas, todas 

sucessivamente sintetizadas em microestruturas e macroestruturas mais densas 

até chegar-se àquelas congêneres referentes a todo o texto.  

       Posição similar expressa Van Dijk (1998; 2002), que sugere consistir a 

microestrutura última no encadeamento dos enunciados textuais e a 

macroestrutura final no edifício semântico global responsável pela coerência 

geral do texto. Daí concluir-se que a macroestrutura pode fundamentar o 

desnudamento da microestrutura e que é possível se chegar à macroestrutura 

pelo estudo da microestrutura. Acrescenta Van Dijk (1997-a) que, de um ângulo 

formal, tanto a macro quanto a microestrutura são compostas de uma série de 

proposições.  

       Já a superestrutura textual, afirma Van Dijk (1997-a), em resumo, nada 

mais é que uma forma ou arquétipo global semelhante a um esquema – distinta 

do aspecto semântico-pragmático do texto ao qual estão vinculadas, de maneira 

preponderante, a micro e a macroestrutura – e, pois, ligada, majoritariamente, ao 
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seu aspecto sintático. Não é só. A superestrutura detém grande parte da 

responsabilidade pela construção e expressão do enredo e do tipo textual 

(narrativo, dissertativo, argumentativo, descritivo, injuntivo) e, ainda, dos 

gêneros em que estes se inserem (crônica, conto, romance). Assim, ela fornece 

um arquétipo, um desenho formal que contribui para a elucidação do(s) 

sentido(s) micro e macroestrutural do texto.  

       Aliás, parece que a estrutura do texto é vista como de melhor qualidade 

eficacial ao não conter em seu bojo contradição entre micro, macro e 

superestrutura, as quais devem ser vinculadas sistemicamente entre si. Isto 

porque somente deste modo haverá funcionalidade harmônica no texto, 

considerada a sua utilidade comunicativa e social. Exemplo disto tem-se em 

sentença judicial redigida em forma de bula de remédio, cujo desenho tipológico 

e genérico será menos eficaz que o usual no tocante a sua função comunicativa.  

       Deve-se, agora, discorrer sobre os citados ângulos de visão analítica da 

estrutura textual, a fim de se obter respostas para as seguintes questões: Qual a 

importância do estudo da estrutura textual em seus três prismas ora sob 

destaque? Como é possível chegar à micro, macro e superestrutura do texto de 

maneira a identificá-las como autônomas, haja vista serem vinculadas entre si, 

ainda que não independentes?  

       Marquesi (2004), a partir de Van Dijk (1977) e Charolles (1988), responde à 

primeira questão em duas partes. Inicialmente, ela afirma que a importância da 

análise da estrutura textual, sob os prismas da micro e da macroestrutura, reside 

em sua vinculação com a problemática da coerência. Ela defende, seguindo Van 

Dijk, definir-se a coerência, concomitante ou sucessivamente, dependendo da 

situação, quer no nível superficial da microestrutura quer no nível profundo da 

macroestrutura do texto.  
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       Marquesi (2004, p. 31) argumenta, também, prestar-se a noção de 

macroestrutura ao aprimoramento dos estudos acerca da efetivação da coerência, 

pois,  

 

sem a macroestrutura e as regras que a sustentam, a coerência do texto seria somente 

superficial e linear e, conseqüentemente, não daria conta do fato de que os lexemas e as 

estruturas semânticas que eles representam são interpretados em relações mais globais, 

caracterizando o texto inteiro.  

 

       Charolles (1988) permite acrescentar que, no nível macroestrutural, ou de 

estrutura global profunda, a coerência incide nas relações que se estabelecem 

entre seqüências consecutivas, enquanto, diversamente, no nível microestrutural, 

ou de estrutura local e superficial, ela incide exclusivamente nas relações que se 

efetivam entre as frases sucessivamente ordenadas de maneira seqüencial.  

       Van Dijk (1997-a) vai além: ele fala que dois princípios permitem o 

conhecimento parcial da ligação relacional entre a micro e a macroestrutura. O 

primeiro deles, denominado “de implicação”, significa que cada macroestrutura 

deve ser implicada pela estrutura da qual é derivada, a qual, em relação a ela, é 

considerada microestrutura – ainda que, autonomamente vista, possa ser tida por 

macroestrutura. Isto, porém, não se dá de modo puramente lógico. Por 

conseguinte, uma macroestrutura resulta do texto, concomitantemente, de 

maneira dedutiva e indutiva. O segundo princípio, dito “de pertinência relativa”, 

gera a conclusão segundo a qual nenhuma proposição pode ser suprimida se é 

uma pressuposição de uma macroproposição.  

       Ao elaborar a teoria sobre a existência e o funcionamento dos aludidos 

princípios, Van Dijk (1997-a) exprime quatro macrorregras que permitem o 

surgimento ou a constatação de macroestruturas a partir das microestruturas 

existentes, fazendo-o mediante a redução da informação semântica, ou seja, por 

sua condensação. Tais macrorregras são: de omissão ou supressão, seleção, 
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generalização e construção ou integração. As duas primeiras são regras de 

anulação e as duas últimas, de substituição de informação semântica efetivadas 

no processo de criação ou interpretação de um texto.  

       A macrorregra de supressão leva à não colocação ou ao desprezo das 

informações triviais, tais como aquelas redundantes ou exageradamente 

detalhistas. Exemplificam-nas as orações “Ontem, vi Antônio naquele teatro ao 

qual ele sempre vai aos domingos [localizado à Avenida João XXIII]” e 

“Marcelo brincava com uma bicicleta [verde]”, em que os excertos colocados 

entre colchetes são, respectivamente, redundante e detalhista.  

       A macrorregra de seleção permite a escolha das informações 

funcionalmente úteis à consecução do propósito comunicativo, com o decorrente 

descarte das demais, explica Van Dijk. Assim, na oração “Pedro [dirigiu-se até 

seu carro, adentrou-o e] foi a Frankfurt” há a seleção da informação que não está 

entre os colchetes como a suficiente, de um prisma funcional ou utilitarista, à 

efetivação do propósito comunicativo. 

       A macrorregra de generalização permite não somente uma supressão de 

informação como, também, a substituição de duas ou mais proposições por outra 

que as englobe. Assim, as orações “Sobre o chão havia uma boneca” e “Sobre o 

chão havia um trem de madeira” podem ser substituídas por uma terceira que as 

abarque: “Sobre o chão havia brinquedos”.  

       Por sua vez, a macrorregra de construção ou integração permite o amálgama 

de informações de ordem inferior em uma unidade de nível superior. 

Exemplifica tal realidade a integração das proposições “Fui à estação, comprei 

um bilhete, entrei no trem. O trem partiu” na macroproposição “Tomei o trem”.  

       Ora, parece que Marquesi (2004) vê no uso das mencionadas macrorregras, 

possibilitadoras da redução da informação semântica, outra parte da resposta 

sobre a importância do estudo da estrutura textual, uma vez que resta plausível a 
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(re)construção e a (re)interpretação do texto com a geração de outros textos em 

multiplicação exponencial das possibilidades comunicativas e interacionais.  

       Não é só. Do exposto, infere-se que, pela utilização das quatro macrorregras 

teorizadas por Van Dijk (1997-a) como instrumentos para a realização da 

redução da informação semântica, é possível identificar e, inclusive, analisar a 

trajetória ou o processo de passagem da microestrutura para a macroestrutura e 

vice-versa. Ademais, é possível verificar ser plausível o estudo de tais níveis 

e/ou prismas estruturais enquanto autônomos, mas não independentes, haja vista 

a ligação deles entre si o que permite a existência dos aspectos macrossintático, 

macrossemântico e macropragmático do texto.  

       O conceito de superestrutura, igualmente, é dotado de real importância para 

o estudo da estrutura que denota a existência de um texto. Mais: como se verá, é 

possível a identificação e a análise da superestrutura textual em si e o 

reconhecimento de suas funções: de modo direto e preponderante, contribuir 

para a configuração da forma textual; de maneira indireta e secundária, auxiliar 

na tarefa de se atribuir sentido ao texto.  

       Não se pode, todavia, passar à explicitação dos estudos de Van Dijk a 

respeito da superestrutura sem antes frisar que ela resta ligada à macro e à 

microestrutura. Enquanto esquema, a primeira tem cada categoria sua 

preenchida por um ou mais temas, que se reportam ao tema global enquanto 

expressão da macroestrutura. Esta, porque resulta de temas especificados por 

segmentos tópicos que são expressos por seqüência de sentenças constitutivas da 

microestrutura, enseja um modo de relação entre micro e superestrutura textuais.  

       Cada superestrutura textual é importante por “razões cognitivas, uma vez 

que organizam o processo de leitura, compreensão e (re)produção do texto”, 

bem como por permitirem ao enunciatário “esperar certas espécies de conteúdo 

semântico”, afirma Van Dijk (1997-a, p. 69). Isto ocorre, pois os falantes de uma 
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língua, inconscientemente muitas vezes, dominam diversas modalidades de 

superestrutura desenvolvidas na cultura em que estão inseridos.  

       Por outros termos, para Van Dijk (1997-a), as superestruturas são 

convencionais e tipológicas. São convencionais porque emanam de acordos 

comunitários ou sociais quanto à sua função, uso e forma. São tipológicas haja 

vista deterem configuração estrutural passível de classificação em modelos 

distintamente relacionados aos diferentes gêneros textuais. É o que ocorre, por 

exemplo, com os tipos de texto denominados narrativo e argumentativo.  

       Marquesi (2004, p. 39) explica que o tipo textual narrativo, consoante 

proposta dos formalistas russos revista por inúmeros teóricos, é, hoje, em geral 

aceito enquanto detentor das seguintes categorias: “exposição, complicação, 

resolução e evolução ou avaliação.” Já o tipo textual argumentativo é possuidor 

das categorias tese anterior ou premissa, argumentos e conclusão.  

       Resta indubitável, ante o exposto nos parágrafos anteriores, serem as 

superestruturas formas convencionais que caracterizam um tipo específico de 

texto. Isto porque são elas as responsáveis pela ordenação categorial da 

informação alvo de comunicação sócio-cognitivo-interacional, ou seja, pela 

estruturação aceita como adequada em certo contexto cultural.  

       Ademais, segundo Van Dijk (1997-a), a elaboração ou reelaboração de uma 

superestrutura textual é regida por regras de formação e/ou por regras de 

transformação. As primeiras exprimem uma estrutura básica aceita em certo 

contexto cultural. As segundas regulam como e quando é possível implementar 

um arquétipo secundário derivado daquele básico, que tem a si acrescidos 

desvios formais aceitáveis socialmente.  

       As regras de transformação são efetivadas em um texto para cumprir uma 

função semântico-pragmática semelhante ao que ocorre nas operações retóricas. 

Elas pretendem regular o acréscimo, a supressão, a inversão e a substituição 

formal no texto, o que tem conseqüências mutacionais em termos de conteúdo.  



 45 

       Não é só. Ainda que nem todo texto seja dotado de estrutura ou forma 

convencional e institucionalizada, os textos jurídicos normalmente o são, 

consoante proposto nesta tese. Por conseguinte, um texto jurídico não é 

diferenciado dos textos que não são jurídicos somente pelas funções ou efeitos 

sociais e pragmáticos que intenta e/ou realiza. Também se distingue por uma 

estrutura ou configuração formal peculiar.  

       Mais que isso, o conjunto de aspectos formais ou estruturais havidos em 

textos jurídicos veiculados por gêneros está sempre relacionado à função 

semântico-pragmática (macroestrutural) específica do texto a que se vincula. 

Deste modo, uma narração ou descrição terá nele finalidade prática – levar à 

ação e tomada de posição. Um roubo, por exemplo, ao ser narrado enquanto 

parte da concretização do texto literário romântico terá efetivado comunicação 

muito diferente de outro narrado em um inquérito policial ou sentença judicial. 

Os valores atribuídos e transmitidos terão, certamente, variação.  

       Em conseqüência, a superestrutura de um texto jurídico, ainda que 

indiretamente, sempre ajudará a compor o contexto significativo da interação 

comunicativa concretizada. Ou seja, o reconhecimento de uma superestrutura 

em um texto jurídico auxilia, na condição de elemento facilitador, o alocutário a 

fazer uma leitura adequada e funcionalmente útil do texto veiculador da 

comunicação. Assim, ele pode agir de maneira a demonstrar efetivação de 

interação comportamental com o locutor, seja mediante uma conduta pleiteada 

ou prevista como desejada seja por meio de uma conduta denotadora da recusa 

do alocutário ao requerido pelo locutor. Portanto, infere-se na concepção de Van 

Dijk (1997-a) sobre a superestrutura, que esta, vista em um texto jurídico, se 

presta a refletir determinadas funções cognitivas, acionais ou sócio-culturais na 

comunicação textual.  

       Finalmente, há que se ressaltar a importância intra e extratextual do que Van 

Dijk (1997-a) intitula “fórmula”. Para este autor a fórmula é uma microestrutura 
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superficial e específica do texto, de natureza formal e relacionada, na maioria 

das vezes, a uma sentença ou a uma oração. As fórmulas compõem a 

superestrutura do texto.  

       Há, dentre outras, fórmulas exteriorizadoras de cortesia, como as expressões 

de agradecimento ou de cumprimento (muito obrigado, boa tarde); fórmulas 

exprimidoras de deferência, como aquelas empregadas no tratamento das 

pessoas ou em dar-lhes a primazia em respeito à superioridade hierárquica 

(senhor, tenha bondade); fórmulas demonstradoras de solenidade ou situação 

oficial, como aquelas introdutórias de um casamento civil, de um contrato, de 

uma lei ou de uma sentença judicial.  

       As fórmulas se prestam a facilitar o reconhecimento da superestrutura 

textual e, ainda, a realizar a elaboração cultural da informação comunicativa, 

fazendo-o mediante a demarcação dos papéis sociais a serem exercidos pelos 

atores existentes na interação iniciada cognitivamente. Por outras palavras, são 

as fórmulas que institucionalizam as realidades dos fatos referidas no texto, 

desenhando as funções utilitaristas da comunicação.  

       Consoante já se pôde inferir, há multiplicidade de fórmulas nos textos 

jurídicos, as quais contribuem para apontar a superestrutura dos tipos que os 

integram e, por conseguinte, para elucidar a estrutura mesma de cada um dos 

textos, além de permitir o conhecimento dos diferentes papéis sociais exercidos 

pelos atores da interação comunicativa, ou que deveriam sê-lo. Igualmente, as 

fórmulas outorgam pistas que facilitam a demarcação das distintas modalidades 

textuais jurídicas, bem como facilitam o conhecimento das funções destas e de 

seus aspectos semânticos e pragmáticos peculiares.  

 

2 Dimensões da enunciação e condições para sua felicidade 

 

       No  início  dos  anos  sessenta,  Austin (1990)  sugere  classificarem-se  os  
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verbos e, conseqüentemente, os enunciados em que eles se inserem, como 

performativos e constatativos. Os primeiros seriam instauradores de uma nova 

realidade (juro, prometo). Os segundos, descritores de estado ou situação havida 

no mundo (amo, leio). Os verbos performativos poderiam apenas ser bem-

sucedidos ou não, conforme o desenrolar dos fatos contextuais. Já os verbos 

constatativos seriam verdadeiros ou falsos em sua constatação.  

       No final dos anos sessenta, Austin (1990) renuncia à distinção entre 

enunciado performativo e enunciado constatativo. Parece-lhe impossível 

encontrar enunciações e, decorrentemente, sob o prisma pragmático, enunciados 

puramente constatativos. Assim, ele acredita em definitivo, que qualquer 

enunciação tem três dimensões cristalizadas ao se efetivar o enunciado: a) 

locutória, que implica a produção de sons ou sinais gráficos (dotados de sentido 

comunicativo em determinada língua); b) ilocutória, que consiste na veiculação 

subjacente de uma força decorrente de convenção social ou contrato entre 

indivíduos falantes; c) perlocutória, que é a ação geradora de efeitos situacionais 

e, que, por conseguinte, transcende o co-texto propriamente dito.  

       A realização de uma pergunta difícil e polêmica a um palestrante, com a 

interrupção deselegante de sua palestra, exemplifica a existência dos três 

âmbitos enunciativos e enunciados. Nesta situação comunicativa, a mera 

seqüência de sons (dotados de sentido) é a dimensão locutória; a força da 

pergunta é a dimensão ilocutória; o embaraço ensejado pela indagação é a 

dimensão chamada perlocutória.  

       Outro exemplo é encontrado em uma ordem proferida por um magistrado 

em que a seqüência dos sons ou sinais gráficos componentes do enunciado é seu 

âmbito locutório, a força dele consistente na ordem é seu âmbito ilocutório e o 

efeito (submissão, obediência, desobediência) é o seu âmbito perlocutório. Mais 

que isto: é possível concluir que Austin já sabia existir um dizer (locutório) e um 
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dito (ilocutório e perlocutório), ou seja, que o enunciado contém e expressa 

marcas da enunciação uma vez que essa se reflete naquele.  

       Ademais, em paráfrase aos ensinos de Austin (1990), pode-se dizer, serem 

as condições de felicidade de uma enunciação todas aquelas compostas pelo 

contexto amplo abarcador do ato de fala que ela implica, contexto este que 

decorre do estabelecimento prévio, entre locutor e alocutário, de um contrato 

implícito acerca do sentido e ação pretendidos e a serem concretizados pela fala.  

       Tome-se como exemplo o ato de fala concretizador de um casamento. Os 

nubentes sentir-se-ão casados, e todos os presentes os terão por casados, se a 

fala “declaro-os marido e mulher” for proferida de modo solene por um juiz de 

paz ou religioso legalmente investido nessa função e, pois, desde que a fala 

esteja embasada em prévio contrato implícito inerente a todos os presentes. A 

fala “declaro-os marido e mulher” reúne todas as condições de felicidade para 

que seja ação efetivadora do casamento, com as conseqüências daí advindas.  

       De maneira diversa, a fala “declaro-os marido e mulher” proferida por 

alguém que não seja juiz de paz ou religioso que lhe faça às vezes, em contexto 

que não retrate prévio contrato implícito de aceitação de todos os presentes 

(alocutários e locutor) de casamento, não será ato de fala que reúna as condições 

de felicidade para a formalização legal de um casamento. Poderá, contudo, 

reunir as condições de felicidade, contratadas e previamente esperadas, enquanto 

fala integrante de comédia, drama, etc.  

       Ademais, porque se apóia na realidade sociocognitiva-interacional, há 

estreita ligação entre as condições de felicidade da enunciação, sua legitimação e 

as leis que regem o intercâmbio discursivo. Assim, é imprescindível a 

obediência de enunciador e enunciatário às leis do discurso, a fim de que haja 

comunicação eficaz entre eles.  

       Grice (1975) aponta as leis – ou máximas – do discurso como necessárias à 

adequada interpretação dos enunciados, dando a conhecer uma espécie de 



 49 

competência pragmática indispensável à comunicação. Ou seja, trata-se de uma 

espécie de código de bom comportamento dos interlocutores, de normas que se 

supõe sejam respeitadas quando se joga o jogo do intercâmbio verbal.  

       Para Grice (1975), todas as leis do discurso encontram seu fundamento 

último no princípio da cooperação. Este resta sintetizado na seguinte ordem: 

que a sua contribuição para a conversação corresponda ao que é exigido de você, 

no estágio atingido por esta, por intermédio do objetivo ou da direção aceita 

enquanto norteador do intercâmbio falado no qual você está envolvido. Do 

princípio da cooperação decorrem as leis ou máximas discursivas da quantidade, 

da qualidade (honestidade), da relevância e do modo. Aliás, embora elaboradas 

com ênfase na conversação, elas são aplicáveis à comunicação textual escrita.  

       Em atenção à máxima da quantidade, não se deve dizer nem mais nem 

menos que o necessário. Ou seja: deve-se buscar comunicar o essencial. 

Consoante a máxima da qualidade, é preciso ser honesto a respeito da 

informação que se veicula. Assim, somente se deve dizer coisas para as quais há 

evidência adequada, sendo imperativo não dizer o que se sabe falso.  

       A máxima da relevância acrescenta que apenas se deve dar a conhecer na 

comunicação o que é importante. Por último, segundo a máxima do modo, o 

enunciador precisa ser claro e conciso em sua enunciação, evitando vícios na 

comunicação tais como a prolixidade e a obscuridade.  

       Grice (1975) permite entender que se as mencionadas leis do discurso 

entrarem em conflito haverá predominância de uma delas em detrimento das 

demais. Não é só. Pode acontecer, ainda, efetivar-se infração a uma das 

máximas discursivas, por intenção comunicativa do enunciador, cabendo, então, 

ao enunciatário fazer um cálculo para descobrir o motivo de tal desobediência. 

Nesses casos, tem-se uma implicatura conversacional – ou, como melhor 

convém a este trabalho, implicatura sociocognitivo-interacional.  
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       A implicatura conversacional é ilustrada por Grice (1975) com o exemplo 

em que um professor universitário escreve a um colega de outra instituição 

pedindo referências sobre a capacidade intelectual de um ex-aluno deste, 

candidato a uma vaga de assistente na universidade em que trabalha, obtendo, 

mais tarde, como resposta a frase “tem boa letra e é pontual”.  

       O raciocínio a ser implementado pelo professor que indagou deve, então, ser 

o de que seu colega aparentemente infringiu a máxima da relevância; se ele o 

fez, deve ter sido porque preferiu omitir a informação relevante. Logo, segundo 

a máxima da quantidade, deve-se supor que ele disse o suficiente para que se 

entenda que o candidato é fraco.  

       Quanto às leis discursivas, merece abordagem a explicitação de 

Maingueneau (1996) acerca do que ele denomina princípio da sinceridade, o 

qual se vincula à máxima da qualidade de Grice relativa à questão da 

honestidade na enunciação.  

       Para Maingueneau (1996), o princípio da sinceridade detém diferentes 

níveis de incidência, nos quais aparece a problemática da má ou da boa fé e em 

que são manipulados elementos lingüístico-comunicativos como os 

modalizadores (francamente, sinceramente).  

       Tal realidade resta efetivada pela oscilação sempre havida entre as 

concepções cínica e ético-psicológica do citado princípio. Conforme a primeira, 

não existe sinceridade nem falta de sinceridade, mas sujeitos que dizem o que é 

necessário para serem integrados numa coletividade. Consoante a segunda, ser 

sincero é dizer o que se pensa. Deve-se obedecer de modo equilibrado e 

equânime a estas duas concepções, sob pena de haver comunicação ineficaz. 

       Outrossim, para Maingueneau (1996), a avaliação da eficácia comunicativa 

ou sociocognitiva-interacional depende, sobretudo, dos enunciatários. Mais: a 

mencionada avaliação deve fundar-se nos ditos princípios de textualidade, que 

serão analisados em item vindouro.  



 51 

3 Princípios de textualidade 

 

       Beaugrande e Dressler (1981) são pioneiros no presente assunto.
6
 Eles 

apresentam sete critérios – hoje denominados princípios pelo próprio 

Beaugrande (1997) – responsáveis pela construção textual do sentido. Para os 

citados autores (1981), os dois primeiros – coesão e coerência – centram-se no 

texto
7 
e os cinco restantes – situacionalidade, informatividade, intertextualidade, 

intencionalidade e aceitabilidade – encontram-se centrados no usuário.  

       Ao revisitar a teoria dos sete fatores de textualidade, recolocando-os como 

princípios, Beaugrande (1997) estabelece como ponto de partida a definição de 

texto e discurso. Após afirmar que a linguagem é um sistema virtual de escolhas 

potenciais, o autor defende serem discurso e texto entes de natureza funcional 

prática. Para ele, a linguagem é uma teoria da experiência e do conhecimento 

humano (o que os falantes ou escritores podem dizer sobre algo) enquanto o 

discurso é a colocação em prática de suas potencialidades. Um texto, por seu 

turno, é um evento comunicativo que contribui para o discurso. Mais: O Texto é  

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

6
 Lembre-se haver autores precursores que abordaram em época anterior a Beaugrande e 

Dressler muitos dos aspectos e atributos que fazem do texto um texto. A título de exemplo, 

com Koch (2003- b, p. 16-17) é possível citar H. Isenberg que, em obra da década de 70, a 

partir da Teoria da Atividade Verbal desenvolvida pelo soviético Leont‟ev, encara o texto sob 

oito características padronizadoras diferentes: “a) legitimidade social; b) funcionalidade 

comunicativa; c) semanticidade (texto em função referencial com a realidade); d) referência à 

situação; e) intencionalidade; f) boa formação; g) boa composição; h) gramaticalidade.”  

 

7
 A maioria dos autores atuais defende relacionar-se a coerência não só com o texto, mas, 

também, com enunciador e enunciatário (nesse sentido, Marcuschi, 1983; Maingueneau, 

2000; Fávero, 2003). Tal posição melhor se coaduna aos objetivos desta tese.  
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uma unidade de linguagem produzida por um evento discursivo e sustentada no 

discurso.  

       Continua Beaugrande (1997), três perspectivas parecem relevantes ao 

desenho ou configuração de uma lingüística textual: a) o texto em si mesmo na 

condição de processo e produto com qualidades lingüísticas; b) os participantes, 

usualmente os produtores e os receptores de um texto; c) o amplo contexto da 

situação no qual o texto e os participantes estão situados.  

       É para dirigir estas três perspectivas, explica Beaugrande, que se concebeu o 

rol dos sete princípios de textualidade. Este autor continua a defender restarem 

vinculadas ao texto em si a coesão e a coerência. Continua a afirmar, em 

harmonia com a posição por ele defendida juntamente com Dressler (1981), que 

a intencionalidade e a aceitabilidade estão ligadas aos participantes (enunciador 

e enunciatário do texto). Porém, de modo inovador, Beaugrande (1997) defende 

estarem a informatividade, a situacionalidade e a intertextualidade vinculadas ao 

contexto da situação ou evento comunicativo e não ao usuário.  

       Beaugrande (1997) vai além. Após lembrar que os princípios de 

textualidade são tão práticos quanto o texto e o discurso, passa a afirmar que são 

necessários mais que parâmetros indicadores da natureza do texto. São 

imprescindíveis princípios para avaliar a qualidade semântico-pragmática de 

todos os textos.  

       Afinal, enquanto os padrões indicadores da natureza textual são comuns a 

todos os textos pela simples razão de que estes, porque o são, devem ser 

detentores da qualidade textualidade, os princípios de natureza valorativa 

servem para estabelecer os diferentes graus de qualidade de cada texto. E é isto 

o que permite a distinção entre o texto de boa e o de má qualidade, entre o eficaz 

e o ineficaz sob o prisma dos efeitos de sentido pretendidos e obtidos pelo 

enunciador em relação ao enunciatário.  
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       Para Beaugrande (1997), alguns dos princípios descritivos da textualidade 

podem ser convertidos em princípios avaliativos da qualidade textual, restando 

transformados nos parâmetros da eficiência, da efetividade e da adequação. 

Estes geram as seguintes perguntas norteadoras de seu uso: Quão eficiente é a 

produção e a recepção do texto sob o ângulo da facilidade de sua elaboração e 

de seu entendimento? Quão adequado é o texto ante o contexto, os usuários 

(enunciador e enunciatário) e a situação comunicativa? Quão efetivo é o texto 

em promover as intenções e objetivos pelos quais foi produzido?  

       Como se pode ver, faz-se necessário conceber outros parâmetros avaliativos  

para se medir a qualidade dos textos, além de tornar mais precisos os já 

existentes, porquanto ainda muito vagos, conforme seu idealizador mesmo 

reconhece, o que inviabiliza sua utilização de modo preciso.  

       Sem prejuízo de todo o expresso, com fundamento em Beaugrande e 

Dressler (1981), Beaugrande (1997), Fávero e Koch (1985), Fávero (2003) e 

Koch (2004-b), passa-se a abordá-los de maneira resumida, deixando-se para o 

final, propositadamente, os dois mais complexos.  

 

3.1 Situacionalidade  

 

       Este princípio diz respeito à situação comunicativa, ao contexto da 

enunciação. Logo, é razoável diferenciar os níveis existentes em um ato de 

comunicação verbal proposta por Charaudeau (apud Maingueneau, 2000, p. 

130): o primeiro nível, o situacional de fato, “é aquele em que são determinadas 

as condições do contrato de fala correspondente ao gênero do discurso: 

finalidade do ato, identidade dos parceiros, temas a tratar e dispositivo físico da 

troca (cenário, mídia...). É neste nível que se exercem as exigências que 

permitem à comunicação ser um macroato de linguagem bem sucedido.” O 
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segundo nível, o comunicacional, “corresponde ao espaço interno no qual o 

sujeito falante adota estratégias variadas para efetuar seu ato de linguagem.”  

       Como o diz Koch (2004-b, p. 40), “a situacionalidade pode ser considerada 

em duas direções: da situação para o texto e vice-versa.” Assim, “no primeiro 

sentido, a situacionalidade refere-se ao conjunto de fatores que tornam um texto 

relevante para a situação comunicativa em curso ou passível de ser 

reconstruída.” Isto porque, “trata-se, neste caso, de determinar em que medida a 

situação comunicativa, tanto o contexto imediato de situação, como o entorno 

sócio-político-cultural em que a interação está inserida, interfere na 

produção/recepção do texto, determinado escolhas em termos, por exemplo, de 

grau de formalidade, regras de polidez, variedade lingüística e tratamento a ser 

dado ao tema.”  

       No outro sentido, diz Koch (2004-b, p. 40), “é preciso lembrar que o texto 

tem reflexos importantes sobre a situação, visto que o mundo textual não é 

jamais idêntico ao real. Ao construir um texto, o produtor reconstrói o mundo de 

acordo com suas experiências, seus objetivos, propósitos, convicções, crenças, 

isto é, seu modo de ver o mundo.” Por seu turno, o interlocutor interpreta o texto 

de conformidade com seus propósitos, convicções, perspectivas. Afinal, há 

sempre uma mediação entre o mundo real e o mundo construído pelo texto.  

 

3.2 Informatividade  

 

       Beaugrande (1997) explica que a informatividade, juntamente com o 

princípio da situacionalidade, refere-se à relação de pertinência existente entre o 

texto e o contexto de enunciação. Mais que isto, infere-se em Beaugrande 

(1997), o padrão textual de informatividade significa, por um lado, que o texto 

será tanto melhor quanto mais eficiente for a distribuição de informação em seu 
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interior. Por outro lado, implica dever haver avaliação do grau de previsibilidade 

concretizada pelo modo de veiculação da informação contida no texto.  

       De modo similar, Koch defende ser imprescindível existir uma relação de 

equilíbrio ensejada pelo texto entre informação previamente conhecida pelo 

enunciatário e informação nova. Diz Koch (2004-b, p. 41):  

 

Quanto à distribuição de informação, é preciso que haja um equilíbrio entre informação 

dada e informação nova. Um texto que contenha apenas informação conhecida caminha 

em círculos, é inócuo, pois falta-lhe a progressão necessária à construção textual. Por 

outro lado, é cognitivamente impossível a existência de textos que contenham 

unicamente informação nova, visto que seriam improcessáveis, devido à falta das 

âncoras necessárias para o processamento. Conforme já foi dito, todo texto organiza-se 

pela combinação de dois movimentos, um de retroação, por meio do qual se retorna a 

informação anteriormente introduzida, que vai servir de ancoragem para o movimento 

de progressão, responsável pela introdução de informação nova.  

 

Quanto ao grau de previsibilidade ou expectabilidade da informação, um texto será tanto 

menos informativo quanto mais previsível for a informação que traz. Há, portanto, graus 

de informatividade: um texto cuja informação seja toda apresentada da forma mais 

previsível terá baixo grau de informatividade; se a informação for introduzida, pelo 

menos em parte, de forma menos esperada, menos previsível, haverá um grau médio de 

informatividade; e, se toda a informação for apresentada de maneira imprevisível, o 

texto terá um grau máximo de informatividade e exigirá um grande esforço de 

processamento, podendo assim, à primeira vista, parecer pouco coerente.  

 

3.3 Intertextualidade  

 

       Este princípio significa que um texto só toma sentido se colocado em 

relação com outros. Vale dizer, seguindo concepção de Beaugrande e Dressler 
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(1981), a produção ou recepção de um texto implica o conhecimento de outros 

textos com os quais se relaciona por parte dos interlocutores da comunicação.  

       Koch (2003-b; 2004-b) também aborda o assunto. Ela começa por distinguir 

intertextualidade em sentido amplo de intertextualidade em sentido estrito. Em 

sentido amplo, intertextualidade implica a condição mesma da existência do 

discurso, aproximando-se do que a Análise do Discurso denomina 

interdiscursividade ou heterogeneidade constitutiva. Sob este ângulo, há que se 

considerar um discurso enquanto parte integrante de uma rede discursiva de tal 

modo que o processo discursivo não tem, de direito, um início, uma vez que 

cada discurso se estabelece sobre uma gama de discursos prévios. Por outras 

palavras, a intertextualidade lato sensu significa a relação do texto produzido 

com muitos dos elementos culturais em relação a ele pré-existentes e então já 

integrantes do universo do produtor ou leitor, tais como filmes e músicas.
 8
  

       Em sentido estrito, para Koch (2004-b, p. 145-146), a intertextualidade 

“ocorre quando, em um texto, está inserido outro texto (intertexto) anteriormente 

produzido, que faz parte da memória social de uma coletividade ou da memória  

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

8
 Parece haver certa similaridade entre o que se intitula “intertextualidade lato sensu” na 

Lingüística Textual e o que a Historiografia Lingüística denomina “argumento de influência”, 

ainda que aquela atue, sobretudo, de maneira sincrônica e este, de modo diacrônico.  

   Afinal, o argumento de influência pode ser considerado uma categoria de análise de um 

documento e se presta a demonstrar a existência no texto de idéias e valores advindos de 

pessoas e entidades existentes no meio cultural envolvente. Daí ser possível precisar a 

influência por efetivação de paralelos textuais entre teorias e conceitos expressos pelo escritor 

e aqueles emanados de possíveis agentes de disseminação de idéias, bem como pela referência 

explícita a outros autores ou textos. Acepção semelhante é expressa por Nascimento (2004-a; 

2004-b) ao discorrer sobre o argumento de influência e a Historiografia Lingüística.  
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discursiva dos interlocutores.” Ademais, a intertextualidade será explícita 

quando, no próprio texto, é feita menção à fonte do intertexto, a exemplo do que 

ocorre nas citações, resenhas e argumentação por recurso à autoridade. A 

intertextualidade será implícita quando se introduzir no texto intertexto alheio, 

sem qualquer menção da fonte. Exemplificam-na as paráfrases, que pretendem 

colocar o texto-fonte em destaque, as paródias, ridicularizadoras que são do 

texto primitivo ao subvertê-lo, e o plágio.  

       Como se pode deduzir, nos casos de intertextualidade implícita, à exceção 

do plágio, que é realizado por captação radical, o produtor do texto espera que o 

leitor seja capaz de reconhecer a presença do intertexto, pela ativação do texto-

fonte em sua memória discursiva, já que, se isto não acontecer, muitas vezes, a 

exemplo do que se dá em todas as espécies textuais produzidas por subversão, 

dentre os quais se destacam os textos humorísticos, estará prejudicada a 

construção do sentido, continua Koch (2004-b).  

       Ademais, em todas as formas de intertextualidade implícita ocorre algum 

tipo de alteração – ou retextualização, vocábulo esse utilizado pioneiramente 

por Travaglia (1993) e tomado de empréstimo por Marcuschi (2004) em acepção 

que pretende ser parcialmente peculiar
9
 – de um texto-fonte. Dentre outras 

operações de retextualização, merecem destaque as seguintes, afirma Koch 

(2004-b): substituição de fonemas (prepare-se para levar um surto/prepare-se 

para levar um susto) e de palavras (Quem espera nunca alcança/Quem espera  

 

 

___________________________________________________________________________ 

9
 Lembra Marcuschi (2004, p. 46): “a expressão retextualização foi empregada por Neuza 

Travaglia (1993) em sua tese de doutorado sobre a tradução de uma língua para outra. O uso 

do termo retextualização [para identificar a passagem da fala para a escrita], se recobre apenas 

parcialmente com aquele feito por Travaglia, na medida em que [...] se trata de uma 

„tradução‟, mas de uma modalidade para outra, permanecendo-se na mesma língua”.  
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sempre alcança); acréscimo (a frase de Chico Buarque “É pau. É pedra. É o fim 

do caminho” restou configurada por anúncio da Coca-Cola com os seguintes 

aumentos: É pau. É pedra. Mas não é o fim do caminho); supressão (O que os 

olhos não vêem, o coração não sente/O que os olhos vêem, o coração sente); 

transposição (Pense duas vezes antes de agir/Aja duas vezes antes de pensar). 

       Com Koch (2003-b), deve-se, ainda, diferenciar intertextualidade de 

polifonia. Como ela bem lembra, o conceito de polifonia foi introduzido nas 

ciências da linguagem, na segunda década do século vinte, por Bahktin (2004), 

para caracterizar o romance de Dostoievski. Mais tarde, Ducrot (1987) trouxe o 

vocábulo para o interior da pragmática lingüística, empregando-o, dentro de uma 

visão enunciativa do sentido, enquanto designador das diversas perspectivas, 

pontos de vista ou posições que se representam nos enunciados.  

       Koch (2003-b) diz que Ducrot considera ser o sentido do enunciado uma 

representação (teatral) de sua enunciação. Para ele, em tal cena, movem-se as 

personagens – figuras do discurso – que se representam em diversos níveis: 1. 

locutor – responsável pelo enunciado; 2. enunciadores – encenações de pontos 

de vista, de perspectivas diferentes no interior do enunciado.  

       Ducrot classifica a polifonia em duas espécies, continua a explicar Koch 

(2003-b): 1. ao existir, no mesmo enunciado, mais de um locutor, o que 

corresponde, grosso modo, à denominada intertextualidade explícita; 2. quando, 

no mesmo enunciado, se tem mais de um enunciador, o que recobre, em parte a 

intertextualidade implícita, sendo, porém, mais ampla: basta que se representem, 

no mesmo enunciado, perspectivas diferentes, sem a necessidade de utilizar 

textos efetivamente existentes.  

       É possível, a partir do exposto, inferir pela não coincidência parcial das 

noções de intertextualidade e polifonia. Afinal, na intertextualidade, a alteridade 

é necessariamente atestada pela presença de um intertexto, ao contrário do que 

ocorre na polifonia para a qual basta que a alteridade seja encenada, isto é, que 
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se incorporem ao texto vozes de enunciadores reais ou virtuais, com os quais o 

locutor se identifica ou não, defende Koch (2003-b).  

       Por conseguinte, há que se aceitar ser “todo caso de intertextualidade um 

caso de polifonia, não sendo, porém, verdadeira a recíproca”, conclui Koch 

(2003-b, p. 73), ou seja, é preciso dizer tratar-se a intertextualidade de espécie 

do gênero polifonia.  

 

3.4 Intencionalidade  

 

       Pode-se explicar o princípio da intencionalidade a partir da vontade 

exercida conscientemente pelo enunciador do texto com o objetivo de realizar 

interações comunicativas de forma determinada e com a veiculação de um 

conteúdo certo, a fim de ensejar efeitos de sentido captáveis consensualmente 

pelo enunciatário e levá-lo à prática de uma ação esperada e do modo desejado. 

Ou seja, o que o enunciador pretende é a manifestação de um texto coeso e 

coerente que induza à concretização dos efeitos por ele pretendidos.  

       Como é perceptível, nem sempre o enunciador elabora um texto eficaz do 

ponto de vista de suas intenções comunicativas. Ainda assim, são deixadas 

marcas da enunciação, as quais, em conjunto com outros indícios do contexto 

comunicacional, permitem o desnudamento da intenção do locutor em relação 

ao alocutário.  

 

3.5 Aceitabilidade  

 

       O princípio da aceitabilidade está intimamente relacionado àquele da 

intencionalidade. O primeiro, ora em destaque, é o reverso do segundo. Assim, o  

enunciador deve possuir a intenção necessária à construção de um texto, 

enquanto o enunciatário deve restar imbuído pela vontade de aceitar sua 
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participação na interação comunicativa, vindo a agir consoante as normas que 

regem tal situação. Afinal, a aceitabilidade exige do enunciatário que ele deseje 

levar a um bom termo sua atuação comunicativa, visto que, como postula Grice 

(1975), a comunicação humana é regida pelo Princípio de Cooperação.  

       Igualmente, na esteira de Koch (2004-b, p. 43), há que se apontar referir-se 

a aceitabilidade, em sentido estrito, “à atitude dos interlocutores de aceitarem a 

manifestação lingüística do parceiro como um texto coeso e coerente, que tenha 

para eles alguma relevância.” Por conseguinte, “ainda que o texto contenha 

incoerências, locais ou pareça, de início, incoerente, o leitor/ouvinte fará o 

possível para atribuir-lhe um sentido.”  

 

3.6 Coesão  

 

       De maneira geral, os estudiosos têm designado por coesão “a forma como 

os elementos lingüísticos presentes na superfície textual se interligam, se 

interconectam, por meio de recursos também lingüísticos, de modo a formar um 

„tecido‟ (tessitura), uma unidade de nível superior à da frase, que dela difere 

qualitativamente”, lembra Koch (2004-b, p. 35).  

       Como se sabe, os estudos sobre a coesão textual restaram grandemente 

desenvolvidos a partir das pesquisas de Halliday e Hassan (1976). Estes autores 

afirmam dar-se a coesão mediante concatenações frásicas lineares que 

dependem de cinco categorias procedimentais: referência, substituição, elipse, 

conjunção e coesão lexical.  

       Fávero (2003, p. 13-15) resume os conceitos de Halliday e Hassan sobre as 

cinco categorias. Para esta autora, a Referência é a “função pela qual um signo 

lingüístico se relaciona a um objeto extralingüístico. Ela pode ser situacional ou 

exofórica (isto é, extratextual) e textual ou endofórica”. A coesão textual ou 

endofórica pode ser “anafórica: quando o item de referência retoma um signo já 
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expresso no texto”; “catafórica: quando o item de referência antecipa um signo 

ainda não expresso no texto”. Há três tipos de referência: “pessoal (feita por 

pronomes pessoais e possessivos), demonstrativa (realizada por pronomes 

demonstrativos e advérbios indicativos de lugar) e comparativa (efetuada por via 

indireta, através de identidades ou similaridades)”.  

       Já a Substituição, continua Fávero (2003, p. 13-15), dá-se pela “colocação 

de um item no lugar de outro(s) ou até de uma oração inteira. Pode ser nominal 

(feita por meio de pronomes pessoais, numerais, indefinidos, nomes genéricos 

como coisa, gente, pessoa) e verbal (o verbo „fazer‟ é o substituto dos causativos 

e aquele „ser‟ é o substituto existencial)”. Por seu turno, a Elipse – consiste na 

“omissão de um item lexical recuperável pelo contexto, ou seja, a substituição 

por zero (Ø). Pode ocorrer elipse de elementos normais, verbais e oracionais”.  

       A Conjunção, por sua vez, é efetivada por elementos ditos coesivos, permite 

a relação lógica ou quase-lógica entre partes de uma oração, período ou 

parágrafo. Exemplo disso tem-se nos nexos causal (lógico) e imputacional 

(quase-lógico). A Coesão lexical, conclui Fávero, é obtida por meio de dois 

mecanismos: a reiteração e a colocação. A reiteração se dá pela repetição do 

mesmo item lexical ou mediante o emprego de sinônimos, hiperônimos e nomes 

genéricos. Já a colocação consiste no uso de termos pertencentes a um mesmo 

campo significativo.  

       Apesar de resumir a classificação qüinqüipartite de Halliday e Hassan, 

Fávero (2003) propõe classificação tripartite distinta. Ela defende existirem três 

tipos de coesão: referencial, recorrencial e seqüencial stricto sensu. A primeira, 

a coesão referencial, se efetiva mediante os mecanismos realizadores de 

substituição anafórica e catafórica, que se valem de uma pro-forma (elemento 

gramatical que representa uma categoria, a exemplo de pronomes, numerais e 

advérbios), e por intermédio dos instrumentos concretizadores de reiteração, tais 

como os de repetição lexical, uso de sinônimos, hiperônimos e hipônimos.  
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       A segunda, a coesão recorrencial, resta positivada por mecanismos como 

paralelismo e paráfrase. A terceira, a coesão seqüencial stricto sensu, ocorre por 

intermédio de instrumentos de seqüenciação por conexão e temporal, 

respectivamente, efetivadas mediante operadores discursivos lógicos ou quase-

lógicos, sinais de pontuação indicativos de pausa, correlação dos temos verbais, 

partículas temporais e ordenação linear dos elementos textuais.  

       Koch (2004-b), por sua vez, defende posição peculiar e aceita nesta tese. 

Para Koch (2004-b, p. 35-36), porque “a distinção entre referência e 

substituição, tal como feita pelos citados autores [Halliday e Hassan (1976)], era 

bastante questionável, e a elipse era por eles definida como uma substituição por 

zero, a maioria dos pesquisadores passou a classificar os recursos coesivos em 

dois grandes grupos, responsáveis pelos dois grandes movimentos de construção 

do texto: a remissão/referência a elementos anteriores (coesão remissiva e/ou 

referencial) e a coesão seqüencial, realizada de forma a garantir a continuidade 

do sentido”. No primeiro grupo, diz ela, “ficaram incluídas a referência, a 

substituição e a elipse de Halliday, bem como parcela significativa da coesão 

lexical; ao passo que o segundo passou a englobar a outra parcela da coesão 

lexical, bem como a conexão (conjunção hallidiana)”.  

       A coesão referencial textual anafórica ou catafórica, segundo Koch (2004-

a), efetiva-se mediante formas remissivas gramaticais e formas remissivas 

lexicais. As primeiras, ditas gramaticais, não fornecem ao alocutário quaisquer 

instruções de sentido, mas apenas instruções de conexão (por ex., concordância 

de gênero e número). Podem ser formas gramaticais livres ou presas.  

       As formas remissivas gramaticais presas são as que acompanham um nome, 

antecedendo-o e também ao(s) modificador(es) anteposto(s) ao nome dentro do 

grupo nominal. Elas são integradas pelos artigos, pronomes adjetivos 

(demonstrativos, possessivos, indefinidos, interrogativos e relativos) e numerais 

cardinais e ordinais, quando acompanhados de nomes. Já as formas remissivas 
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gramaticais livres são classificadas pela gramática tradicional como pronomes 

pessoais de terceira pessoa do singular ou do plural (ele, ela, eles, elas), 

pronomes substantivos em geral (demonstrativos, possessivos etc.) e como 

advérbios pronominais (lá, cá, ali, acima), dentre outras possibilidades.  

       As formas remissivas lexicais, por sua vez, são “grupos nominais definidos 

que, além de fornecerem, em grande número de casos, instruções de 

concordância, contêm, também, instruções de sentido, isto é, fazem referência a 

algo no mundo extralingüístico”, explica Koch (2004-a, p. 35). Enquadram-se 

aqui, os sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos etc., quando fazem remissão 

a outros referentes textuais.  

       Já a coesão seqüencial “diz respeito aos procedimentos lingüísticos por 

meio dos quais se estabelecem, entre segmentos do texto (enunciados, partes de 

enunciados, parágrafos e seqüências textuais), diversos tipos de relações 

semânticas e/ou pragmáticas, à medida que se faz o texto progredir”, afirma 

Koch (2004-a, p. 53). A progressão textual responsável pela seqüenciação pode 

fazer-se com ou sem elementos recorrentes, ou seja, pode concretizar-se 

mediante seqüenciação frástica (sem procedimentos de recorrência estrita) e 

seqüenciação parafrástica (com procedimentos de recorrência).  

       A seqüenciação parafrástica ocorre por: recorrência de termos (reiteração 

de um mesmo item lexical como em “o trem corria, corria, corria”); recorrência 

de estruturas (paralelismo sintático, tal qual se dá na Canção do Exílio: Nosso 

céu tem mais estrelas, Nossas várzeas têm mais flores, Nossos bosques têm mais 

vida, Nossa vida mais amores); recorrência de conteúdos semânticos (paráfrase 

de excertos ou de textos, aquela introduzida por expressões como: isto é, ou seja, 

em outras palavras, em resumo); recorrência de recursos fonológicos segmentais 

ou supra-segmentais (que se efetiva por meio de rima, metro, ritmo, assonância, 

aliteração, tal qual no texto de Fernando Pessoa: O poeta é um fingidor: Finge 

tão completamente/ Que chega a fingir que é dor/ A dor que deveras sente).  
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       Por último, tem-se a recorrência de tempo e aspecto verbal, afirma Koch 

(2004-a). Aqui, parte-se da distinção conceitual entre mundo comentado e 

mundo narrado realizada por Weinrich (1968). Assim, diz aquela autora (2004-

a, p. 57), “em português, são tempos verbais do mundo comentado: o presente 

do indicativo, o pretérito perfeito (simples e composto), o futuro do presente. 

Por outro lado, são tempos verbais do mundo narrado: o pretérito perfeito 

simples, o pretérito imperfeito, o pretérito mais-que-perfeito e o futuro do 

pretérito do modo indicativo”. Decorre daí que os tempos do mundo comentado 

levam o leitor/ouvinte a uma atitude de recepção tensa, engajada, atenta, 

enquanto os tempos do mundo narrado ensejam no leitor/ouvinte uma atitude 

receptiva tranqüila, descansada, sem exigir dele uma reação direta.  

       Ademais, o relevo divide o texto em primeiro plano e segundo plano, 

consistindo o primeiro no conjunto de informações a serem tidas como 

principais pelo leitor/ouvinte, bem como implicando o segundo no grupo de 

informações a serem interpretadas pelo leitor/ouvinte como secundárias. Lembra 

Koch (2004-a, p. 58) que, em português, “a indicação de relevo através do 

tempo verbal só ocorre no mundo narrado: o perfeito indica o primeiro plano, o 

imperfeito, o pano de fundo”.  

       Não é só. É possível efetivar tantas mudanças de plano quanto se desejar, 

para tanto devendo o falante/escritor valer-se de alterações de tempos, formas e 

modos verbais que sustentem junto ao leitor/ouvinte, de maneira lógica, sua 

pretensão de concretizar um programa de mudanças intercaladas.  

       Consoante Koch (2004-a) a seqüenciação frástica, por sua vez, dá-se por: 

procedimentos de manutenção temática; progressão temática; encadeamento 

mediante justaposição ou conexão. Por manutenção temática entenda-se a 

continuidade de sentidos do texto.  

       Tal continuidade é garantida, por exemplo, mediante o uso de termos 

pertencentes ao mesmo campo lexical, isto é, por meio de contigüidade 
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semântica. A manutenção temática acontece na seguinte frase: “A neve 

excessiva provocou grave acidente envolvendo um ônibus, cujos passageiros, 

na condição de vítimas, foram transportadas por ambulâncias ao hospital mais 

próximo.” Segundo Koch (2004-a), por meio dos termos em destaque nas 

orações acima, um frame é ativado na memória do leitor, de modo que outros 

elementos do texto serão interpretados dentro desse frame, o que permite não só 

detectar o tema, como também avançar perspectivas sobre o que deve vir adiante 

no texto.  

       Já a progressão temática é a ligação entre os diversos pequenos temas 

configuradores do grande tema principal, de maneira a permitir a gradativa 

intensificação de informações e da tensão (se o contexto é o do mundo 

comentado) ou relaxamento (se o contexto é o do mundo narrado) do 

leitor/ouvinte, com vistas a dirigi-lo a uma tomada de posição, à ação.  

       Mais: a dita progressão decorre da articulação entre o tema (tópico, dado) e 

o rema (foco, comentário, novo) em relação à sistematização (organização e 

hierarquização) das unidades semânticas textuais de acordo com seu valor 

comunicativo para os fins da enunciação enunciada. Tal progressão temática se 

dá mediante o emprego de linearidade, de um tema constante, de um tema 

derivado e da explicitação de um rema subdividido.  

       O encadeamento se divide em duas espécies. A primeira, efetivada por 

justaposição, caracteriza-se pela colocação de enunciados lado a lado de maneira 

a ensejar à ligação que contribui para a efetivação da textualidade. A 

justaposição ocorre mediante o emprego de elementos lingüísticos 

seqüenciadores em sentido estrito (partículas) ou de sinais de pontuação 

(vírgula, ponto, dois pontos etc.) sem que tenha lugar, em qualquer caso, o 

encadeamento por operadores quase-lógicos ou lógico-práticos.  

       Fávero (2003) esclarece que a segunda espécie de encadeamento, que ocorre 

por conexão, se efetiva mediante operadores discursivos lógico-práticos de 



 66 

disjunção, condição, causa, contrajunção e justificação. Para Fávero (2003), os 

operadores conjuntivos designam o tipo de conexão cujos conteúdos se 

adicionam, baseando-se na relação semântica de compatibilidade. Os operadores 

disjuntivos levam a enunciados que têm orientações discursivas diferentes, e não 

à disjunção lógico-prática. Os operadores contrajuntivos designam o tipo de 

conexão que articula seqüencialmente frases cujos conteúdos se opõem. E os 

operadores justificativos introduzem explicações de atos já mencionados.  

 

3.7 Coerência  

 

       Fávero (2003) e Koch e Travaglia (2003) diferenciam coesão de coerência 

ao afirmarem compor-se a primeira de um conjunto de fatores que dão conta da 

estruturação superficial do texto, enquanto a segunda decorre de um grupo de 

elementos que dão conta do processamento cognitivo do texto e permitem uma 

análise mais profunda do mesmo. Assim, enquanto a coesão se dá em nível 

microtextual – conexão da superfície do texto, a coerência caracteriza-se como o 

nível de conexão conceitual e estruturação do sentido, manifestado, em grande 

parte, macrotextualmente.  

       Há que se ressaltar, diz Fávero (2003, p. 60), “um texto não é em si coerente 

ou incoerente; ele o é para um leitor/alocutário numa determinada situação”. A 

questão que se antepõe, então, é: a coerência depende inteiramente do 

alocutário? Obviamente, não. O locutor detém importante papel na efetivação da 

coerência. O que existe é uma espécie de pacto ou contrato tácito, por 

assentimento, entre enunciador e enunciatário para a co-elaboração de um texto 

ensejador de interação comunicativa e, pois, compreensível e inteligível.  

       Como o colocam Beaugrande e Dressler (1981) e Marcuschi (1983), a base 

da coerência é a continuidade de sentidos entre os conhecimentos ativados pelas 

expressões textuais. Portanto, com os estudiosos da semântica procedimental 
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(procedural semantics), defendem que a aquisição de conhecimentos se dá sob 

dois prismas: o racional e o empírico. Ao aspecto racional se vincula o 

conhecimento declarativo e ao enfoque empírico, o conhecimento dito 

procedimental. O amálgama resultante dos dois modos de processamento e 

aquisição das citadas espécies de conhecimento é o possibilitador da coerência.  

       O conhecimento declarativo leva à organização do conhecimento a respeito 

de situações, eventos e fatos do mundo fenomênico, entre os quais se 

estabelecem relações do tipo lógico, a exemplo daquelas de generalização, 

especificação e causalidade, com o objetivo de se efetivar determinado 

armazenamento na memória semântica.  

       O conhecimento procedimental, por sua vez, é dado pelos fatos e 

convicções segundo conformados, configurados e dados a conhecer pela cultura 

em que estão inseridos os atores da comunicação realizada no e pelo texto. Este 

conhecimento é armazenado na memória episódica por meio de determinados 

modelos globais, sendo trazido à memória ativa, que é o espaço de organização 

dos conhecimentos declarativo e procedimental, apenas no momento da 

interação comunicativa e para um uso e um propósito determinados.  

       Deve-se frisar que a coerência resta dependente do conhecimento prévio 

(racional e empírico, lingüístico e fático, textual e contextual, específico e 

enciclopédico) que os atores da comunicação possuem e ordenam em uma gama 

de modelos cognitivos globais, também denominados frames.
10

 Brown e Yule 

(1983)  explicam  serem   os  frames   estruturas  cognitivas   globais  nas  quais  

 

 

___________________________________________________________________________ 

10
 A exemplo de Fávero (2003), optar-se-á, nesta tese, pelo vocábulo frame, em detrimento de 

outros (esquemas, scripts, planos e cenários), por se considerar que ele é mais abrangente e, 

deste modo, capaz de abarcar seus similares. Outrossim, serão utilizadas aqui como 

sinonímicas a palavra frame e as expressões modelo cognitivo e modelo mental.  
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repousam nosso conhecimento estereotipado. Não é só. Segundo Fávero (2003), 

os frames são estruturas de conhecimento produzidas ativamente pelos 

participantes da interação e têm um reflexo direto sobre a própria 

contextualização, uma vez que a interpretação textual é negociada pelos co-

enunciadores, possuindo dinamicidade.  

     Outrossim, é mister reconhecer que a coerência, enquanto característica que 

contribui para a configuração da textualidade e, portanto, do texto, detém outros 

instrumentos que auxiliam os co-enunciadores da interação que se obtém no e 

pelo texto na intelecção e interpretação textuais. Dentre tais instrumentos 

facilitadores da coerência merecem destaque a já abordada superestrutura e os 

ditos fatores ou princípios de coerência, os quais, crê-se, são os mesmos 

princípios de textualidade até aqui abordados.  

       Assim, há que se ter consciência dos distintos papéis da coerência: ao 

mesmo tempo, ela é um princípio de textualidade e um princípio de 

interpretação do texto
11

, na medida em que colabora para a tessitura do texto e 

em que é conjunto abarcador dos demais princípios de textualidade, 

conformando-os e sendo por eles conformada e configurada.  

       Para encerrar este tópico, esclareça-se crer-se nesta tese, em harmonia ao 

pensamento de Beaugrande (1997), ser necessário responder à seguinte questão: 

Como avaliar a eficácia comunicativa de um texto se os sete princípios de 

textualidade, ainda que convertidos nos três parâmetros avaliativos sugeridos 

por Beaugrande (1997) são por ele mesmo considerados vagos e, pois, 

insuscetíveis de aplicação precisa? A resposta será elaborada a seguir.  

 

 

___________________________________________________________________________ 

11
 Em defesa da coerência como um princípio de interpretabilidade do discurso, cf. Charolles 

(1983, p. 71-98).  



 69 

4 As categorias pessoa, espaço, tempo e os efeitos de sentido 

 

       É necessária a complementação da avaliação da qualidade eficacial 

comunicativa de um texto levada a cabo mediante os princípios de textualidade 

convertidos nos três parâmetros avaliativos sugeridos por Beaugrande (1997). E 

isto, por intermédio da abordagem das categorias, ou aparelho formal, da 

enunciação e sua manipulação ensejadora de efeitos de sentido. O uso e a 

manipulação do aparelho formal enunciativo podem ser analisados nos textos 

escritos vistos enquanto sistemas de enunciados, uma vez que a enunciação 

deixa marcas nestes.  

       Porém, como avaliar a qualidade comunicativa de um texto valendo-se dos 

efeitos de sentido intentados e/ou obtidos por seu enunciador em face do 

enunciatário? Em outras palavras, sendo os efeitos de sentido de natureza 

majoritariamente pragmática e dividindo-se eles em efeitos de sentido intentados 

pelo enunciador, consciente ou inconscientemente, quando são dados a conhecer 

pelas marcas de enunciação deixadas no enunciado, e efeitos de sentido 

concretamente obtidos pelo enunciador junto ao enunciatário, por ocasião da 

reconstrução do sentido do texto enunciado por este, logo, nesta segunda 

situação, realizados a posteriori e não a priori, como utilizá-los para avaliar a 

qualidade eficacial da interação comunicativa em cujo centro está o texto?  

       Parece que só há dois caminhos cientificamente recomendáveis: a) 

realização de pesquisa de campo com os atores de cada interação comunicativa, 

o que, obviamente, é quase impossível ante os inúmeros obstáculos 

epistemológicos e empíricos; b) o descarte dos efeitos de sentido concretamente 

obtidos, porquanto indissociáveis do enunciatário e da co-enunciação, com a 

decorrente investigação, tão somente, dos efeitos de sentido intentados, ainda 

que estes formem conjunto marcado pela contradição, haja vista alguns deles 

derivarem do exercício consciente da enunciação e outros, de aspectos ativados 
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inconscientemente pelo enunciador quando da atividade enunciativa. Opta-se, 

nesta tese, por este segundo caminho, ou seja, por uma investigação da 

enunciação exclusivamente considerada sob a ótica do seu enunciador e a partir 

das marcas deixadas no enunciado dela oriundo. 

       Antes, porém, de se abordar uma teoria sobre a manipulação das categorias 

da enunciação com a decorrente geração de efeitos de sentido, faz-se necessário 

discorrer sobre o aparelho formal da enunciação e a subjetividade da linguagem, 

com especial atenção, neste último caso aos dêiticos e aos subjetivemas. Este o 

papel dos itens 4.1 e 4.2, a seguir.  

 

4.1 O aparelho formal de enunciação e a subjetividade da linguagem  

 

       Em Benveniste (1995; 1989) encontra-se a teoria a respeito do aparelho 

formal da enunciação e da conseqüente subjetividade da linguagem, bem como 

a distinção entre discurso e história, ou seja, entre o sistema lingüístico 

enunciativo, vinculado à enunciação, e o sistema lingüístico enuncivo, ligado ao 

enunciado. Todos estes conceitos serão abordados em ordem peculiar à presente 

tese. Consoante o autor em destaque, o objeto da lingüística é a língua 

considerada em si mesma, despida, pois, de todas as questões conexas ou 

acessórias. Tal alvo analítico, a língua, é dado a conhecer por sistema baseado 

na peculiaridade de seus elementos – traços formalmente representados por 

fonemas e morfemas diferentes, mas solidários entre si.  

       Estes elementos restam ordenados em séries e mostram em cada língua 

arranjos particulares. Tais ordenações são conformadoras da estrutura da língua 

e por ela conformadas, sob um prisma e, sob outro, a estrutura da língua implica 

a ordenação dos elementos lingüísticos e sua capacidade de associação ou 

substituição, diz o estudioso francês.  

       Apoiado em tais fundamentos, Benveniste (1995) desenvolve o conceito de  
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enunciação e de enunciado. A primeira é vista como a colocação em uso do 

sistema lingüístico, de tal uso resultando a comunicação intersubjetiva. O 

segundo é tido como produto que resta da enunciação e, pois, é nele que se 

encontra a sua manifestação.  

       Como se pode perceber, pela enunciação se efetiva o procedimento de 

discretização dos elementos lingüísticos e por intermédio da segmentação do 

enunciado se torna possível chegar ao elemento tido como discreto, isolado, 

visto per se. Ademais, partindo das lições de Saussure acerca da linguagem, da 

língua, do signo e do símbolo que o reveste, Benveniste (1995; 1989) busca 

estudar de modo relacional tais entes e a cultura enquanto produto social. 

Exatamente por isso, o autor realiza suas pesquisas sobre a linguagem, 

considerando a cultura socialmente desenvolvida e o indivíduo que a usa e 

delimita, além de ser por ela delimitado enquanto ser imerso em determinado 

contexto circunstancial, a partir da língua vista como fio condutor, liame que 

perpassa aos aludidos elementos considerados sistemicamente.  

       Ocupa-se Benveniste (1989; 1995), ademais, do aspecto formal e daquele 

substantivo do sistema lingüístico. Para ele, a forma lingüística é estruturalmente 

definida como sendo: a) uma unidade de globalidade constituída por partes que 

se apresentam num arranjo formal, o qual obedece a certos princípios perenes; 

b) uma estrutura, porque suas partes constitutivo-integrantes exercem uma 

função, restando tais partes agrupadas em níveis distintos, cuja ordenação 

obedece a critérios hierárquicos.  

       Não é só. No que tange ao aspecto substantivo do aludido sistema, há que se 

lidar com significações e funções. Assim, a linguagem e, pois, cada língua 

natural tem por função permitir ao ser humano a realização da faculdade de 

simbolizar entendida em sentido amplo como a prerrogativa de se representar os 

mundos fenomênico e ideal por intermédio de construções de signos. Esclareça-
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se, outrossim, que se houver mudança histórica de função afeta ao emprego da 

linguagem, esta restará vinculada a novo paradigma sócio-cultural.  

       Em adição, é preciso lembrar com Benveniste (1989) implicar a língua na 

efetivação de relação intersubjetiva. Por outros termos, o arquétipo do 

pensamento é configurado pela relação entre o indivíduo e a língua. Assim, esta 

é responsável pelo pensar subjetivo, mas o é enquanto construída 

intersubjetivamente. Ademais, diga-se, cada uso subjetivo da língua ao mesmo 

tempo em que formata o pensamento individual pode gerar a modelagem do ente 

utilizado. 

       Sendo a linguagem vista como relacional, Benveniste (1989; 1995) também 

se dedica à abordagem de muitos dos vínculos dotados de polaridade dúplice. 

Por conseguinte, ele vê a linguagem enquanto instrumento de mediação do 

homem consigo mesmo, com o mundo circundante e com seus congêneres. De 

igual modo, vê as inúmeras dualidades lingüísticas – tais como aquelas entre 

som e sentido, o indivíduo e a sociedade e a identidade e a não-identidade – 

como decorrentes do fato segundo o qual a linguagem, na condição de objeto de 

estudo, é sempre um objeto duplo.  

       Benveniste (1995) também vê o signo enquanto dotado do atributo 

arbitrariedade. Para ele, todo signo é arbitrário por remeter para aquilo que ele 

não é, porque pretende apenas representar ou dar a conhecer. Mais: porque 

arbitrário, o signo é sempre convencional, restando efetivado de maneira 

intersubjetiva, além de cambiável, apesar de perene. Em adição, é mister não se 

olvidar ser o signo necessário culturalmente e indissociável da cultura.  

       Outrossim, Benveniste (1995) se ocupa da problemática do homem posto na 

língua por sua utilização desta. Adentra, deste modo, à questão da subjetividade 

lingüística fundada no ego – expresso e determinado pelo status da pessoa –, o 

qual resta dado a conhecer pelo exercício da língua.  

       Ele começa por explicar a estrutura das relações de pessoa no verbo. Ensina  
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que o tempo presente é o ponto de partida de toda enunciação, prestando-se o 

passado à concretização da idéia de momentos idos e o futuro à efetivação da 

noção de algo por vir, dos anseios e das perspectivas vislumbradas. Portanto, o 

emprego dos tempos verbais objetiva à geração do sentido de fluidez e da 

situação temporal. Igualmente, deve-se ter em mente que a modificação do 

tempo verbal no ato enunciativo implica prévia alteração subjetiva de natureza 

temporal. Mais: O uso das formas verbais – termos ou locuções – explicita no 

enunciado surgido o aparelho formal desta com o auxílio preponderante dos 

pronomes.  

       Surge, pois, a teorização de Benveniste (1989) acerca do aparelho formal da 

enunciação como estrutura veiculadora e efetivadora de um eu/tu (ego) 

referindo-se a um ele, num aqui e agora (hic et nunc), os quais, respectiva e 

implicitamente, implicam a existência de termos como aí, ali, lá, acolá e antes, 

então e depois, todos carregados com seus distintos efeitos de sentido. O 

aparelho formal da enunciação é o veículo da subjetivização lingüística e, 

portanto, o arquétipo indiretamente ensejador da categoria da pessoa.  

       Tem-se, em decorrência, a pessoa – constituída pelo eu/tu – relacionável à 

não-pessoa – o ele. Daí serem o eu stricto sensu a pessoa subjetiva e o tu a 

pessoa não-subjetiva, porquanto construída culturalmente. Pode-se, ainda, 

afirmar que o eu é sempre produto social. Mais: o eu e o tu são únicos, 

concretizando-se a cada enunciação, bem como reversíveis entre si, não 

possuindo o ele tais características, já que se efetiva não na enunciação, de 

natureza intrapessoal, mas, sim, na comunicação, de caráter interpessoal. Não é 

só. Infere-se consistir o nós na junção de um eu com um não-eu – tu ou ele. Já o 

vós implica a junção do tu com o ele(s) ou significa a pluralização do tu. Por seu 

turno, o eles consiste na pluralização do ele.  

       Igualmente, deve-se abordar, de maneira resumida, a questão da relação 

entre a forma e o sentido na linguagem e, em conseqüência, a polarização entre 
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o que Benveniste (1989) denomina Semiótica e Semântica. Para ele, a Semiótica 

tem por função lingüística o significar e a Semântica o comunicar. Mais: 

enquanto a Semiótica se caracteriza como uma propriedade da língua, a 

Semântica é o resultado da língua posta em ação pelo locutor. Assim, o signo é 

para ele semiótico e a frase – logo, o texto, dir-se-ia hoje – é a expressão 

semântica por excelência. O signo é de cunho geral; a frase, de caráter 

particular. O primeiro exprime a realidade intrínseca da língua; a segunda, a 

realidade extrínseca à língua.  

       Mais: de acordo com Benveniste (1989) há distinção entre significado e 

sentido. O primeiro é geral e conceitual, restando latente na condição de 

repertório lingüístico do qual podem ser extraídos diferentes sentidos. O 

segundo, por outro lado, nada mais é do que a peculiarização, a delimitação 

conceitual de um signo no momento de sua utilização concreta.  

 

4.2 Dêiticos e subjetivemas na construção da subjetividade enunciativa  

 

       Kerbrat-Orecchioni (1996), investiga a enunciação fundando suas 

concepções nas teorias antecedentes de Austin (1990), Benveniste (1989;1995) e 

Ducrot (1987). De Austin, a autora em destaque absorve a teoria dos atos de 

fala; de Benveniste, ela aceita conceitos acerca da distinção entre enunciação e 

enunciado, da subjetividade na linguagem e do aparelho formal da enunciação 

constituído pelas categorias pessoa, espaço e tempo; de Ducrot, ela busca, 

sobretudo, as considerações sobre posto, pressuposto e subentendido que levam 

à distinção semântico-pragmática entre o dito e o dizer/fazer, respectivamente, 

adstritos ao âmbito do enunciado e da enunciação.  

       Para Kerbrat-Orecchioni (1996), existem dois grupos de arquétipos teóricos 

que objetivam elucidar, ainda que em parte, aspectos distintos da comunicação. 

Os primeiros são os modelos de competência lingüística, ou seja, são 
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explicitadores dos conhecimentos que os sujeitos possuem de sua língua; os 

segundos são denominados modelos de produção e interpretação discursiva e 

dizem respeito às maneiras de se elaborar e entender um texto.  

       Segundo Kerbrat-Orecchioni (1996), os modelos de competência lingüística 

são individuais. Os modelos de produção e interpretação textual são comuns aos 

falantes. Não é só. Enquanto no modelo de competência a ordem das regras e 

das estratégias não é muito importante, ela o é em um modelo de produção e 

interpretação. Igualmente, há que se frisar apoiarem-se os modelos de produção 

e interpretação textual sobre os modelos de competência lingüística, sendo estes 

menos amplos que aqueles e, por conseguinte, a eles integrados.  

       Kerbrat-Orecchioni (1996) se ocupa da subjetividade na linguagem 

enquanto decorrente do fenômeno da enunciação
12

 dada a conhecer por seu 

produto, o enunciado. Para ela a subjetividade se inscreve com mais intensidade 

em algumas categorias ou subconjuntos de unidades enunciativas. A saber, nos 

dêiticos e nos subjetivemas afetivos e avaliativos, por axiologização e/ou 

modalização, que abarcam certos substantivos, verbos adjetivos e os advérbios 

modais.  Interessa  nesta  tese  a  conceituação  de  Kerbrat-Orecchioni  sobre  os  

 

 

___________________________________________________________________________ 

12
 Kerbrat-Orecchioni (1996), após citar as definições de Benveniste e Ducrot sobre a 

enunciação – para os quais, respectivamente, ela implica a colocação da língua em 

funcionamento, por um ato individual de utilização exercida e é atividade lingüística exercida 

por quem fala, no momento em que fala –, afirma que é preciso descobrir as leis que a regem, 

partindo do enunciado realizado, sendo, hoje, impossível defini-la eficazmente em sentido 

lato. Porém, em sentido estrito, para a autora em destaque, a enunciação pode ser definida 

como o mecanismo de engendramento de um texto, o surgimento, no enunciado, do sujeito da 

enunciação, a inserção do locutor em sua fala. Ademais, para ela, a lingüística da enunciação 

só se interessa por um dos parâmetros constitutivos do quadro enunciativo: o locutor-escritor. 

Esta é a posição preponderante nesta tese.  
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dêiticos e a respeito dos subjetivemas adjetivos, verbais e adverbiais.  

       Os dêiticos formam um subconjunto de unidades enunciativas de três 

categorias: pessoal, espacial e temporal, porquanto fazem referência a uma 

pessoa, espaço ou tempo. Eles são classificados pela gramática tradicional, por 

exemplo, como pronomes pessoais, demonstrativos e termos ou expressões 

adverbiais indicativas de lugar ou de tempo. Já os subjetivemas afetivos e 

avaliativos, por axiologização e/ou modalização, segundo Kerbrat-Orecchioni, 

abarcam certos substantivos, verbos e adjetivos, bem como advérbios modais 

(exprimidores de modo, intensidade etc.).  

       Ao abordar os dêiticos, Kerbrat-Orecchioni (1996) principia pela 

explicitação da referência. Esta é tida como o processo que coloca em relação o 

enunciado e o referente, isto é, o conjunto dos mecanismos que fazem 

corresponder, a certas unidades lingüísticas, determinados elementos da 

realidade extralingüística. Assim, na enunciação o sujeito usa três espécies de 

referência: a absoluta, a relativa ao contexto lingüístico e a relativa à situação de 

comunicação ou dêitica.  

       Por conseguinte, os dêiticos são unidades lingüísticas cujo funcionamento 

semântico-referencial implica que se leve em consideração determinados 

aspectos constitutivo-integrantes da situação de comunicação, a exemplo do 

papel que têm os actantes do enunciado no processo de enunciação e da situação 

espaço-temporal do locutor e, eventualmente, do alocutário. Logo, o que varia 

com a situação é o referente de uma unidade dêitica e não seu sentido, o qual 

permanece constante nos diversos empregos que sofre, tal como se dá com o 

pronome eu, que significa sempre o sujeito da enunciação.  

       Ao abordar os pronomes pessoais, Kerbrat-Orecchioni (1996) ensina serem 

eles os mais evidentes dentre os dêiticos, apontando sempre a pessoa 

enunciadora e, de maneira geral, aquela co-enunciadora ou enunciatária, 

fazendo-o explícita ou implicitamente, direta ou indiretamente.  
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       Assim, para receber um conteúdo referencial preciso, os pronomes pessoais 

exigem do alocutário que ele considere a situação de comunicação de maneira: 

necessária e suficiente, no caso do eu e do tu, que são dêiticos puros; necessária, 

mas não suficiente, no caso do ele(s), ela(s), os quais são, concomitantemente, 

dêiticos por exclusão – ao indicarem o indivíduo que não é locutor nem 

alocutário – e representantes já que exigem um antecedente lingüístico. Os 

pessoais nós e vós, respectivamente, são hibridizações decorrentes do eu com o 

não eu (tu/ele/eles) e do tu com o não eu. Neste último caso, o tu plural é um 

dêitico puro e a soma do tu com o ele(s) é um dêitico contextual. Os pronomes 

demonstrativos, por seu turno, são, conforme o caso, referenciais ao contexto 

(representantes) ou referenciais à situação de comunicação (dêiticos). 

       Já a localização temporal – que, no momento da enunciação, a partir de 

uma referência dêitica, implica a expressão localizada de um acontecimento 

sobre o eixo da duração – pode ocorrer mediante o emprego das diferentes 

formas da conjugação verbal (presente / passado / futuro) ou pelos advérbios e 

locuções adverbiais que especificam a localização temporal do processo, 

apresentando um duplo jogo de formas, dêiticas e contextuais, de 

simultaneidade, anterioridade, posteridade ou neutras. Não é só. Há, ainda, 

preposições (depois de, a partir de) e adjetivos temporais (atual, moderno, 

antigo) que participam do jogo de temporalização e são, indiretamente, dêiticos.  

       Por seu turno, a localização espacial se dá mediante o emprego de 

preposições ou advérbios ou pronomes demonstrativos. Tal uso indica a posição 

do observador em relação ao objeto a que se refere. Há, contudo, que se atentar, 

segundo a autora em destaque, para o problema, que eventualmente se 

concretiza em determinados textos, do discurso não localizado.  

       Quanto aos subjetivemas adjetivos, Kerbrat-Orecchioni (1996) constata 

dividirem-se eles em objetivos (macho, solteira, amarelo) e subjetivos. Estes se 

subdividem em: afetivos (pungente, político), exprimidores de relação 
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emocional do sujeito que enuncia diante do objeto referido e em relação a ele; 

avaliativos (não-axiológicos, como “grande” e “quente”, os quais, sem enunciar 

julgamento de valor nem engajamento afetivo do locutor sobre o prisma lexical, 

implicam uma avaliação quantitativa ou qualitativa do objeto denotado pelo 

substantivo que eles determinam; axiológicos, como “bom” e “belo”, que 

implicam uma enunciação veiculadora de julgamento de valor). Para a 

lingüística da enunciação e, pois, para o autor desta tese, interessam apenas os 

adjetivos ditos subjetivos, pois são os que revelam o nível interpretativo da 

linguagem.  

       Os subjetivemas verbais ou verbos subjetivos, por sua vez, podem ser alvos 

de análise, segundo Kerbrat-Orecchioni (1996), sob três ângulos diferentes: a) 

quem faz o julgamento avaliativo (o locutor ou um actante do processo 

enunciativo, em geral o agente); b) sobre quem recai a avaliação (sobre o 

processo em si e seu agente ou sobre o objeto do processo enunciativo); c) qual 

a natureza do julgamento avaliativo (os problemas da axiologização e da sua 

modalização).  

       Importa aqui, de maneira preponderante, o primeiro e o terceiro dos 

aludidos prismas de análise. Isto porque o objetivo da investigação 

consubstanciada no presente texto exige a constatação dos valores do enunciador 

dos acórdãos neles dados a conhecer, a fim de que seja possível vislumbrar 

quem é ele de um ponto de vista ideológico.  

       Kerbrat-Orecchioni (1996) classifica os verbos subjetivos, começando por 

explicar aqueles denominados subjetivos ocasionais. Estes só implicam um 

julgamento avaliativo quando conjugados na primeira pessoa. Na avaliação do 

tipo “bom/mau”, são ocasionalmente subjetivos os verbos de louvor, censura e 

petição, que denotam um comportamento locutário. Na avaliação do tipo 

“verdadeiro/falso”, os verbos de opinião e percepção. Outrossim, os verbos 

ocasionalmente subjetivos se dividem em modais, por exprimirem a atitude do 
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sujeito ante uma representação virtual, e avaliativos de atitude proposicional. 

Estes são os que enunciam certa disposição de um agente diante de um objeto.  

       Há, ainda, consoante a autora em destaque (1996) os verbos detentores de 

subjetividade intrínseca. No eixo verdadeiro/falso, situam-se os verbos de 

opinião e de julgamento, bem como aqueles ditos locutórios. Já no eixo 

avaliativo do tipo bom/mau a análise dirige-se ao próprio processo ou a um de 

seu actantes.  

       Deve-se esclarecer, seguindo Kerbrat-Orecchioni (1996, p. 142), que “os 

verbos exprimem seu caráter subjetivo avaliativo”, sobretudo, no eixo do 

“verdadeiro/falso”. Tais verbos denotam a maneira como um agente apreende 

uma realidade perceptiva ou intelectual, dando a conhecer a visão de mundo 

formada.  

       Quanto aos advérbios, apesar de oferecerem exemplos de todas as espécies 

de unidades subjetivas (termos afetivos e avaliativos, axiológicos ou não), eles 

são especialmente ricos no fornecimento dos modalizadores, conclui Kerbrat-

Orecchioni (1996).  

 

4.3 A manipulação de pessoa, espaço e tempo e os efeitos de sentido  

 

       Fiorin (2001; 2002), partindo dos estudos de autores como Benveniste 

(1989; 1995), Ducrot (1987) e Kerbrat-Orecchioni (1996), também contribui 

para a análise da subjetividade textual, ainda que seu objetivo primordial seja a 

enunciação em si. Ele contribui para a investigação da subjetividade textual ao 

apontar as relações entre as categorias pessoa, espaço e tempo e alguns dos 

efeitos de sentido surgidos das combinações entre elas. Isto permite, inclusive, 

apontar resultado ideológico pretendido e/ou obtido, de modo implícito ou 

explícito, pelo enunciador, como se verá, ao final, em Van Dijk.  
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       Fiorin (2002) principia por abordar a instância textual pressuposta e aquela 

posta. A pressuposta é a enunciação. A posta, o enunciado. A enunciação é vista 

enquanto não analisável em si, pois somente se concretiza no momento da fala. 

Assim, ela é investigada cientificamente a partir das marcas que deixa no 

enunciado, as quais possibilitam uma tentativa de reconstrução da enunciação. O 

enunciado, por sua vez, é o resultado da atividade enunciativa, ou seja, o 

produto da enunciação que pode ser estudado em si.  

       O autor em tela (2002) ensina, então, que dois sistemas lingüísticos 

vinculam-se às distintas instâncias da enunciação e do enunciado. À enunciação, 

liga-se o sistema enunciativo, que indica a comunicação enquanto discurso. Ao 

enunciado, o sistema enuncivo, que denota a comunicação enquanto história. O 

primeiro sistema, o enunciativo, resta caracterizado por uma subjetividade 

explícita, na medida em que parece simular a ocorrência atual da enunciação, 

cuja realização aqui e agora não passa de ficção.  

       O segundo sistema, o dito enuncivo, diversamente, é marcado por uma 

subjetividade implícita e a que se busca disfarçar, a fim de que se obtenha 

pretensa objetividade, objetividade esta que não passa de miragem, uma vez que 

inexiste no uso efetivo da linguagem para a construção de um texto por um 

sujeito. A miragem da objetividade é obtida no sistema enuncivo com a retirada 

de marcas de subjetividade indicadoras do sujeito enunciativo, tais como 

dêiticos, advérbios, verbos, substantivos e adjetivos caracterizados por intensa 

subjetividade.  

       A mudança intratextual do sistema enunciativo para aquele enuncivo e vice-

versa, lembra Fiorin (2001), é concretizada pelo emprego dos mecanismos da 

embreagem e da debreagem. Tanto a primeira quanto a segunda podem ocorrer 

sob os prismas actancial, temporal e espacial. A embreagem implica a 

denegação do enunciado pela instância da enunciação, seja alterando a 

perspectiva enunciativa, seja convertendo o enuncivo em enunciativo e vice-
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versa. Ela enseja o retorno das categorias pessoa, tempo e espaço à enunciação 

ao neutralizá-las, intensificando a subjetividade textual. Já a debreagem leva à 

expulsão de pessoa, tempo e espaço da enunciação, de maneira a ficarem apenas 

no enunciado. Ante o exposto, tenha-se doravante em mente residir a 

importância dos mecanismos da embreagem e da debreagem no seguinte fato: 

eles são os responsáveis pela realização do que Fiorin (2001; 2002) denomina 

“efeitos de sentido.”  

       Fiorin (2001), afirma que as categorias da enunciação – pessoa, espaço e 

tempo – podem ser alvo de inúmeras combinações denotadoras da subjetividade 

textual, ou seja, exprimidoras do sujeito da enunciação e de seu universo (idéias, 

crenças, valores, posição e função social). Por isso mesmo, é possível afirmar 

que a subjetividade é gerada pelos efeitos de sentido veiculados no texto de 

forma bipolar, conclui o autor.  

       A primeira e mais importante dupla de efeitos de sentido opostos – 

aproximação X distanciamento – é de caráter geral, efetivando-se pela 

completude de manipulações de todas as categorias da enunciação já 

mencionadas. Decorre daí que um texto pode objetivar e concretizar ou não uma 

maior proximidade ou distância entre o enunciador e o enunciatário, logo, entre 

os sujeitos reais de uma comunicação construtores de tais atores intratextuais, 

ainda que por eles não representados.  

       Uma maior proximidade entre os actantes e os sujeitos por eles referidos ou 

que os elaboram pode objetivar a quebra de barreiras institucionais, de funções e 

papéis sociais, em detrimento da humanização da comunicação e da 

intensificação da empatia entre o escritor/falante e o leitor/ouvinte enquanto 

indivíduos do mundo real. Diversamente, a perseguição do distanciamento pela 

manipulação das categorias enunciativas pode objetivar a denotação de 

neutralidade axiológica, imparcialidade do escritor/falante construtor do 
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enunciador textual em face do elaborador parcial do enunciatário, o 

leitor/ouvinte.  

       A postura de objetividade denotadora da falsa sensação de neutralidade 

axiológica, imparcialidade possivelmente leve a uma maior credibilidade do 

enunciador e de seu construtor comunicativo, permitindo a veiculação de 

ideologias – que, em noção rudimentar, podem ser vistas como grupos de 

crenças e valores ordenados e harmonizados, logo sistematizados – sem que 

tenha lugar forte e consciente reação a elas por parte daqueles a quem se deseja 

fazer agir de determinada maneira.  

       Consoante Fiorin (2001), do efeito de sentido geral – aproximação X 

distanciamento – decorrem efeitos de sentido gerados especificamente pela 

subversão de uma das categorias da enunciação. O primeiro par oposto é o 

gerado pela manipulação da pessoa. Denomina-se subjetividade X objetividade. 

A subjetividade contribui para o desenho da aproximação e a objetividade 

stricto sensu ajuda a configurar o distanciamento. Aqui a manipulação se dá 

mediante a utilização ou não de termos e expressões que apontam de forma 

explícita o enunciador e o enunciatário, ou seja, respectivamente, o constituidor 

primeiro do texto e seu reconstituidor.  

       O segundo par de efeitos de sentido opostos é o ensejado pela subversão da 

categoria enunciativa espaço. Nela tem lugar a polarização presentificação X 

absenteização. A presentificação contribui para o desenho da aproximação e a 

absenteização ajuda a configurar o distanciamento. São elementos 

configuradores da presentificação ou da absenteização, em geral combinados 

entre si: advérbios ou expressões adverbiais de lugar, como “aqui, lá, acolá, na 

Avenida Paulista, em frente à igreja”; pronomes demonstrativos, como “este, 

esse, aquele”.  

       Para Fiorin (2001), é possível depreender que a manipulação da categoria 

espaço, com o decorrente efeito de sentido presentificação ou absenteização, se 
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dá, por exemplo, mediante a troca do espaço do enunciatário pelo do enunciador 

ou a substituição do espaço do enunciador pelo espaço que está fora da situação 

enunciativa. 

       O terceiro grupo de efeitos de sentido opostos é o ensejado pela subversão 

da categoria enunciativa tempo. Nela têm lugar três polarizações. A primeira, 

conjunção X deslocação, diz respeito aos efeitos de sentido realizados pelo 

emprego dos tempos verbais em sentido estrito; a segunda, realidade X 

virtualidade, refere-se aos efeitos de sentido modais; a terceira, inacabado X 

não começado, alude aos efeitos de sentido aspectuais.  

       Para Fiorin (2001), a conjunção pode concretizar-se como ressonância no 

momento de referência; a deslocação, como separação total do momento de 

referência; a não deslocação, como proximidade e a não conjunção, como 

distância. Já a realidade pode manifestar-se como certeza das ações futuras, 

como inevitabilidade, como necessidade; a virtualidade, como suposição, 

dúvida, hipótese, incerteza, probabilidade ou atenuação dos fatos; a não 

virtualidade, como inelutabilidade da ação futura; a não realidade, como 

atenuação da ação presente e evasão da realidade. Por sua vez, o inacabado 

manifesta a inevitabilidade da ação futura, porque a mostra como já começada, e 

a imperfectividade do evento passado; o não começado, o caráter eventual do 

acontecimento; o começado, a iminência do evento futuro e a perfectividade da 

resolução tomada; o acabado, o efeito inevitável do que está ocorrendo e a 

rapidez com que se dá o que está acontecendo.  

       Não é só. A manipulação dos verbos em seus tempos, modos e aspectos, diz 

Fiorin (2001), permite neutralizar um tempo enunciativo (relacionado ao 

momento de referência pretérito) e um enuncivo correspondente (relacionada 

seja a um marco temporal pretérito, seja a um marco temporal futuro). Também 

possibilita neutralizar um termo de categoria topológica (concomitância vs não 

concomitância (anterioridade vs posteridade)) e outro, dentro do mesmo 
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subsistema temporal. Exemplos de tais constatações são encontrados ao se usar 

uma posteridade com valor de concomitância dentro de um mesmo sistema (o do 

momento da enunciação) ou ao se empregar o futuro do pretérito com valor de 

futuro do presente, o que enseja a passagem da concomitância para a 

anterioridade e, pois, o sentido de irrealidade.  

       Todavia, aos objetivos desta tese não basta o conhecimento e a apreensão 

racional dos mecanismos configuradores e concretizadores dos ditos efeitos de 

sentido. Afinal, se estes são intentados pelo enunciador, exitosamente ou não, 

com o escopo de levar o enunciatário a uma ação ou omissão, o são calcados em 

certas ideologias que se deseja disfarçar e que fundamentam todos os atos da 

vida do enunciador dentre os quais aqueles de fala.  

       Por conseguinte, há que se abordar parte da obra de Teun A. Van Dijk 

(1997-b; 2000-a), a fim de nela se buscar apoio teórico ao desnudamento da 

relação lógica, de causa e efeito, entre determinadas ideologias e o discurso ou 

texto produzido. Por outras palavras, impõe-se apontar a existência de 

vinculação entre o modo de pensar, agir e ser, enquanto conformado 

ideologicamente, e o fenômeno da enunciação, passível de reconstrução a partir 

das marcas que deixa nos enunciados derivados. Esta realidade é abordada a 

seguir, ao discorrer-se sobre alguns aspectos da teoria lingüística de Van Dijk a 

respeito das ideologias.  

 

5 Uma concepção lingüístico-funcional sobre as ideologias 

 

       Inicialmente, seguindo Van Dijk (1997-b), deve-se esclarecer que as teorias 

lingüísticas têm sofrido uma evolução no tocante à abordagem da produção e 

interpretação do texto. Em um primeiro momento, explica-se o texto sob um 

enfoque estrutural por meio de conceitos abstratos, estruturas lexicais ou regras 

de significado. Em um segundo momento, busca-se dá-lo a conhecer por 
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intermédio da construção de modelos mentais baseados no conhecimento sócio-

cultural.  

       Atualmente, a preocupação do autor volta-se para o desenvolvimento do que 

se denomina análise crítica do discurso ou do texto, restando evidente dever-se 

também explicar grande parte do significado do texto em termos do controle 

ideológico, exercido por intermediação de atitudes, definidas como sendo 

representações sociais, e respectiva instanciação de modelos mentais episódicos 

relativos a acontecimentos e contextos. Aliás, o próprio autor reconhece que está 

a vivenciar o terceiro momento de teorização da lingüística hodierna, havendo, 

antes, sido ligado às duas etapas já mencionadas de investigação do discurso.
 13 

       Passa-se, assim, a partir de Van Dijk (1997-b; 2000-a), a abordar a relação 

de influência e conformação havida entre a ideologia e o discurso ou texto. 

Conforme o autor em destaque (1997-b) há que se analisar o grupo de 

propriedades básicas comuns às diferentes ideologias e examinar a dimensão 

discursiva de ligação entre discurso e a ideologia, nomeadamente as formas 

como as ideologias se articulam ao nível do significado do discurso.  

       Outrossim, porque as ideologias são produzidas e reproduzidas nos textos 

orais ou escritos, parece aceitável, continua o autor, que algumas estruturas do 

discurso realizem esse processo com maior eficiência do que outras. Portanto, há 

que se identificar e descrever essas estruturas, bem como explicar as funções 

ideológicas do texto enquanto relacionadas às condições sócio-cognitivas e às  

 

 

___________________________________________________________________________ 

13
 Para visão resumida do pensamento de Van Dijk quanto à investigação do discurso sob os 

ângulos estrutural, sociocognitivo-interacional e ideológico, leia-se, respectivamente, os livros 

El discurso como estructura y proceso (2000-b), El discurso como interacción social (2000-c) 

e Ideologia, uma aproximación multidisciplinaria (2000-c).  
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conseqüências da produção e veiculação do texto.  

       A fim de que sejam alcançados os objetivos acima arrolados, é preciso, 

antes, conceituar o termo ideologia, diminuindo-lhe a vaguidade semântica 

periférica. Para Van Dijk (1997-b), em seu pensamento atual, todas as ideologias 

são sócio-cognitivas, não avaliáveis quanto à verdade/falsidade, gerais e 

abstratas, detendo vários graus de complexidade e diferentes manifestações que 

a exprimem segundo sejam distintos os contextos em que tais manifestações 

estão inseridas.  

       O autor (1997-b) afirma que as ideologias são de natureza sócio-cognitiva 

porque possuem duas dimensões relacionadas entre si: uma cognitiva e outra 

social. Sob o prisma cognitivo, as ideologias devem ser concebidas como as 

bases abstratas axiomáticas dos sistemas de crenças que os grupos partilham em 

sociedade. Tais bases incorporam objetos mentais, a exemplo das idéias, 

pensamentos, crenças, apreciações e valores.  

       Sob o enfoque social, continua Van Dijk (1997-b), as ideologias podem ser 

vistas como mecanismos de controle e legitimação da auto-identificação dos 

grupos, dominantes ou dominados, ou de classes sociais, bem como de seus 

objetivos e ações. Mais: as ideologias são partilhadas ou contestadas pela 

coletividade pertencente aos distintos grupos sociais a partir de seus interesses 

socioeconômicos ou políticos. Por conseguinte, as ideologias servem como 

modelos conceituais interpretativos comuns a toda a sociedade que 

proporcionam, aos membros dos grupos, a compreensão da realidade social, das 

práticas cotidianas e das relações com outros grupos.  

       Igualmente, diz o autor (1997-b), as ideologias não são verdadeiras nem 

falsas sob o ângulo avaliativo, pois representam apenas uma verdade construída, 

muitas vezes, de maneira preconceituosa e afeta exclusivamente a um grupo 

social, servindo, por conseguinte, aos fins deste. Ademais, é possível considerar 



 87 

aqui serem as ideologias modelos de interpretação e ação utilitaristas na medida 

em que se prestam a favorecer os interesses do grupo.  

       Ademais, as ideologias podem ter vários graus de complexidade. Para Van 

Dijk (1997-b), elas não precisam ser sistemas de crenças perfeitamente acabados 

e explícitos. Vão de um grau mais simples a outro mais complexo e podem ser 

constituídas quer por proposições básicas quer por modelos abrangentes. Devem 

ser encaradas como os axiomas de uma teoria social, implícita e simplista, 

formulada por um grupo sobre si mesmo e a respeito da posição que ocupa na 

sociedade e, por conseguinte, axiomas estes que podem até ser difíceis de 

entender, vagos ou contraditórios, desde que se revelem operacionais, logo, 

úteis, para orientar a interpretação e a interação sociais. Não é só. Em geral, os 

líderes e intelectuais ideólogos de determinado grupo ou classe detêm sistemas 

ideológicos mais complexos e sofisticados que os demais membros.  

       Continua Van Dijk (1997-b), as ideologias têm manifestações que variam de 

acordo com o contexto. Vale dizer, elas não se expressam livremente, sem 

amarras. São dadas a conhecer de forma cerceada por fatores pessoais e 

contextuais que devem ser abstraídos a fim de se chegar à ideologia em si. 

Igualmente, as ideologias são influenciadoras e não deterministas, ou seja, é 

possível que influenciem, orientem ou controlem o discurso e a ação sociais, 

mas não os provocam nem determinam, bem como não são os únicos sistemas 

mentais que contribuem para a configuração do texto.  

       Mais: As ideologias são gerais e abstratas. O que é local e específica, 

particular e concreta é cada manifestação ou expressão ideológica. Como 

decorrência destes atributos é que as pessoas estão aptas a reconhecer cada 

ideologia. Van Dijk (1997-b) afirma que apenas a concepção das ideologias 

como sistemas gerais e abstratos permite explicar porque os membros da 

sociedade são tantas vezes constantes e similares nas suas expressões 

ideológicas. O mesmo se aplica ao conhecimento sócio-cultural, diz ele, 
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enquanto visto como adquirido no discurso e na interação, já que a aceitação 

deste conhecimento independe de um contexto. Porque este conhecimento é 

comum a toda a sociedade há a formulação de um postulado semelhante no que 

diz respeito às ideologias que controlam opiniões e apreciações.  

       A partir das características expressas acima, Van Dijk (1997-b, p. 111-112) 

define serem as ideologias  

 

modelos conceituais básicos de cognição social, partilhados por membros de grupos 

sociais, constituídos por seleções relevantes de valores socioculturais e organizados 

segundo um esquema ideológico representativo da autodefinição de um grupo. Para 

além da função social que desempenham ao defender os interesses dos grupos, as 

ideologias têm a função cognitiva de organizar as representações sociais (atitudes, 

conhecimentos) do grupo, orientando assim, indiretamente, as práticas sociais relativas 

ao grupo e, conseqüentemente, também as produções escritas e orais de seus membros.  

 

       Então Van Dijk (1997-b; 2000-a) se ocupa das explicações teóricas das 

condições de aquisição e utilização das ideologias, bem como das funções, dos 

procedimentos, dos resultados a elas relacionados. Este autor (2000-a) começa 

por expor duas noções conceituais fundamentais à elucidação do que é a 

ideologia. Aborda, pois, os valores e estruturas dela.  

       Van Dijk (2000-a) diz que as ideologias são sistemas de cognição social 

avaliativos. Logo, são sistemas que fornecem não apenas as bases a partir das 

quais se formulam apreciações acerca do que é certo ou errado, mas, também, 

diretrizes indispensáveis à percepção e interação sociais. Pressupõe-se, em 

decorrência, que os constituintes basilares das ideologias são valores sócio-

culturais, tais como igualdade, verdade e justiça.  

       Mais que isto, apesar de haver alguns valores universais, a maioria deles, 

para Van Dijk (2000-a), o é de modo relativo no tempo e no espaço, ou seja, é 

culturalmente construída e utilizada – selecionada e ordenada (hierarquizada) – 
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de maneira específica e variável por toda uma sociedade, por uma classe social 

ou por um grupo, tendo em vista os objetivos que se pretende alcançar. Por 

conseqüente, e relativamente a cada grupo ou classe social, é lícito esperar que 

os seus valores constituam os critérios avaliativos sobre os quais se assentam as 

opiniões definidoras dos sistemas ideológicos.  

       À semelhança da maior parte dos sistemas cognitivos, ensina Van Dijk 

(2000-a), as ideologias não são um conjunto desordenado de proposições 

avaliativas. Encontram-se, ao contrário, organizadas de diversas maneiras. 

Muitas ideologias, por exemplo, podem organizar-se mediante uma polarização 

que defina grupo interno e grupos externos, tal como ocorre com as ideologias 

nacionalistas ou racistas cuja tendência é a de categorizar as pessoas nos termos 

do nós contra eles (dos brancos contra os negros, dos nacionalistas contra os 

estrangeiros ou vice-versa).  

       Deste modo, as ideologias são expressas e veiculadas por determinado 

esquema estrutural perene ao qual se ajustam os axiomas ideológicos 

específicos e variáveis. Este esquema é composto por diversas categorias básicas 

e um determinado número de regras ou estratégias que definem ou examinam as 

relações entre cada categoria. Em outras palavras, Van Dijk considera que as 

ideologias podem ser concebidas como uma espécie de auto-esquema do grupo 

apto a representar os próprios interesses grupais.  

       Para Van Dijk (1997-b; 2000-a), as categorias básicas configuradoras da 

estrutura da ideologia são: identidade/pertença; tarefas/atividades; objetivos; 

normas/valores; posição; recursos. Segundo a categoria da identidade/pertença 

é definido quem pertence ou não a um grupo ou classe social a partir da 

identidade do sujeito alvo da avaliação para a inclusão ou a exclusão. Isto vale 

não apenas para os grupos ditos dominantes e/ou majoritários como, ainda, para 

aqueles classificados como minoritários e/ou dominados.  
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       A categoria da identidade/pertença engloba as propriedades fundamentais, 

isto é, aquelas inerentes ou perenes, que o grupo autodefine, como, 

nomeadamente, a origem, a aparência, o sexo, a língua, a religião e a 

“etnicidade”. Afinal, a discriminação afeta aos outros grupos e seus membros se 

baseia nestas características. Esta categoria permite a divisão entre homens e 

mulheres, brancos e negros, velhos e jovens, cidadãos e imigrantes.  

       A categoria relacionada com as tarefas/atividades permite indagar acerca 

das funções sociais inerentes a determinados grupos, afirma o autor em destaque 

(1997-b). Gera perguntas do tipo: Qual o papel do nosso grupo? O que se requer 

de nós? É esta categoria que distingue os grupos e seus indivíduos sob o prisma, 

por exemplo, das profissões ou trabalhos exercidos (jornalistas, operadores do 

direito, eletricistas), bem como sob o ângulo das distintas atividades internas ao 

grupo (jornalistas da imprensa, do rádio ou da televisão; repórteres, articulistas 

ou comentaristas políticos ou de economia; juízes ou advogados etc.).  

       A categoria afeta à estipulação e identificação dos objetivos das classes ou 

grupos sociais presta-se à definição funcional ideológica – idealizada e não 

necessariamente real, já que tais objetivos se referem à concepção que os 

membros do grupo têm de si mesmos e não ao que são ou fazem – de tais 

conjuntos de pessoas, explica Van Dijk (1997-b).  

       Afinal, as ações características dos grupos são normalmente realizadas 

visando a uma ou mais finalidades sociais de âmbito geral: os jornalistas 

[consideram que] redigem notícias para informar o público ou para funcionar 

como vigilantes da sociedade; os professores universitários [acreditam que] 

ensinam para educar os jovens ou investigam para encontrar a verdade; os juízes 

[pensam que] julgam ou decidem para possibilitar a concretização da justiça e a 

igualdade entre as partes e, em conseqüência, para efetivar a paz social.  

       A categoria relativa às normas e valores leva à seleção específica dos 

critérios ideológicos que presidem às apreciações ensejadoras das escolhas das 
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tarefas e dos objetivos dos grupos. Exemplo disto é encontrado na dita 

“objetividade das notícias”, no caso dos jornalistas, e na “justa elaboração e 

aplicação das leis”, no caso dos legisladores e dos juízes. Daí o serem as normas 

e os valores que definem grupos políticos e religiosos como os liberais e os 

conservadores ou os católicos ou protestantes, afirma Van Dijk (1997-b).  

       A categoria referente à posição é nuclear, explica o autor em destaque 

(1997-b). Ela possibilita o estabelecimento do lugar do grupo na sociedade 

tomando-se como pontos de referência a localização de outro(s) grupo(s). 

Assim, os jornalistas definem-se em relação ao seu público ou aos participantes 

das notícias; os professores universitários em relação aos seus alunos; os 

médicos em relação aos pacientes; os juízes em relação aos jurisdicionados; as 

feministas em relação à generalidade dos homens e das mulheres e, 

particularmente, em relação aos homens machistas. Por conseguinte, é a 

categoria posição que determina os amigos e os inimigos, os aliados e os 

adversários, configurando, deste modo, as relações sociais de dominação, de 

conflito e de competição entre os diversos grupos.  

       A categoria vinculada ao grau de acesso e utilização dos recursos (materiais 

ou intelectuais, reais ou simbólicos, como alimentação, educação, cidadania ou 

respeito), por seu turno, é alvo de ações, estratégias e objetivos estipulados pelos 

distintos grupos que a tais recursos disputam. Aliás, muitas vezes, cada grupo 

tende a proteger seu acesso privilegiado aos recursos, buscando legitimar esta 

exclusão ideologicamente. É o que se dá com os jornalistas, que protegem seu 

acesso privilegiado à informação; com os professores universitários, que 

protegem o acesso ao conhecimento; com os operadores do direito (juízes, 

advogados, membros do ministério público) que protegem seu acesso 

privilegiado ao sistema de decisões jurídicas definidoras do que é legal e justo. 

Por isso mesmo, a possibilidade de acesso aos mencionados recursos define 
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quem são, e com que intensidade, os ricos e pobres, os que têm e os que não 

têm, lembra Van Dijk (1997-b).  

       Como são construídas, conhecidas e controladas as ideologias? De que 

modo é depreensível a veiculação de elementos ideológicos pelo texto? Como 

verificar os objetivos do uso discursivo das ideologias, ou seja, suas funções? 

Van Dijk (2000-a) explica que as ideologias são construídas de baixo para cima 

(da população em direção às elites) e de cima para baixo (das elites – 

intelectuais, econômicas e políticas – rumo às classes populares).  

       Para Van Dijk (2000-a), quando as ideologias restam construídas de baixo 

para cima, acabam aprimoradas pelos ideólogos. Significa que estes intelectuais 

acabam por aparar as arestas, preencher as lacunas, suprimir contradições 

internas às ideologias ou, ainda, por disfarçar tais incongruências. Ao contrário, 

quando as ideologias são elaboradas de cima para baixo, seus elaboradores – 

membros das elites – buscam torná-las palatáveis à população, de maneira a 

captar-lhes a simpatia, abarcando, por isso mesmo, elementos culturais já 

existentes no interior de uma classe social ou um grupo constituído previamente.  

       Igualmente, a cooptação da simpatia popular se efetiva mediante a criação e 

a veiculação de novos elementos axiológicos que sejam compatíveis com 

aqueles já existentes, de modo a permitir a criação de novo grupo com 

indivíduos pertencentes a grupos previamente constituídos. Neste caso, os 

indivíduos cooptados passam a pertencer, concomitantemente, aos grupos novos 

e àqueles então já existentes.  

       Ademais, há que se mostrar o rol de estratégias utilizadas para se exercer 

um controle ideológico. Segundo Van Dijk (2000-a), algumas delas são: a) a 

divisão dos grupos não dominantes, de maneira a evitar a solidariedade entre 

eles. É o que ocorre, por exemplo, com o feminismo e o racismo, em que, 

respectivamente, dividem-se as mulheres e os dominados pertencentes a 

diferentes grupos étnicos; b) a divisão dentro de um mesmo grupo ou classe 
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social, mediante mensagens de forte apelo a determinados indivíduos 

pertencentes ao grupo. Exemplo disto encontra-se na divisão das mulheres em 

feministas e não feministas; c) inexistência de alternativas viáveis ou não-

marginalizadas ou conhecidas às ideologias das elites. É o que se dá com o 

liberalismo em face da derrocada do socialismo. 

       Além das estratégias já expostas, na esteira de Van Dijk (2000-a), há que se 

elencar: a) a dificuldade de acesso dos líderes dos grupos dominados ou 

marginalizados à comunicação pública por intermédio da mídia, os quais são 

taxados de radicais ou fundamentalistas e desacreditados em face da população 

em geral; b) a manipulação e o disfarce das inconsistências ou incongruências 

das ideologias das elites por meio do uso dos meios de comunicação de massa; 

c) a adoção moderada ou parcial das ideologias populares, evitando-se conflito 

significativo quer com o conteúdo das ideologias dos grupos dominantes quer 

conflito com os grupos dominados. 

       Por sua vez, continua Van Dijk (2000-a), a identificação dos elementos 

ideológicos veiculados no texto ocorre: a) pelo modo de disposição da estrutura 

textual construída, ou seja, pela ordenação sistêmica dos elementos pertencentes 

à micro e à macroestrutura, bem como pelo manejo do pressuposto e do que se 

deve subentender; b) pela reconstrução do contexto da enunciação e pelo ato de 

mostrar o enunciador enquanto um ente – aqui são feitas e respondidas as 

seguintes perguntas: quando, como, por que, quem, onde, de que modo; c) pelo 

conteúdo veiculado e seus referentes identificados.  

       Já a verificação dos objetivos do uso discursivo das ideologias, consoante o 

autor em destaque (2000-a), se dá: a) pela reconstrução do percurso histórico da 

ideologia e seus resultados. Afinal, uma ideologia pode alternar seu estado entre 

o latente e o emergente, passando de um para o outro conforme a conveniência 

do grupo ante a pressão e tomada de posição da sociedade; b) pelo grupo que 

veicula a ideologia – sua identidade, seus interesses, tomada de posição ante 
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outros grupos e maneira de usar e lidar com o uso dos recursos de que dispõe ou 

a que tem acesso privilegiado.  

       Resta possível, assim, inferir as funções sociais das ideologias. Para Van 

Dijk (2000-a), as funções negativas das ideologias são: a) a legitimação do 

exercício do poder e de seus detentores e, muitas vezes, das desigualdades 

existentes, sobretudo no tocante ao acesso aos recursos disponíveis; b) ocultar 

do indivíduo a verdade, a realidade ou as condições objetivas, materiais da 

existência, bem como os interesses das formações sociais.  

       Já as funções positivas das ideologias, segundo o Van Dijk (2000-a), são, 

dentre outras: a) habilitar os grupos dominados a criar solidariedade, a organizar 

a luta e a sustentar a oposição aos grupos dominantes; b) proteger os interesses e 

recursos a fim de manter as condições existenciais. Mais: as ideologias podem 

ou não serem más em si. Quando não são más em si, podem vir a sê-lo, 

consoante a maneira de utilização a que são submetidas, ou seja, em decorrência 

do modo de sua manipulação.  

       Não se pode olvidar, ademais, o papel das atitudes e dos frames ou modelos 

cognitivos na intelecção das ideologias, afirma Van Dijk (2000-a). As atitudes 

possibilitam a inferência ou a transmissão indireta das ideologias que as 

embasam e as impulsionaram a vir ao mundo fenomênico. Exemplo disso 

encontra-se nas atitudes racistas, discriminatórias ou excludentes que apontam 

para ideologias da mesma natureza (o aluno branco que não fala nem se 

aproxima do negro na escola ou não senta ao lado dele no ônibus, os sócios 

freqüentadores de clubes exclusivamente masculinos etc.).  

       Já os modelos mentais ou frames formam uma interface cognitiva capaz de 

transformar o coletivo no individual, as atitudes sociais em opiniões pessoais. 

Tais modelos são representações individuais das opiniões e experiências 

pessoais relativas a ações, acontecimentos ou situações particulares armazenadas 

na memória.  
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       Exatamente por isso, pessoas de um mesmo grupo social acabam por ter 

vivência e teorização específicas de certa ideologia apesar de partilharem das 

mesmas atitudes sociais em relação ao contexto situacional geral. Ou seja, 

enquanto as ideologias são grupais ou coletivas (institucionais, sociais) os 

modelos são individuais. Assim, cabe aos modelos a concretização das 

ideologias no discurso ou texto já que eles formam a base mental da qual se 

originará a discursivização e seu produto o discurso.  

       Em conclusão, frise-se dever ter-se em mente serem todas as categorias 

abordadas neste capítulo indispensáveis à configuração do modelo funcional de 

análise do texto jurídico expresso de modo específico nos acórdãos judiciais, de 

maneira a atender o objetivo preconizado, a saber, o desnudamento dos aspectos 

sintáticos e semânticos do gênero acórdão, com a decorrente constatação de 

elementos comuns, inclusive aqueles ideológicos, havidos nos contextos de 

configuração enunciativa dos textos, bem como a possível inferência dos 

resultados pragmáticos derivados da intelecção, total ou parcial, real ou 

imaginária, do conteúdo dos acórdãos.  

       Antes do estabelecimento do dito modelo de análise e de sua aplicação ao 

corpus pertinente, faz-se necessário abordar a teoria do texto, com explicação 

das idéias do tipo e do gênero, de modo a se aplicá-los ao texto jurídico. Tudo 

isto seguido de classificação funcional dos diferentes gêneros textuais jurídicos. 

Afinal, é importante situar o âmbito das investigações desta tese em relação a 

estudos sobre teoria textual. Este o papel do terceiro capítulo.  
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CAPÍTULO III – O SISTEMA DE GÊNEROS TEXTUAIS JURÍDICOS 

 

1 Categorias textuais basilares: 1.1 Tipelementos; 1.2 O tipo textual; 1.3 O gênero 

textual. 2 Classificação dos gêneros textuais jurídicos: 2.1 Por uma sistematização dos 

gêneros textuais jurídicos; 2.2 Classificação funcional dos gêneros textuais jurídicos.  

 

       Foram abordados no capítulo dois os fundamentos lingüísticos vistos 

enquanto possibilitadores de posterior configuração de um modelo passível de 

aplicação ao estudo científico dos textos jurídicos, especialmente, daqueles 

havidos nos acórdãos.  

       Os ditos fundamentos ou categorias, no entanto, são insuficientes para o 

estabelecimento e a aplicação científica do modelo de análise dos acórdãos que 

será configurado no capítulo quatro. Isto porque falta a constatação da tipologia 

em que se insere toda fala escrita ou verbal, bem como a decorrente 

sistematização dos gêneros configuradores dos textos jurídicos.  

       Assim, neste capítulo, discorrer-se-á, inicialmente, sobre os elementos da 

tipologia textual mais aceita no Brasil. Isto será feito, sobretudo, utilizando o 

enfoque de Travaglia (2002-a; 2002-b; 2002-c; 2004; 2006-a; 2006-b; 2006-c; 

2007-a; 2007-b; 2007-c). Logo, serão vistos os tipelementos denominados tipo e 

gênero. Todavia, não será detalhada a definição de Travaglia sobre a espécie por 

opção de delimitação epistemológica.  

       Após, buscar-se-á expressar a classificação funcional desenvolvida sobre os 

gêneros pertencentes ao sistema genérico textual jurídico, vistos enquanto 

detentores de peculiaridades oriundas de sua construção, finalidade e veiculação 

na comunidade discursiva jurídica. Tal classificação será utilizada como ponto 

de partida à elaboração de modelo de interpretação aplicável ao texto jurídico 

configurado pelo gênero acórdão.  
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       Não é só. Acredita-se que o dito modelo, após ser alvo de alterações 

secundárias, também seja adequado ao estudo dos textos de outros gêneros 

integrantes do sistema jurídico. Eis o que se verá nos itens a seguir.  

 

1. Categorias textuais basilares 

 

1.1 Tipelementos  

 

       Travaglia (2002-a; 2004; 2006-b; 2007-c) denomina tipelementos às classes 

de categorias de textos fundamentais encontradas em dada sociedade e cultura e 

que agrupam categorias textuais havidas em diferentes planos teórico-

funcionais, de acordo com sua natureza. Para ele os tipelementos são três: o tipo, 

o gênero e a espécie. Ressalte-se que, embora os conceitos de tipo e gênero 

sejam bastante difundidos na lingüística textual, encontrando inúmeros 

defensores dentre os estudiosos, a exemplo de Marcuschi (2002), Marquesi e 

Elias (2006) e Schneuwly (2004), a concepção de espécie
14

 parece ser proposta 

peculiar de Travaglia. Como já visto, nesta tese buscar-se-á abordar somente os  

 

 

________________________________________________________________ 

14
 Travaglia (2006-b) afirma poder a espécie ser entendida como um dos tipelementos ligados 

a certo gênero [o outro é o tipo], a exemplo da carta e dos cartões, que são espécies vinculadas 

ao gênero correspondência, e como um dos tipelementos relacionados com determinado tipo 

[o outro é o gênero], tal qual ocorre com o tipo narrativo, que possui como espécies, a história 

e a não história.  

   Logo, para Travaglia (2006-c, p. 6), a espécie é tipelemento, identificado e caracterizado 

“por aspectos formais de estrutura (inclusive de superestrutura) e da superfície lingüística e/ou 

por aspectos de conteúdo”. Diz, ainda, este autor (2006-b), que não há relação hierárquica ou 

de subordinação entre os tipelementos.  
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tipos e gêneros.  

        Travaglia (2006-b) defende que as características basilares apontadas por 

Bakhtin (2003) enquanto identificadoras e integrantes dos “gêneros discursivos” 

podem ser também apontadas nos demais tipelementos. Isto porque, segundo 

Travaglia (2006-b), a expressão “gêneros discursivos”, encontrada em Bakhtin, 

detém sentido similar àquela conceituada por ele próprio em suas obras e 

denominada “categorias textuais”.  

       Bakhtin (2003) fala em três características fundamentais encontradas nos 

“gêneros discursivos” (categorias textuais) e que apontam para o contexto de sua 

produção: o conteúdo temático, o plano composicional e o estilo. Veja-se lição 

de Koch e Elias (2006, p. 106-107), que bem resume o pensamento de Bakhtin 

nesta questão:  

 

[...] os gêneros possuem uma forma de composição, um plano composicional; 

além do plano composicional, distinguem-se pelo conteúdo temático e pelo estilo; 

trata-se de entidades escolhidas, tendo em vista as esferas de necessidade temática, o 

conjunto dos participantes e a vontade enunciativa ou a intenção do locutor, sujeito 

responsável por enunciados [...].  

(Itálicos do autor desta tese)  

 

       Ante a amplitude e generalidade das três características textuais ora em 

destaque, em companhia de Travaglia (2006-a), há que se entender ser toda e 

qualquer categoria textual marcada por esfera de atuação que promove modos 

específicos de combinar, indissoluvelmente, conteúdo temático, estilo e 

estrutura ou plano composicional.  

       Deste modo, o que é exclusivo a cada categoria textual é a maneira pela 

qual contribui para a configuração posterior, no texto empírico, de conteúdo, 

estrutura composicional e estilo. E isto vale até para o gênero, com a ressalva de 

que, no caso desta categoria textual, outros atributos, dados a conhecer pelos 
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traços relativos a condições de produção (enunciador, enunciatário, instituição, 

comunidade discursiva etc.), terão que ser levados em conta.  

       Mas em que consiste cada uma das três citadas características dos 

tipelementos? Ora, o conteúdo temático nada mais é que o sistema informativo 

peculiar a cada categoria textual, integrado por configuração seqüencial única – 

o desenho resultante da ordenação dos pequenos assuntos – que aponta para o 

assunto aglutinador e demais informações secundárias que o cercam e nele têm 

seu fundamento e razão textual de existir.  

       Travaglia (2006-b) exemplifica o sistema informativo do conteúdo temático, 

notadamente, mediante sua configuração. Para tal autor (2006-b, p. 10), a 

configuração seqüencial do sistema informativo ou conteúdo temático na 

narração é expressa por meio de “acontecimentos ou fatos organizados em 

episódios (indicação e detalhamento – geralmente por meio de descrição – de 

lugar, tempo, participantes/actantes/personagens + acontecimento, que pode ser 

ação, fato ou fenômeno)”. Na descrição tem-se a “localização do objeto a ser 

descrito com suas características (cores, formas, texturas) e componentes”.  

       Por seu turno, continua Travaglia (2006-b, p. 10), na dissertação importam 

como informação “as entidades, as proposições sobre elas e as relações entre 

estas proposições, tais quais as de condicionalidade, causalidade, de oposição ou 

contrajunção, de adição ou conjunção, de disjunção, de 

especificação/amplificação/exemplificação e comprovação, dentre outras”. Já na 

injunção o conteúdo temático resta imbuído de informação sobre “algo a ser 

feito e como deve ser feito”.  

       O plano composicional, que tem como elemento principal a superestrutura, 

implica um objetivo comunicativo ímpar e ensejador de uma maneira peculiar 

de construção e ordenamento das partes formais dos tipelementos que permite 

identificá-los como tais e se dá a conhecer, finalmente, por meio de um texto. Já 

o estilo nada mais é do que a utilização e organização peculiar dos atributos 
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lingüísticos contidos na superfície textual. A investigação do estilo possibilita a 

análise de um texto em seus diversos planos (fonológico, morfológico, sintático 

e pragmático) e níveis (lexical, frasal e textual).  

       Acrescente-se que, para Travaglia (2007-b), além dos parâmetros analíticos 

já abordados e que são encontrados nos “gêneros discursivos” (categorias 

textuais), apontando para o contexto de sua produção – o conteúdo temático, o 

plano composicional e o estilo (os quais para Koch e Elias (2006) abarcam 

implicitamente o objetivo do enunciador ou função sócio-comunicativa do texto) 

–, a fim de que tenha lugar a identificação, distinção e caracterização das classes 

ou conjuntos de textos, deve-se considerar o parâmetro adicional das condições 

de produção textual.  

       Travaglia (2007-b, p. 74), afirma que o parâmetro das condições de 

produção textual remete aos seguintes critérios: “quem produz, para quem, 

quando, onde (geralmente um quadro institucional), o suporte, o serviço”.  

       O critério quem produz, diz Travaglia, “inclui tanto o indivíduo (geralmente 

ocupando um lugar social) como a comunidade discursiva (Swales, 1990)”. 

Aliás, lembra Travaglia (2007-b, p. 74), “a comunidade discursiva é muito 

importante, inclusive porque, em alguns casos,” tem-se “gêneros com um 

mesmo nome, mas que identificam categorias distintas em comunidades 

discursivas distintas”.  

       É o que ocorre com o vocábulo parecer, que se refere a três gêneros. a) o 

primeiro deles, afeto de modo exclusivo à comunidade jurídica, é o documento 

intraprocessual em que um membro do Ministério Público, em tempo 

imediatamente anterior ao proferimento da sentença ou acórdão, opina, 

apontando as diretrizes jurídicas que imagina deverem ser consideradas pelo(s) 

magistrado(s), bem como o teor da decisão que o parecerista pensa ser o justo no 

caso concreto. Ainda que tal parecer não seja obrigatório para os juízes, é muitas 

vezes por eles seguido, no todo ou em parte, e tem como função jurisdicional 
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contribuir para que os juízes não errem em suas decisões. Aliás, equívocos 

relacionados ao parecer ministerial, a exemplo de sua ausência em processo do 

qual deveria constar, pode levar à anulação da decisão judicial; b) o segundo, 

inerente a dada comunidade técnica, é texto que exprime opinião de um técnico 

renomado acerca de dúvidas a ele submetidas para que sejam por ele 

solucionadas. Tem-se aqui parecer que pode ser elaborado por técnico de 

qualquer área do conhecimento (engenheiro, consultor jurídico, médico, 

lingüista etc.); c) o terceiro, mais conhecido como parecer normativo, é a 

opinião de chefe de órgão público de função técnica que deve ser obedecida por 

seus subordinados e, pois, é norma jurídica de caráter secundário, tal como o são 

a portaria, a deliberação, a resolução e a instrução normativa.  São exemplos de 

parecer normativo aqueles emanados da Advocacia-Geral da União e da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  

       Diga-se, ademais, que um texto é produzido primeiramente para os 

membros da comunidade discursiva a que pertence o locutor, ainda que, por 

vezes, tenha por alocutários membros de outras comunidades discursivas. É o 

que acontece com muitos dos textos de gêneros jurídicos, a exemplo daquele 

denominado sentença judicial. O locutor, magistrado, tem por alocutários 

imediatos os atores intraprocessuais (litigantes, seus advogados e membro do 

Ministério Público), por alocutários mediatos todos os operadores do Direito, e 

por alocutária última a população.  

       As condições de produção textual, finalmente, diz Travaglia (2007-b, p. 76) 

envolvem o suporte, “definido como o espaço-objeto que porta o texto” e no 

qual “o texto ganha materialidade”, e do qual são exemplos o livro, o jornal, o 

programa de computador ou a folha de papel em que é escrita uma carta, bem 

como o que se denomina serviço. Este é exemplificado pela atividade do correio 

e do telégrafo.  
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       Em suma, a identificação, distinção e caracterização de um texto e das 

categorias textuais basilares nele detectáveis somente será efetivada pelo 

emprego dos parâmetros que apontam para o contexto de elaboração do qual 

emergem: o conteúdo temático, o plano composicional, o estilo, a função sócio-

comunicativa (ou objetivo do enunciador) e as condições de produção.  

 

1.2 O tipo textual  

 

       Para Travaglia (2004, p. 123) o tipelemento denominado tipo “é 

identificado e se caracteriza por instaurar um modo de interação, uma maneira 

de interlocução segundo perspectivas que podem variar constituindo critérios 

para o estabelecimento de tipologias diferentes”.  

       Não é só: o tipo é sempre definido pela relação entre propriedades, 

fundamentais na sua caracterização, e as marcas formais que exprimem aquelas. 

Dentre as classificações apontadas por Travaglia (1991; 2007-c), algumas 

merecem ser abordadas aqui, pois servirão de base explícita ou implícita ao 

modelo interpretativo elaborado no capítulo quatro desta tese.  

       A primeira das perspectivas apontadas por Travaglia (1991; 2002-c, p. 206) 

é aquela em que “o produtor do texto se coloca em relação ao objeto do dizer 

quanto ao fazer/acontecer ou conhecer/saber e quanto à inserção destes no 

tempo e/ou espaço”.  

       O referido prisma de análise possibilita a classificação dos tipos textuais 

denominados como descrição, injunção, dissertação e narração. A 

diferenciação entre os quatro tipos textuais em tela é apontada por Travaglia no 

quadro que vem a seguir:  
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QUADRO 1 

RELAÇÃO ENTRE AS PERSPECTIVAS DO PRODUTOR E OS TIPOS  

 Descrição Dissertação Injunção Narração 

Perspectiva do 

enunciador / 

produtor do 

texto 

 

Enunciador na 

perspectiva do 

espaço em seu 

conhecer. 

Enunciador na 

perspectiva do 

conhecer, abstraindo-

se do tempo e do 

espaço. 

Enunciador na 

perspectiva do 

fazer posterior 

ao tempo da 

enunciação. 

Enunciador na 

perspectiva do 

fazer/acontecer 

inserido no 

tempo. 

Objetivo do 

enunciador 

 

 

 

O que se quer é 

caracterizar, dizer 

como é. 

Busca-se o refletir, o 

explicar, o avaliar, o 

conceituar, expor 

idéias para dar a 

conhecer, para fazer 

saber, associando-se 

à análise e à síntese 

de representações. 

Diz-se a ação 

requerida, 

desejada, diz-se 

o que e/ou 

como fazer; 

incita-se à 

realização de 

uma situação. 

O que se quer é 

contar, dizer os 

fatos, os 

acontecimentos, 

entendidos estes 

como episódios, a 

ação em sua 

ocorrência. 

Forma como  

se instaura o 

interlocutor 

 

 

 

 

 

Como o “voyeur” 

do espetáculo. 

Como ser pensante 

que raciocina. 

Como aquele 

que realiza 

aquilo que se 

quer, ou se 

determina que 

seja feito, 

aquilo que se 

deseja que seja 

feito ou 

aconteça. 

Como o 

assistente, o 

espectador não 

participante, que 

apenas toma 

conhecimento, se 

inteira do(s) 

episódio(s) 

ocorrido(s). 

Tempo  

referencial  
(o tempo da 

ocorrência no  

mundo real em  

sua sucessão 

cronológica) 

Simultaneidade das 

situações. 

Simultaneidade das 

situações. 

Indiferença à 

simultaneidade 

ou não das 

situações. 

Não 

simultaneidade 

das situações, 

portanto sucessão. 

Tempo da 

enunciação  
(o momento da 

produção / 

recepção do 

texto que pode  

ou não coincidir  

com o 

referencial) 

Pode haver ou não 

coincidência entre o 

tempo da 

enunciação e o 

referencial, 

podendo o da 

enunciação ser 

posterior, 

simultâneo ou 

anterior. 

Pode haver ou não 

coincidência entre o 

tempo da enunciação 

e o referencial, 

podendo o da 

enunciação ser 

posterior, simultâneo 

ou anterior. 

O tempo 

referencial é 

sempre 

posterior ao da 

enunciação. 

Pode haver ou 

não coincidência 

entre o tempo da 

enunciação e o 

referencial, 

podendo o da 

enunciação ser 

posterior, 

simultâneo ou 

posterior. 

      Fonte: Travaglia (2002-c, p. 210). 
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       Uma segunda perspectiva proposta Travaglia (1991) é aquela em que o 

produtor do texto a tem pela imagem que faz do recebedor como alguém que 

com ele concorda ou dele discorda. Portanto, existe o discurso e, 

conseqüentemente, o texto da transformação (quando inexiste concordância) ou 

da cumplicidade (quando há concordância), estabelecendo-se, por conseguinte e 

respectivamente, os tipos argumentativo stricto sensu e argumentativo não 

stricto sensu.  

       Mais: Em face do expresso no parágrafo anterior, parece que Travaglia 

parte do princípio segundo o qual todo texto empírico pode ser considerado 

argumentativo em sentido lato, amplo, na medida em que cada gênero textual, 

tipelemento por intermédio do qual o texto prático se concretiza, possui um 

propósito e exprime, direta ou indiretamente, opinião ou juízo de valor.  

       Assim, reservar-se-á nesta tese a expressão texto argumentativo para aquela 

construção textual em que o locutor tem uma imagem de um ou mais dos 

alocutários como alguém que não concorda com ele, assumindo, então, uma 

posição de transformar tal adversário em cúmplice.  

       Uma terceira perspectiva abordada por Travaglia (2002-c) é aquela cujo 

fundamento reside em classificação elaborada por Weinrich (1968). Para este 

autor, é possível ao produtor do texto imbuir-se da perspectiva do 

comprometimento ou do prisma do não comprometimento com o que se está a 

expressar. No primeiro caso, tem-se o texto do mundo comentado. No segundo 

caso, tem-se o texto do mundo narrado.  

       Travaglia (1991) defende, ainda, parcialmente inspirado em Fávero e Koch 

(1987), ser possível ao produtor do texto colocar-se na perspectiva de 

antecipação no dizer, quando, então, o dizer vem antes do realizar. Em função 

disto, os textos poderão ser preditivos ou não-preditivos. Textos preditivos são 

encontrados, por exemplo, naqueles veiculadores de profecias e nos boletins de 

previsão metereológica.  
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       Não se pode, ademais, olvidar ser a superestrutura de um tipo textual algo 

que o torna peculiar ante os demais tipos. Isto porque a superestrutura de cada 

tipo é única. Apesar de haver vários ângulos possibilitadores de descrição ou 

configuração de cada superestrutura, para as finalidades da presente tese, com 

Marquesi (2004), Fávero e Koch (1987) e Travaglia (1991; 2007-a; 2007-b), 

configura-se, sucessivamente, os tipos textuais descritivo, narrativo, dissertativo, 

argumentativo e injuntivo nos moldes abaixo dados a conhecer.  

       A superestrutura do tipo descritivo, consoante Marquesi (2004), tem por 

funções textuais esquemáticas específicas e sucessivas em um espaço as 

categorias da designação (que compreende o nomear, indicar, dar a conhecer), 

da definição (que implica o determinar a extensão ou os limites de algo, bem 

como enunciar os atributos essenciais e específicos de uma coisa) e da 

individuação (que abrange o especificar, distinguir, especializar).  

       A categoria específica da designação está sempre ligada à categoria básica 

da condensação, enquanto as categorias específicas da definição e da 

individuação restam estreitamente vinculadas à categoria básica da expansão. 

Consoante Marquesi (2004, p. 103), pode-se visualizar a ordem estrutural do 

tipo textual descritivo assim:  

 

* Categoria da Designação  ___________________ na condensação 

* Categoria da Definição                                              na expansão  

* Categoria da Individuação   

 

       A superestrutura do tipo narrativo (da espécie história), segundo Travaglia 

(1991; 2007-b), tem por categorias indispensáveis ou obrigatórias a complicação 

e a resolução. Todas as demais categorias da superestrutura narrativa são 

opcionais. As categorias da narração podem ser:  

       a) introdução, que poderá estar subdividida em anúncio e um resumo 

antecipatórios da narrativa que se segue;  
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       b) orientação, que contém o cenário, o contexto ou a situação 

especificadora e descritiva de tempo, lugar e personagens, bem como a 

orientação em sentido estrito, a qual especifica as ações e os seus praticantes;  

       c) trama, continente da complicação, da resolução e do resultado. A 

complicação é composta de episódios (abarcadores de orientação e de 

acontecimentos). Os acontecimentos evoluem para o clímax antecessor da 

resolução. Tanto complicação quanto resolução são essencialmente narrativas. 

Já no resultado tem-se conseqüências da complicação e da resolução, as quais 

podem ser estados, eventos/acontecimentos/atos e reações verbais (uma espécie 

particular de eventos);  

       d) comentários, que podem ser de avaliação, expectativas ou explicação;  

       e) epílogo ou conclusão, realizável de maneiras diferentes como o fecho, a 

moral e a coda.  

       A superestrutura do tipo dissertativo, para Fávero e Koch (1987), pode ser 

composta por categorias com as seguintes possibilidades, originárias a partir do 

tema:  

       a) generalização – especificação (via dedutiva);  

       b) especificação – generalização (via indutiva); 

       c) generalização – especificação – generalização (via dedutivo-indutiva).  

       Para o tipo aqui identificado como argumentativo stricto sensu, Fávero e 

Koch (1987) propõem uma superestrutura detentora das seguintes categorias: 

(tese anterior) premissas – argumentos – (contra argumentos) – (síntese) – 

conclusão (nova tese). Os parênteses indicam opcionalidade.  

       Em adição diga-se que, na esteira de Van Dijk (1997-a), há que se aceitar 

serem as categorias básicas ou fundamentais do tipo textual argumentativo em 

sentido estrito a hipótese, os argumentos e a conclusão. Não é só. Com Travaglia 

(1991), deve-se observar que tanto no tipo textual dissertativo quanto naquele 

argumentativo stricto sensu é possível ter trechos descritivos e narrativos. 



 107 

Igualmente, é muito comum que a conclusão do tipo textual argumentativo 

stricto sensu possa conter a injunção.  

              Já a superestrutura do tipo injuntivo, diz Travaglia (1991, p. 237-238) 

apresenta três categorias esquemáticas, a saber:  

 

a) o elenco ou descrição em que se apresentam os elementos a serem manipulados na 

ação a ser feita. Pode-se dar apenas uma lista desses elementos (V. ingredientes das 

receitas culinárias) ou pode-se listá-los e descrevê-los, como nos manuais de instrução 

em que, comumente, a descrição é substituída por fotos ou desenhos com indicação dos 

nomes das partes seguida ou não de indicação de sua função; 

 

b) a determinação ou incitação em que aparecem as situações a cuja realização se incita 

ou por determinação ou desejo. Aqui teríamos a injunção em si; 

 

c) a justificativa, explicação ou incentivo em que se dá razões para a realização das 

situações específicas em b. 

 

Estas partes não têm ordem fixa e podem se intercalar. A única parte obrigatória é a 

determinação, mas às vezes o produtor do texto apenas dá a justificativa ou explicação e 

a determinação fica implícita, sendo deduzível através de inferências.  

(Destaques no original)  

 

       Lembre-se, também, segundo Travaglia (2007-b), que cada gênero tem sua 

própria e específica superestrutura, para cuja configuração uma ou mais 

superestruturas tipológicas contribuem, e que se enquadra globalmente em 

determinada superestrutura geral característica de dado tipo textual. Por isso 

mesmo, no capítulo quatro desta tese abordar-se-á a superestrutura do gênero 

acórdão como um fundamento que, ao lado de outros, contribui para o desenho 

de um modelo analítico aplicável à investigação do mencionado gênero.  

       Diga-se, ademais, que o tipo é diferençável do gênero textual. Isto por que:  

       1. O gênero é integrado por dois ou mais tipos,  restando marcado pelo que  
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se denomina heterogeneidade tipológica, lembra Marcuschi (2002);  

       2. os tipos “constituem seqüências lingüísticas ou seqüências de enunciados 

e não são textos empíricos”, constata Marcuschi (2002, p. 23), ao contrário do 

que se dá com os gêneros;  

       3. é nos gêneros que se configura em sua plenitude o propósito 

comunicativo da interação sócio-cognitiva, haja vista consistir tal propósito na 

finalidade prática ou utilitarista objetivada e/ou expressa em um texto empírico, 

explícita ou implicitamente, permite inferir Bazerman (2006, p. 5);  

       4. cada tipo textual é dado a conhecer mediante textos empíricos formatados 

como gêneros. Afinal, como o afirmam Marquesi e Elias (2006, p. 191), “o tipo 

textual [deve ser visto] como unidade constitutiva do gênero textual.”  

       Mais: Com Travaglia (2002-c; 2007-a; 2007-b), há que se reconhecer o 

intitulado “cruzamento de tipos”, o qual nada mais é que a concretização 

simultânea em um texto de diferentes tipos derivados de distintas perspectivas e 

de critérios diversos, bem como há que se aceitar a existência do chamado 

“intercâmbio de tipos”, que é o uso de um tipo no lugar de outro normalmente 

esperado em dada situação de interação comunicativa. 

       Igualmente, ensina Travaglia (2007-a), pode ter lugar em um texto, expresso 

por meio dos moldes de certo gênero, a denominada “conjugação de tipos”, ou 

seja, a efetivação em um texto de tipos distintos, mas orientados por uma mesma 

perspectiva de produção textual.  

       Esclareça-se que na situação epistemológica ensejada pela conjugação de 

tipos, algumas vezes, pode-se buscar descobrir qual o tipo dominante a partir da 

constatação da intenção comunicativa inerente à enunciação e passível de ser 

inferida pelo conjunto de marcas deixadas no complexo de enunciados. Ou seja, 

é possível descobrir o eventual tipo dominante a partir da função comunicativa 

textual intentada. Lembre-se, todavia, com Travaglia (2007-a) que nem sempre 

haverá um tipo dominante em dado gênero.  
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1.3 O gênero textual  

 

       Inicialmente, é preciso esclarecer que a noção de gênero, para os fins da 

presente tese, resta indissociável da idéia concomitantemente cognitiva, social, 

interativa e funcional da comunicação, que se efetiva mediante o 

(re)conhecimento – em parte individual e subjetivamente intuitivo e em parte 

coletivo e objetivamente racional – dos distintos gêneros textuais. Por 

conseguinte, é importante, sobretudo, a análise do funcionamento do gênero na 

sociedade e na sua relação com os indivíduos situados em determinada cultura, 

além de inseridos em certo contexto institucional.  

       Afinal, como expressa Bazerman (2006), os gêneros textuais são, em grande 

medida, responsáveis pela construção da identidade individual e da cidadania. 

Isto ocorre porque os gêneros restam indissociáveis da concepção da linguagem-

em-uso como uma forma de vida. Assim, ao mesmo tempo, a linguagem é 

conformada pelo ser humano e é dele conformadora, em relação circular.  

       Um exemplo de tais constatações pode ser encontrado, segundo Bazerman 

(2006), na transformação do indivíduo em contribuinte do imposto sobre a 

renda. Porque obrigado a preencher formulário contendo a declaração anual de 

sua vida econômica para os fins do imposto sobre a renda – um gênero textual – 

com a decorrente comprovação dos pagamentos já realizados ou a serem 

efetuados em breve, sob pena de sanção jurídica punitiva, a pessoa passa a 

pensar como contribuinte, agir como contribuinte e a viver como contribuinte.  

       Mais: a incorporação deste papel social de contribuinte acontece não 

somente por ocasião do preenchimento do formulário declaratório do imposto 

devido sobre a renda. Ocorre em todos os dias do ano, quer ao se comprar um 

produto ou se adquirir um serviço, quer ao se cobrar do Governo do Estado 

providências na satisfação de necessidades coletivas escolhidas como públicas e 

a serem satisfeitas por políticas sustentadas com o dinheiro dos impostos.  
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       Bazerman (2006, p. 104) diz que “os gêneros e os sistemas de atividade dos 

quais fazem parte fornecem as formas de vida dentro das quais construímos 

nossas vidas”. Isso “é tão verdadeiro em nossos sistemas de trabalho, de 

criatividade, de comunidade, de lazer e de intimidade, como em nossos sistemas 

de imposto – cada um mediado através de formas lingüísticas, ao lado de outros 

aspectos materiais e corporificados que fazem parte das interações”.  

       Exatamente por enxergar o gênero textual sob prisma de visão semelhante é 

que Travaglia (2004, p. 123) o define como o tipelemento que “se caracteriza 

por exercer uma função social específica de natureza comunicativa”, seja 

enquanto discurso, seja enquanto texto. Eis alguns exemplos de gêneros: 

romance, novela, certidão, mandado, edital, artigo, contrato, acórdão.  

       O gênero textual/discursivo é tipelemento que, além dos modos específicos 

de combinar conteúdo temático, plano composicional e estilo, possui peculiares 

condições de produção do texto e propósito comunicativo intentado e/ou obtido 

específico, infere-se em Travaglia (2006-a). Estas duas características parecem 

ser dotadas de especial relevância para o mencionado tipelemento (e, pois, 

também para suas espécies), haja vista ser ele o configurador do texto empírico. 

Isto porque o texto somente é concretizado em uma comunidade por meio do 

desenho lingüístico-comunicativo denominado gênero.  

       Como já visto, o propósito ou objetivo detectado no gênero textual nada 

mais é que a sua função sócio-comunicativa ou o ato/macro-ato de fala, 

defendem Travaglia (2006-b) e Bazerman (2006). Afinal, explica Travaglia 

(2002-b, p. 130), os “textos são gêneros tendo em vista que os atos de fala que 

os definem são ao mesmo tempo instauradores de uma função social. Esta 

função está quase sempre estabelecida dentro de quadros sociais de natureza 

institucional ou similar, claramente definidos e que dão as suas condições de 

felicidade para ocorrência, inclusive no que tange a seus produtores esperados 

ou mesmo „autorizados‟pela sociedade”.  
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       Portanto, é possível detectar famílias, diz Bazerman (2006), ou conjuntos de 

gêneros, afirma Travaglia (2002-b), a partir da função básica sócio-

comunicativa comum a todos os gêneros integrantes do mesmo grupo. Travaglia 

(2002-b) exemplifica os grupos de gêneros ao referir-se ao conjunto composto 

por alvará, autorização, liberação, cuja função sócio-comunicativa é a de 

permitir algo, bem como ao conjunto integrado pelos gêneros atestado, certidão, 

certificado e declaração, a qual tem por objetivo o dar fé da verdade de algo.  

       No tocante à abordagem das condições de produção textual, frise-se que é 

possível constatar serem os diversos conjuntos de gêneros utilizados por pessoas 

que trabalham juntas de uma forma organizada e que exercem um dado papel 

social, quer para tornar mais fluente e inteligível a comunicação, quer para 

otimizar os esforços empregados para a realização de algo. Em outras palavras, 

os grupos de gêneros emanam de uma mesma comunidade discursiva e têm por 

função a criação de padrões comunicativos comuns aos atores da interação 

sócio-comunicativa e por eles facilmente reconhecíveis.  

       O conceito de comunidade discursiva é proposto por Swales (1990), a partir 

de uma perspectiva sócio-interacionista, o qual define o seu significado e o seu 

sentido por meio de seis características que a configuram. Assim, para Swales 

(1990) uma comunidade discursiva:  

       1. detém um conjunto de objetivos públicos comuns;  

       2. possui mecanismos de intercomunicação a serem utilizados por seus 

membros;  

       3. usa seus mecanismos de participação para fornecer, primeiramente, 

informação e feedback;  

       4. utiliza um ou mais gêneros no desenvolvimento comunicativo de seus 

fins e, por conseguinte, o(s) possui;  

       5. além de gêneros próprios, adquire um léxico específico;  
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       6. contém membros iniciantes com um grau adequado de conteúdo relevante 

e capacidade discursiva.  

       Bazerman (2006) dá o conceito de padrões comunicativos, explicando 

serem eles formas de comunicação surgidas em conformidade a certo grupo de 

normas de cognição. Tais formas são contidas em moldes que as configuram. 

Estas formas de comunicação emergem como gêneros quando reconhecíveis 

socialmente. Portanto, mais que um padrão textual, cada gênero é um padrão 

social desenvolvido no curso da história de determinada coletividade humana. 

Ou seja, é o gênero que permite coordenar melhor os atos de fala entre si ao 

ensejar em certo tempo e espaço o agir de modo padronizado, típico.  

       Acerca de outras condições de produção de um texto dado a conhecer 

enquanto configurado nos moldes de determinado gênero, deve-se dizer que o 

seu produtor representa, em grande parte, a comunidade discursiva em que se 

insere e busca valer-se de características genérico-textuais inerentes a esta.  

       Por outros termos, apesar de o enunciador produzir enunciados que 

exprimem aspectos peculiares de sua subjetividade, ele acaba por veicular 

determinado rol de elementos que denotam as características afetas à 

comunidade discursiva a que pertence e à qual se dirige, imediata ou 

mediatamente, por meio de um texto formatado como determinado gênero e 

concretizado enquanto representante de uma instituição.  

       Assim, as marcas da enunciação permitem constatar o padrão comunicativo 

textual empregado e com que objetivo o foi, a metodologia utilizada para a 

interação, o conteúdo que se quis veicular, quem foi o enunciador e qual o seu 

desenho psicológico, qual o enunciatário textual, além de efeitos de sentido 

intentados. Igualmente, a análise das marcas da enunciação permite inferir a 

natureza da comunidade discursiva que criou o gênero e o utiliza 

costumeiramente, bem como possibilita perceber seus atributos.  

       Exemplifica-se:  um texto de acórdão  recente,  que  pertence ao conjunto de  



 113 

gêneros jurídicos, traz consigo marcas de enunciação que possibilitam a 

reconstituição de atributos psicológicos e culturais do enunciador e do 

enunciatário intentado. Mais: o dito texto possivelmente remeterá ao contexto 

sócio-político em que se inseria e do qual emanou, bem como à comunidade 

discursiva a que se destina, além de outras que com ela interagem. Vê-se, por 

conseguinte, serem as condições de produção textual, em parte institucionais e 

em parte individuais, dotadas de várias naturezas, tantas quantas são as vertentes 

da vida humana em sociedade.  

       Outrossim, deve-se atentar para a lição de Koch e Elias (2006) sobre a 

competência metagenérica e hibridização de gêneros. A competência 

metagenérica é desenvolvida pelos indivíduos para que possam interagir de 

maneira conveniente, na medida em que se envolvem nas diversas práticas 

sociais. Tal competência permite a compreensão, a produção de gêneros textuais 

e a distinção entre eles pela leitura de suas peculiaridades. Logo, a competência 

metagenérica é necessária para a produção de sentido do texto.  

       Já a hibridização de gêneros, prevista por Marcuschi (2002) sob a 

denominação intertextualidade de intergêneros, é o fenômeno em que um 

gênero pode assumir a forma de outro, tendo em vista o propósito comunicativo. 

É por isso que se tem consciência de que um gênero não é definível por sua 

forma, mas por sua função. Exemplo desta assertiva é constatado em um texto 

elaborado por juiz sob a forma do gênero poema, porém com função lingüística 

e utilidade social que o leva a pertencer ao gênero sentença judicial.  

       Lembre-se, aliás, não ser prudente definir o gênero somente enquanto um 

conjunto de traços textuais, olvidando-se o papel dos indivíduos no uso e na 

construção dos sentidos. Isto porque a idéia de que cada gênero é uma forma 

típica pronta para o uso ignora as diferenças de percepção e compreensão, o uso 

criativo da comunicação para satisfazer novas necessidades percebidas em novas 

circunstâncias e a mudança no modo de compreender o gênero com o decorrer 
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do tempo. Quer por nomeação quer por institucionalização, esse reconhecimento 

é garantido e pode levar a punições ou a recompensas sociais.  

       Em suma, os gêneros são tipificações dinâmicas, interativas e históricas, o 

que permite compreendê-los como fenômenos de reconhecimento psicossocial 

que são parte de atividades socialmente organizadas. Desta maneira, os gêneros 

são fatos sociais emergentes na atividade de compreensão intersubjetiva em 

situações típicas nas quais se deve coordenar atividades e compartilhar 

significados, tendo em vista propósitos práticos.  

       Portanto, seguindo Maingueneau (1996, p. 14-15), deve-se aceitar que “a 

problemática dos gêneros”, dentre os quais aqueles oriundos da comunidade 

discursiva jurídica, “revela-se crucial”. Afinal, “a partir do momento em que 

identificou a que gênero pertence um texto,” o enunciatário “é capaz de 

interpretá-lo e comportar-se de modo adequado a seu respeito.” Diversamente, 

“na falta disso, pode ocorrer uma verdadeira paralisia”.  

 

2. Classificação dos gêneros textuais jurídicos 

 

2.1 Por uma sistematização dos gêneros textuais jurídicos  

 

       Já foi visto haver autores, Bazerman (2006) e Travaglia (2002-b) entre eles, 

que defendem a existência de conjuntos de gêneros. Igualmente, foi abordado no 

item anterior que a identificação de um grupo de gêneros resta facilitada pelo 

descobrimento da comunidade discursiva que os utiliza funcionalmente.  

       Não é só. Consoante Travaglia (2002-b), cada grupo de gêneros é 

identificável, também, por deter uma função sócio-comunicativa básica comum 

a todos os gêneros que abarca. Tome-se como exemplo o grupo abarcador dos 

gêneros aviso, edital, informe, comunicado, citação, que tem por função básica 

comum o dar conhecimento de algo a alguém.  

       Todavia, sem prejuízo  do  disposto no  parágrafo  anterior,  pensa-se residir  
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maior adequação terminológica aos propósitos desta tese na expressão sistema 

de gêneros textuais do que naquelas apontadoras de conjunto, grupo de gêneros 

textuais. Veja-se, para tanto, o sentido pretendido com o vocábulo sistema. Esta 

palavra, apesar de oriunda do grego systema com acepção etimológica 

equivalente a reunião, conjunto, todo, viu-se, com o passar do tempo, atribuída 

de gama de significados e, pois, de sentidos, bem mais ampla.  

       Hoje, o vocábulo sistema significa, ao menos, um “complexo organizado de 

partes relacionadas entre si e postas em interdependência, bem como marcadas 

pela não-contradição e detentoras de finalidade última comum,” afirma 

Bonavides (2000, p. 89). Assim, fala-se em sistema corporal humano e em 

sistema jurídico, significando, respectivamente, o conjunto de órgãos do homem 

e seus processos harmônicos voltados para a finalidade vida e o grupo de 

normas do direito e seus processos, não-contraditórios em última análise, cuja 

finalidade consiste em regular a conduta humana para o bem comum.  

       Ademais, cada sistema pode vir a restar composto, integrado por 

subsistemas, os quais, muitas vezes, apesar de sê-lo, também são sistemas per 

se, já que continentes dos atributos que a qualquer sistema caracterizam. É o que 

se dá com o sistema cárdio-respiratório do corpo humano, cuja finalidade 

inerente a seus processos harmônicos entre si é a respiração. Mais: Ao se tratar 

de qualquer sistema há que se ter em mente haver, segundo a concepção 

científica denominada auto-referencial ou autopoiética,
15

 um crivo para a  

 

 

___________________________________________________________________________ 

15 
Sobre a concepção autopoiética ou auto-referencial dos sistemas, veja-se Luhmann (1995), 

seu principal teórico, para o qual os sistemas são autopoiéticos porque autônomos, ainda que 

não independentes, em face do meio em que se inserem e por impedirem a entrada de novos 

elementos em seu bojo ou permitirem-no somente em conformidade a suas próprias regras.  



 116 

inclusão ou exclusão de algum dos elementos que já são constitutivo-integrantes 

do sistema. Logo, nenhum elemento adentra ou sai do sistema sem obedecer às 

regras do próprio sistema, sob pena de extinção deste.  

       Igualmente, há sistemas fechados, que não admitem nenhuma alteração no 

rol de seus elementos, a fim de evitar a sua extinção, tal qual ocorre ao sistema 

conhecido como jogo de xadrez, bem como existem sistemas abertos a 

alterações, desde que estas aconteçam em conformidade a suas regras. Exemplo 

de sistema aberto é encontrado no sistema jurídico, que aceita o ingresso de 

novos elementos – conhecidos como normas – desde que estejam em 

conformidade a todo o sistema, notadamente, às normas superiores sob o prisma 

da hierarquia, ou seja, aquelas constitucionais. O grande sistema de gêneros 

textuais e seus subsistemas imediatos, que também são sistemas em si, parecem 

ser de natureza aberta a alterações.  

       As questões a serem colocadas agora são: Existe um sistema de gêneros 

textuais detentor de características e fatores comuns que possa ser denominado e 

qualificado como jurídico? Em caso afirmativo, quais os atributos que lhe são 

constitutivo-integrantes? 

       Em relação à primeira questão a resposta parece ser: sim, há um sistema de 

gêneros textuais jurídicos. Afinal, este sistema de gêneros tem origem, quanto à 

criação e uso, em uma mesma comunidade discursiva, possui uma finalidade 

básica comum, é dotado de harmonia enquanto visto globalmente, é 

caracterizado pela interdependência relacional entre seus elementos, bem como 

por apenas permitir o surgimento de novo gênero em obediência a suas próprias 

regras e em conformidade aos gêneros já existentes em seu interior.  

       Como exemplo de regras que regulam à forma de expressão e ao conteúdo 

de quaisquer gêneros textuais jurídicos tome-se os textos contidos nas normas 

processuais legais e consuetudinárias que orientam o juiz, os membros do 

Ministério Público, os advogados e os delegados de polícia sobre como devem 



 117 

ser redigidas as sentenças judiciais, petições, contestações, recursos, contra-

razões recursais e inquéritos policiais, sob pena de nulidade jurídica absoluta.  

       Quanto à pergunta sobre quais os atributos constitutivo-integrantes do 

sistema de gêneros textuais jurídicos, há que se responder serem eles muitos e, 

por conseguinte, dentre as diversas características lingüísticas encontradas em 

todos os gêneros integrantes do sistema ora em destaque, passa-se a abordar 

aquelas aqui consideradas de maior importância.  

       Deve-se principiar por dizer que os gêneros jurídicos têm origem na 

comunidade discursiva jurídica e nela são utilizados para o alcance da 

finalidade básica que lhes é comum, a saber, o veicular, comunicar as maneiras 

de regulação das condutas humanas e os procedimentos para a segurança 

jurídica, a fim de ajudar no cumprimento do objetivo maior do Direito, que é 

proporcionar o bem comum, a paz social, e possibilitar ao indivíduo perseguir o 

seu próprio bem.  

       Mais: a comunidade discursiva jurídica brasileira é composta de 

enunciadores e enunciatários autodenominados operadores do direito, ou seja, 

seres humanos aptos ao exercício dos papéis sócio-institucionais profissionais de 

advogado, juiz, delegado de polícia ou membro do Ministério Público.  

       Esclareça-se que não pertencem à comunidade discursiva jurídica os 

professores ou os doutrinadores do Direito enquanto tais, uma vez que, nesta 

condição profissional eles integram a outra comunidade, aquela científico-

acadêmica. Eles pertencem à comunidade discursiva jurídica na exclusiva 

condição de operadores do direito. A título de exemplo: um juiz que é professor 

de curso superior de direito integra a duas comunidades discursivas distintas 

entre si: aquela dita jurídica e a denominada científico-acadêmica.  

       Igualmente, também não são membros da comunidade jurídica, consoante 

acepção detida pelos próprios membros desta, inclusive por decisões proferidas 
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pelo Supremo Tribunal Federal, os escrivães, escreventes e demais servidores 

judiciários que:  

       a) não foram formalmente aprovados em concurso público destinado de 

modo exclusivo a bacharéis em direito e, pois, não obtiveram legitimidade e 

nem obedeceram aos atos de legalidade para passarem a pertencer à comunidade 

jurídica;  

       b) ou não podem produzir de modo autônomo, por prerrogativa de cargo ou 

função, e em seu nome textos de gêneros jurídicos. É o que ocorre com os 

escrivães de polícia, cujos textos devem ser sempre aprovados e subscritos por 

delegados de polícia, passando, assim, a serem legitimamente considerados 

como de autoria e responsabilidade destes, para todas as conseqüências legais.
16

  

       Outrossim, ao se analisar o que Swales (1990) entende como atributos 

inerentes a uma comunidade discursiva, bem como ao se aplicar tais 

características à comunidade discursiva jurídica, ver-se-á que esta:  

       1. Possui um macro-objetivo público comum, fracionável em objetivos 

específicos, a saber, informar e concretizar a normatização das condutas 

permitidas, proibidas ou facultadas, para garantir a segurança jurídica e propiciar 

a paz social;  

       2. detém mecanismos de intercomunicação a serem utilizados por seus 

membros para a manutenção do sistema de gêneros textuais jurídicos, a 

exemplo dos processos judiciais, de conteúdos comunicativos profissionais 

veiculados nos diversos instrumentos midiáticos, notadamente, em publicações 

periódicas que veiculam textos intraprocessuais, além de leis e regulamentos e  

 

 

________________________________________________________________ 

16
 Todavia, há quem defenda a inclusão na comunidade jurídica de todos os servidores 

judiciais e similares aqui dela excluídos. Neste sentido, confira-se Pimenta (2007).  
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interpretações sobre a maneira pela qual devem ser eles entendidos, bem como 

congressos, simpósios e reuniões efetivadas com a presença de membros das 

diferentes classes profissionais integrantes da comunidade discursiva jurídica: 

delegados de polícia, advogados, integrantes do Ministério Público e juízes;  

       3. usa seus mecanismos de participação primeiramente para fornecer 

informação e obter feedback, tal qual ocorre por meio do uso profissional 

jurídico da mídia eletrônica e impressa e dos congressos, simpósios e reuniões 

pelos operadores do direito;  

       4. possui e usa uma gama de gêneros no desenvolvimento comunicativo de 

seus fins. Dentre os muitos, pode-se citar: a sentença judicial, a petição 

intraprocessual redigida por advogado e o relatório da autoridade policial;  

       5. além de gêneros próprios, detém e aprimora um léxico específico. É 

inconteste que a linguagem jurídica, ou seja, aquela utilizada profissionalmente 

pelos operadores do direito, é peculiar quanto ao léxico. Lantella (1979) e Ferraz 

Júnior (2003), dentre outros juristas, o reconhecem e sintetizam a constatação da 

especificidade do léxico jurídico ao afirmarem que a Ciência do Direito se vale 

de estipulações e redefinições vocabulares.  

       A estipulação é uma proposta de uso novo para palavra antiga, fixando-lhe 

arbitrariamente o conceito. É o que ocorre com a palavra lei, a qual, por admitir 

muitos usos – lei física, leis da natureza, lei social – exige uma estipulação. Por 

exemplo: enunciado prescritivo geral, emanado do parlamento, conforme 

ditames constitucionais. Já a redefinição vocabular nada mais é que a escolha de 

um dos usos comuns do termo, aperfeiçoando-o, tal qual ocorre com as palavras 

“ego” e “superego” na psicanálise, para minorar os efeitos da ambigüidade e 

vaguidade lingüístico-comunicativa;  

       6. congrega membros que, apesar de estarem no nível inferior de 

conhecimento profissional e mais próximo do limite entre a comunidade 

discursiva jurídica e o exterior que a envolve, são dotados de adequado grau de 
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conteúdo relevante e capacidade discursiva. Isto é o que acontece aos operadores 

jurídicos iniciantes, educados desde o bacharelado em direito para o domínio 

lingüístico, lógico e retórico dos instrumentos de comunicação profissional.  

       Não é só. Crê-se que o mero bacharel não pode ser considerado operador do 

direito. Isto porque o concurso público é requisito indispensável ao exercício 

legal de qualquer profissão privativa de bacharel em direito (magistratura, 

advocacia, Ministério Público, autoridade policial judiciária) e, pois, parece ser 

condição necessária ao ingresso na comunidade discursiva jurídica, além de 

consistir em prova da aquisição de um mínimo de conhecimento detido sobre a 

forma e o conteúdo peculiares ao texto jurídico.  

       Como se infere, os atributos citados por Swales (1990) para identificar uma 

comunidade discursiva são úteis para a construção de critérios definidores dos 

gêneros, logo, dos diferentes textos empíricos que podem ser tidos por jurídicos, 

e para a delimitação parcial do corpus da presente tese, uma vez que os textos a 

serem analisados devem integrar o sistema de gêneros textuais jurídicos e 

emanados da comunidade discursiva jurídica. 

       Defende-se, ademais, que o sistema de gêneros textuais oriundo da 

comunidade discursiva jurídica é fracionado empírica e utilitariamente, logo, 

funcionalmente, em subsistemas de gêneros textuais jurídicos, os quais, apesar 

de manterem as características comuns a todos eles, possuem atributos 

exclusivos que os tornam peculiares.  

       Os subsistemas pertencentes ao sistema de gêneros textuais jurídicos, assim 

como este são construções teóricas ou conceituais realizadas a partir da 

racionalização sobre os gêneros criados e utilizados na e pela comunidade 

discursiva jurídica existente no Brasil. Tais subsistemas não são em si usados na 

comunicação, ao contrário dos gêneros que abarcam, e parecem ser compostos 

por gêneros utilizados pelas classes de indivíduos que, definitiva ou 
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provisoriamente, exercem os papéis profissionais de magistrado, advogado, 

delegado de polícia e membro do Ministério Público.  

       Assim, da subcomunidade discursiva jurídica ou categoria profissional das 

autoridades policiais judiciárias, cujos membros são os delegados de polícia, 

deriva o subsistema de gêneros textuais investigativos. Da categoria profissional 

da advocacia surge o subsistema de gêneros textuais jurídicos peticionais. Da 

classe profissional do Ministério Público se origina o subsistema de gêneros 

textuais opinativos. Por fim, da classe profissional da magistratura emana o 

subsistema de gêneros textuais jurídicos decisórios.  

       Há uma quinta categoria profissional que para muitos seria jurídica e, por 

conseguinte, os indivíduos deste grupo – que tem por membros quaisquer 

operadores do direito (advogados, juízes, membros do Ministério Público, 

delegados de polícia) que, na qualidade de assessores jurídicos de políticos 

(parlamentares, presidente, governadores, prefeitos), redigem ou orientam e 

avaliam a redação de anteprojetos ou projetos de leis e de regulamentos a serem 

apresentados ou concretizados – comporiam a subcomunidade discursiva 

jurídica da qual surgiria o subsistema de gêneros textuais jurídicos normativos.  

       Nesta tese, a categoria em questão, ainda que composta por profissionais 

também pertencentes à comunidade discursiva jurídica, tem em seus membros 

indivíduos que, via de regra, exercem atividade subordinada àquela dos 

legisladores e, pois, não podem produzir de modo independente, por 

prerrogativa de cargo ou função, e em seu nome textos de gêneros normativos. 

Em outras palavras, os textos redigidos pelos assessores jurídicos devem ser 

sempre aprovados e subscritos pelos legisladores, passando, assim, a serem 

legitimamente considerados como de autoria e responsabilidade destes, os quais 

integram a subcomunidade discursiva legislativa, integrante da comunidade 

discursiva normativa, e são autores de textos pertencentes ao sistema de gêneros 

normativos e a seu subsistema legislativo.  
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       Esclareça-se, ademais, que o membro de uma categoria profissional pode 

restar investido em função característica de outra categoria, quando, então, 

produzirá texto pertencente ao subsistema de gêneros jurídicos normalmente 

produzido por enunciador integrante desta outra categoria profissional.  

       É o que ocorre ao ser um advogado investido como juiz ad hoc, já que, 

nesta condição, ele produzirá textos configurados por gênero pertencente ao 

subsistema decisório, a exemplo do que acontece com os juízes relatores dos 

tribunais de ética profissional das seções da Ordem dos Advogados do Brasil ou 

dos conselhos do poder executivo que julgam conflitos tributários. Idêntica 

situação é, ainda, característica de membro do Ministério Público investido na 

função de investigador policial para a elaboração de inquéritos criminais. Afinal, 

neste caso, ele produzirá texto integrante do subsistema de gêneros 

investigativos.  

       Frise-se, ainda, que os subsistemas de gêneros textuais jurídicos, apesar de 

guardarem entre si características comuns, haja vista pertencerem todos eles ao 

mesmo sistema genérico, são detentores de atributos distintos, denotadores de 

sua peculiaridade. Dentre outras características distintivas pode-se destacar:  

       a) finalidade comunicativa imediata sui generis, ainda que a finalidade 

comunicativa última seja a mesma;  

       b) enunciador que exerce papel profissional, institucional e funcional 

comum apenas aos partícipes imediatos do subsistema textual ao qual pertence o 

gênero configurador do seu texto;  

       c) aspectos textuais formais expressivos e substantivos exclusivos dos 

gêneros integrantes ao subsistema textual jurídico que os abarca;  

       d) força pragmática distinta, em consonância à força pragmática detida pelo 

subsistema a que o gênero configurador e texto configurado pertencem;  

       e) tipo textual preponderante funcionalmente que pode variar de um 

subsistema para outro;  
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       Igualmente, deve-se lembrar que os gêneros textuais jurídicos contribuem 

para a configuração dos operadores do direito enquanto seres humanos 

exercedores de certo papel profissional na sociedade – advogado, juiz, delegado 

de polícia ou membro do Ministério Público – sendo, em contrapartida, 

desenhados pelos mesmos seres humanos investidos na função de operadores do 

direito. Isto porque, se por um lado, os gêneros textuais jurídicos se encontram 

em contínua transformação causada pelos indivíduos deles usuários, por outro 

eles propiciam a mudança das pessoas que os utilizam – no falar, no pensar, no 

agir – ao atuarem como arquétipos veiculadores de informação e conhecimento.  

       Cabe, agora, tratar de alguns dos aspectos qualificadores comuns a todos os 

gêneros integrantes do sistema de gêneros textuais jurídicos. E a efetivação desta 

proposta passa pela resposta à indagação: Pode-se considerar cada forma ou 

modalidade de texto jurídico como configurada por um gênero específico?  

       A resposta parece ser positiva, haja vista o conjunto de peculiaridades 

existente em sua estrutura e em seu conteúdo propriamente dito, condição 

necessária, ainda que não suficiente, à autonomia dos gêneros. Aliás, tal 

conjunto de peculiaridades decorre da estreita relação que se dá entre o modo 

discursivo e as condições de uma situação social, cujo amálgama é encontrado 

na finalidade utilitarista objetivada, ou seja, na essência funcional do discurso 

ensejada pela realidade coletiva circundante (Bakhtin, 2004).  

       Não é só. É possível afirmar serem os textos jurídicos dados a conhecer 

como gêneros discursivos ou textuais porque eles contêm os atributos inerentes 

a estes, conforme lição de Travaglia (2007-), que fala nas já citadas 

características comuns a todo e qualquer gênero discursivo e que apontam para o 

contexto de sua produção: o conteúdo temático, a estrutura composicional, o 

estilo, a função sócio-comunicativa e as condições de sua produção.  

       Ora, nos textos dos gêneros jurídicos, o conteúdo temático – que é o 

conjunto formado pelo assunto central e demais informações textuais 
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secundárias que para ele apontam e nele têm seu fundamento e razão textual de 

existir – é integrado pelo tema aglutinador “regulação de conduta pessoal para a 

segurança jurídica” e por informações secundárias baseadas nos funtores “é 

proibido”, “é facultado”, “é permitido” ou fundadas na discussão das normas de 

organização, que versam acerca da maneira de elaboração das normas 

comportamentais.  

       A estrutura composicional dos textos de gêneros jurídicos detém uma forma 

peculiar de organização e de distribuição de informações, que implica, ao 

menos, ainda que nem sempre nesta ordem a: 1) identificação precisa de 

enunciador, enunciatário e tema-central do texto, mediante descrição e/ou 

narração; 2) referência argumentativa (stricto ou lato sensu) a normas jurídicas, 

em especial a leis, e seus conteúdos pretensamente fundantes do que o 

enunciador pede ou ordena ao enunciatário; 3) identificação de local, data e 

autoridade ou operador do direito subscritor do texto, além de alusão explícita à 

instituição a que pertence o enunciador textual.  

       Quanto ao estilo, apesar de ser em parte individual, parece marcado por 

características institucionais detectáveis nos textos jurídicos, a exemplo do 

formalismo que, por vezes, pretende demonstrar uma neutralidade inexistente e 

da grandiloqüência explícita e vocabular ou implícita e estrutural, do intenso 

emprego, direto ou indireto, no próprio texto ou em seus fundamentos criadores, 

da lógica prática ou retórica, da racionalização discursiva que tem por pano de 

fundo uma emotividade desejosa de efetivar a sensibilização.  

       Ademais, para que os argumentos usados e o objetivo pretendido – levar o 

enunciatário a agir de certa maneira – sejam eficazes, as frases e o próprio texto 

visto globalmente restam marcados por natureza lingüística incisiva, que 

pretende ser dotada de assertividade reguladora do comportamento futuro ou 

corroborador de conduta passada.  
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       Ou seja, a linguagem jurídica busca forçar a concretização de determinada 

ação, caracterizada pela pouca modalização vocabular e pelo rotineiro uso de 

formas verbais que buscam exprimir convicção, ordem, firmeza. Por tudo isso, a 

essência dos textos jurídicos é prática (Alexy, 2001), uma vez que visa a 

resultado imediatamente útil sob o prisma do fazer peculiar ao homo faber ou 

animal laborans, a saber, regulação de condutas e (re)configuração jurídico-

política de um Estado.  

       A função sócio-comunicativa consiste na finalidade prática, utilitarista 

objetivada pelo Direito e expressa em todo texto jurídico, explícita ou 

implicitamente, a qual é a exigência imperativa de certa ação ou omissão (fazer 

ou não fazer algo) a fim de se alcançar determinado resultado social, psicológico 

ou econômico. Por outras palavras, o objetivo do enunciador é sempre contribuir 

para a regulação de conduta do enunciatário.  

       Já as condições de produção dos textos do sistema de gêneros jurídicos 

podem assim ser resumidas:  

       1) enunciador: um integrante da comunidade discursiva jurídica, ou seja, 

um operador do direito;  

       2) os enunciatários imediatos e mediatos são alguns ou todos os atores 

partícipes do inquérito policial ou do processo judicial (delegado de polícia, 

investigado/indiciado, advogado, juiz, autor, réu, e membro do Ministério 

Público), além da totalidade dos membros integrantes da comunidade discursiva 

jurídica (os operadores do direito). A enunciatária última é a população, cuja 

vida é afetada pela interpretação do ordenamento jurídico e sua aplicação levada 

a cabo mediante o exercício das atividades profissionais características dos 

operadores do direito, na medida em que a conduta das pessoas passa a ser 

regulada, sendo permitida, proibida ou facultada;  

       3) o momento de produção do texto falado é exatamente aquele 

concomitante ao evento institucional, seja ele investigativo seja ele processual. 
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O momento de produção do texto escrito poderá ser ou concomitante aquele do 

evento institucional ou posterior a ele; 

       4) o suporte textual oficial imediato para todo texto jurídico à exceção 

daquele de caráter investigativo, que é chamado autos do inquérito policial, será 

o que se denomina autos do processo (pasta de cartolina simples continente das 

folhas de papel em que os textos estão escritos) ou o programa de computador 

utilizado virtualmente, no caso de processos em sua totalidade informatizados.  

       O suporte oficial mediato para as decisões judiciais, por sua vez, será o 

papel de um jornal denominado Diário Oficial da União ou de um Estado-

Membro da Federação.  

       Há, ainda, o suporte oficial último para as decisões judiciais (autorizado 

formalmente para transcrição fidedigna do texto constante do diário oficial), que 

será o papel de um livro ou revista de periodicidade ao menos semestral. 

Exemplifica este tipo de suporte o periódico mensal, concretizado em forma de 

livro, intitulado Revista dos Tribunais;  

       5) o serviço mais comum de disponibilização dos textos dos gêneros 

jurídicos é aquele praticado pelos funcionários dos correios, ainda que haja 

serviço de disponibilização virtual, que se vale da internet, para os casos dos 

processos oriundos de varas judiciais ou tribunais totalmente informatizados.  

       Outrossim, como não poderia deixar de ser, lembre-se que os gêneros 

textuais jurídicos contêm necessariamente diversos tipos textuais, a saber, 

aqueles denominados descritivo, narrativo, dissertativo, argumentativo e 

injuntivo. Assim, uma das maneiras de se diferenciar um gênero textual jurídico 

de outro parece residir nas múltiplas formas de combinações dos tipos e na 

identificação do tipo prevalente pragmaticamente em um texto.  

       Assim, veja-se que em uma sentença judicial sempre estarão presentes os 

tipos narrativo, dissertativo [e/ou argumentativo] e injuntivo, majoritários, nesta 

ordem, na primeira, nas partes do texto, respectivamente, denominadas 
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“relatório” (resumo do processo), “fundamentação” (base legal e fática para a 

solução do problema) e “dispositivo” (decisão do juiz), ainda que sob o prisma 

funcional ou pragmático global o tipo injuntivo prevaleça no texto. Igualmente, 

de um ponto de vista funcional ou pragmático global, último, em uma petição de 

advogado parece prevalecer o tipo argumentativo, em um relatório de inquérito 

policial, o tipo narrativo e em um parecer ministerial, o tipo dissertativo.  

 

2.2 Classificação funcional dos gêneros textuais jurídicos 

 

       Como é possível deduzir, a classificação a ser aqui adotada é de natureza 

funcional, uma vez que a maneira de se categorizar os textos jurídicos considera, 

primordialmente, a função, de um ponto de vista utilitarista, do discurso ou 

texto. Deste modo, porque são quatro as funções sócio-comunicativas últimas 

dos gêneros integrantes do sistema genérico textual jurídico, há que ser 

quadripartite a classificação destes. As referidas funções são:  

       a) De uma visão extraprocessual, ou seja, externa ao processo judicial, 

ensejar à investigação policial (a1) de eventuais delitos decorrentes de atos de 

desobediência às normas do ordenamento jurídico que regulam a vida em 

sociedade;  

       b) de um prisma intraprocessual, logo, interno ao processo judicial, 

possibilitar o pedido (b1), com o uso de argumentos e narrações fáticas, para que 

o juiz arbitre, pondo fim a um litígio – valendo-se as partes, seus advogados e, 

também, o magistrado, por vezes, da investigação em inquérito policial –, bem 

como tendo por parâmetro, quando cabível, o parecer (b2) do membro do 

Ministério Público o qual, no fundo, opina pelo deferimento ou indeferimento 

do pedido –, tudo para expressar uma decisão (b3), sentença judicial, total ou 

parcialmente, a favor ou contra determinada pessoa física ou jurídica.  
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       Assim, o sistema de gêneros textuais jurídicos tem por subsistemas 

efetivados sucessivamente na sociedade como momentos lingüísticos da 

concretização do Direito e, pois, em íntima ligação com o sistema normativo, 

aqueles aqui denominados investigativo, peticional, opinativo e decisório.  

       Tal classificação parece estar em sintonia com as mais modernas teorias 

lingüísticas e permite apontar diferenças específicas entre os subsistemas de 

gêneros jurídicos. Por isso, detém maior utilidade aos objetivos desta tese, toda 

ela vinculada à análise do texto contido nos acórdãos, logo, atendo-se a uma 

parte da linguagem utilizada no processo judicial.  

       O primeiro subsistema integrante do sistema textual jurídico de gêneros é o 

intitulado investigativo. O dito subsistema é encontrado inicialmente fora do 

processo judicial e dentro do inquérito da autoridade policial judiciária 

(delegado de polícia ou quem, legalmente, lhe faça as vezes e esteja a exercer 

função investigativa).  

       Seu único gênero é contido em peça pertencente ao inquérito policial e é 

denominada relatório. Este é documento escrito em obediência aos artigos 4º a 

10 do Código de Processo Penal, Decreto-Lei n.º 3.689, de 3 de outubro de 1941 

(veja-se o apêndice), que tem como tipo preponderante, de um ângulo funcional 

ou pragmático, aquele narrativo e que se refere a fatos criminosos e a pessoas 

investigadas, bem como pretende ser pobre em argumentação.  

       Ademais, no texto do Relatório de Inquérito Policial, o tipo injuntivo é, em 

geral, ausente, e, além do tipo narrativo, que é o dominante, faz-se sempre 

presente o tipo descritivo. Igualmente, é texto que procura denotar detalhismo 

em análise derivada de observação ou constatação e que intenta disfarçar sua 

intenção de convencer o enunciatário – imediato: membro do Ministério 

Público; mediato: juiz e atores do processo judicial; último: população – de sua 

veracidade. Logo, resta baseado, sobretudo no binômio verdadeiro/falso.  



 129 

       O segundo subsistema pertencente ao sistema genérico textual jurídico é o 

dito peticional. Este subsistema, encontrado dentro do processo judicial, está 

contido em todas as petições iniciais, contestações, razões recursais e contra-

razões recursais elaboradas pelos operadores do direito, sejam advogados, sejam 

membros do Ministério Público no exercício da função de advogados da 

sociedade, tal qual ocorre no papel de acusador de suspeito de prática de crime 

de homicídio ou de improbidade administrativa. Os textos deste subsistema 

devem ser redigidos em estrita conformidade à legislação pátria vigente, em 

especial, em obediência ao Código de Processo Civil, artigos 267, inciso I, e 282 

(veja-se o apêndice).  

       Outrossim, petições iniciais e contestações, bem como razões recursais e 

contra-razões recursais pertencem, respectivamente, a gêneros textuais distintos, 

ainda que integrantes do mesmo subsistema, haja vista serem peculiares a cada 

um deles determinados aspectos funcionais ou de forma e conteúdo.  

       Exemplo de peculiaridade dos aspectos formais encontra-se na existência de 

petição de recurso comum a razões e contra-razões recursais e que lhes é 

anexada, bem como na mais complexa maneira de introdução que as razões e as 

contra-razões recursais possuem quando comparadas às petições iniciais e 

contestações. Quanto ao conteúdo, destaque-se ser ele dirigido em termos de 

ataque e de base argumentativa não somente contra ou a favor em relação às 

pretensões de requerente e requerido, como ocorre na petição e na contestação, 

mas, também, contra ou a favor em relação aos fundamentos argumentativos e 

de interpretação legal colocados pelo juiz na sentença recorrida.  

       Esclareça-se que por petição inicial deve-se entender o texto escrito 

iniciador do processo judicial, cujo objetivo é a obtenção de uma resposta 

positiva do Judiciário à pretensão do requerente da petição redigida e dada a 

conhecer por seu advogado, a fim de que o réu reste obrigado a cumprir 

determinado dever a ser imposto por sentença do magistrado.  
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       Já a contestação é o texto escrito em que o réu ou requerido no processo, 

por meio de seu advogado, rebate as alegações contra ele feitas na petição inicial 

e demonstra pretensão diferente daquela detida pelo autor da ação.  

       As razões recursais são textos em que o advogado do perdedor (requerente 

ou requerido), assim declarado pela sentença judicial redigida por juiz 

pertencente ao grau inferior da hierarquia do Poder Judiciário, leva ao tribunal 

sua inconformidade em relação à sentença que lhe é desfavorável.  

       Deste modo, as razões recursais permitem o reexame do conflito e das 

pretensões sob o prisma de quem até então perdeu a briga judicial, sendo, 

inclusive, possível a reversão da derrota por ocasião do proferimento da 

sentença coletiva chamada acórdão por três ou mais juízes pertencentes a grau 

superior da hierarquia judiciária.  

       A fim de evitar a transformação de sua vitória em derrota por ocasião do 

julgamento das razões recursais do recorrente, o recorrido busca fortalecer sua 

posição mediante texto escrito por seu advogado e que combate os argumentos 

das razões recursais, denominado contra-razões recursais.  

       As principais características que parecem ser comuns aos gêneros 

pertencentes ao subsistema peticional de gêneros textuais jurídicos são:  

       1. expressão clara e enfática, via de regra, das ideologias denotadoras de 

crenças de natureza jurídica, econômica, religiosa, filosófica e social, 

norteadoras do discurso e do texto. Tome-se como exemplo, o conteúdo de 

petições advocatícias que combatiam o “confisco” do dinheiro depositado em 

contas-poupança efetivado no Governo Collor. Tais petições buscavam obter 

provimento do Poder Judiciário para as suas pretensões – a devolução integral 

do dinheiro “confiscado” acrescido de juros e correção monetária – fundadas 

explicitamente em ideologias defensoras do Estado de direito e da obediência à 

Constituição do Brasil;  
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      2. objetiva convencer ao(s) enunciatário(s) sobre determinada tomada de 

posição e prática de ação e, por isso mesmo resta impregnado pela postura 

retórica (Atienza, 2000), muitas vezes recheada de apelos emocionais que 

buscam sensibilizar o julgador. Exemplifica esta assertiva o clássico argumento 

de advogado de defesa atuante em um júri, segundo o qual há que se relativizar a 

acusação e diminuir a pena do réu de reputação até então ilibada – qualificado 

por seus defensores como “pai de família, bom empregado, bem quisto por seus 

vizinhos e parentes, sem antecedentes criminais”;  

       3. ocupa-se dos binômios verdadeiro/falso – relativo aos acontecimentos 

naturais ou sociais descritos e discutidos no processo judicial – e, ainda, 

daqueles válido/inválido – relativo aos dispositivos normativos prescritos em lei 

ou regulamento. Assim, para a obtenção de deferimento do magistrado a uma 

solicitação há que considerar a validade jurídica do pedido à luz da legislação, 

bem como a veracidade dos fatos narrados na petição;  

       4. predominância, sob o prisma funcional e pragmático, do tipo textual 

argumentativo stricto sensu, ainda que seja muito presente o tipo narrativo;  

       5. tem por enunciatário imediato o(s) juiz(es), por enunciatário mediato a 

parte contrária no processo e seu advogado, e por enunciatária última a 

população;  

       6. estrutura que consiste em: a) endereçamento do texto a um juízo singular 

ou tribunal e identificação do processo ou ação; b) identificação dos litigantes 

(autor e réu), apontando-lhes os nomes, prenomes, estado civil, profissão, 

domicílio e residência; c) exposição dos fatos que ensejaram o litígio; d) alusão 

aos fundamentos de direito (textos normativos e sua interpretação baseada em 

precedentes jurisprudenciais e na doutrina) que se defende deverem ser 

norteadores da futura decisão judicial (sentença); e) colocação do pedido a ser 

atendido na sentença, em favor de uma das partes; f) local, data e assinatura do 

advogado ou membro do Ministério Público no exercício de função advocatícia.  
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       O terceiro subsistema contido no sistema textual jurídico de gêneros é o 

opinativo. É encontrado no processo judicial e diz respeito a um só gênero 

textual chamado parecer, que é escrito por membro do Ministério Público a 

pedido do juiz e em obediência ao ordenamento jurídico pátrio, notadamente, 

em submissão ao disposto no Código de Processo Civil, artigos 82 e 83 (vide 

apêndice). Eis seus atributos lingüísticos fundamentais:  

       1. aparência de distanciamento dos fatos e das personagens interessadas na 

decisão terminativa do processo, ou seja, requerente e requerido; 

       2. em geral, ocupa-se apenas dos binômios válido/inválido – relativo aos 

dispositivos normativos prescritos em lei ou regulamento;  

       3. objetiva expressar uma racionalidade comunicativa exclusiva ou, ao 

menos, preponderante em face de lampejos de emoção;  

       4. predominância do tipo textual dissertativo, sob uma ótica funcional, ainda 

que esteja sempre presente o tipo textual narrativo;  

       5. tem por enunciatário imediato o juiz, por enunciatários mediatos as partes 

no processo e seus advogados, e por enunciatária última a população; 

       6. opinião que procura convencer fundar-se tão somente em interpretação 

imparcial e impessoal da legislação;  

       7. estrutura que consiste em: a) identificação do processo e dos litigantes; b) 

endereçamento do texto a órgão ou pessoa; c) resumo das etapas do processo; d) 

dissertação sobre os fundamentos de direito (textos normativos e sua 

interpretação baseada em precedentes jurisprudenciais e na doutrina) que se 

defende deverem nortear a futura decisão judicial; e) colocação da opinião pelo 

deferimento ou indeferimento na sentença judicial dos pedidos feitos pelas 

partes; f) local, data e assinatura do membro do Ministério Público.  

       O quarto subsistema pertencente ao sistema textual de gêneros jurídicos é o 

intitulado decisório. Assim como os dois anteriores, ele é de natureza 

originariamente intraprocessual e é contido nos gêneros configuradores das 
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denominadas decisões interlocutórias ou definitivas – sentenças individuais, 

proferidas por um magistrado, e coletivas (acórdãos), proferidas por três ou 

mais juízes lotados em um tribunal e em estrita obediência ao artigo 458 do 

Código de Processo Civil – efetivadas pelos juízes no processo judicial (vide 

apêndice).  

       A decisão definitiva da lide processual objetiva a terminação do processo. 

Já a decisão interlocutória é aquela proferida pelo magistrado no meio do 

processo judicial e que pretende apenas defender a lisura e a legalidade do 

processo. Exemplo de decisão interlocutória é encontrado no deferimento ou 

indeferimento de perícia adicional em provas documentais já concretizadas 

como decorrência de alegação de sua falsidade.  

       Como se pode perceber, distinguem os mencionados gêneros entre si a 

finalidade comunicativa imediata, a amplitude e a profundidade dos efeitos 

intentados e obtidos em decorrência da veiculação de tais textos e a quantidade 

de enunciadores (enunciador único nas decisões interlocutórias e definitivas 

denominadas sentenças judiciais e enunciador plural ou coletivo nos acórdãos).  

       Aliás, há outros aspectos formais e de conteúdo que tornam peculiares os 

gêneros ora em destaque. Alguns exemplos deles: a) a inexistência ou a 

mitigação nas decisões interlocutórias de formalismos havidos nas sentenças e 

nos acórdãos, tais como a plena identificação das partes e a narração dos fatos e 

pretensões a direitos materiais ou substantivos ensejadores do conflito judicial; 

b) a concisão textual e fundamentação exclusiva no binômio verdadeiro/falso 

características das decisões interlocutórias e estranhas às sentenças e aos 

acórdãos; c) a presença de marcas da enunciação que permitem detectar um 

enunciador plural nos acórdãos, o que é inexistente nas sentenças e, via de regra, 

nas decisões interlocutórias.  

       Algumas características comuns aos gêneros do subsistema decisório são:  

       1. Sob o prisma do conteúdo e sua veiculação semântico-pragmática:  
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       a) a expressão, em parte velada, da ideologia norteadora do discurso;  

       b) pretensão, em alguns trechos do texto, à impessoalidade ou neutralidade 

emotiva do enunciador em face dos enunciatários, mediante o emprego de 

recursos lingüísticos geradores do efeito de sentido de distanciamento;  

       c) justificação argumentativa – em sentido lato ou estrito – legitimadora da 

decisão com fulcro no Direito posto (Ezquiaga, 1987);  

       d) o ocupa-se tanto dos binômios verdadeiro/falso – relativo aos 

acontecimentos naturais ou sociais descritos e discutidos no processo judicial – 

quanto dos binômios válido/inválido – relativo aos dispositivos normativos 

prescritos em lei ou regulamento;  

       e) objetiva como: enunciatários imediatos, o membro do Ministério Público, 

as partes litigantes e seus advogados; enunciatários mediatos os operadores do 

direito; enunciatária última a população;  

       f) o tipo textual preponderante pragmaticamente é aquele injuntivo, ainda 

que apareçam com freqüência os tipos narrativo, dissertativo e argumentativo, 

sobretudo na sentença e no acórdão.  

       2. Sob o prisma preponderantemente formal:  

       a) a estrutura – que, em face do artigo 458 do Código de Processo Civil 

(vide apêndice), consiste em: a1. Elementos introdutórios: identificação das 

partes em litígio, do(s) julgador(es), da espécie de ação e de processo; a2. 

Relatório, que pretende ser objetivo e apontar os fatos narrados e os argumentos 

de direito utilizados pelos litigantes no processo judicial; a3. Fundamentação 

expositivo-argumentativa, que é a análise dos fatos e do direito aplicável, 

segundo a ótica do julgador, legitimadora da futura decisão; a4. Dispositivo, que 

implica a clara expressão pelo julgador de sua decisão; a5 Elementos 

conclusivos: local, data e assinatura do(s) magistrado(s).  

       Veja-se, a seguir, quadro que resume o sistema de gêneros textuais jurídicos 

e a configuração de seus quatro subsistemas, segundo a classificação acima:  
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QUADRO 2 

O SISTEMA DE GÊNEROS TEXTUAIS JURÍDICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsistema 

Investigativo 

 
Subsistema  

Peticional 

 
Subsistema  

Opinativo 

 
Subsistema  

Decisório 

1. Função sócio-

comunicativa:  

Veicular relato sobre 

investigação de 

condutas. 

 1. Função sócio-

comunicativa:  

Veicular pretensão a 

direitos e a imposição de 

condutas.  

 1. Função sócio-

comunicativa:  

Veicular opinião pela 

aceitação ou recusa dos 

pedidos de autor e réu.. 

 1. Função sócio-

comunicativa:  

Veicular decisão sobre 

atendimento aos pedidos 

de autor e réu. 

2. Enunciador  

(papel profissional): 

Delegado de polícia.  

 2. Enunciador  

(papel profissional): 

Advogado.  

 2. Enunciador  

(papel profissional): 

Parecerista  do Ministério 

Público.  

 2. Enunciador  

(papel profissional): 

Magistrado.  

3. Enunciatário: 

Imediato:  

Ministério Público. 

Mediato:  

Juiz e demais atores do 

processos e seus 

advogados.  

Último:  

População. 

 3. Enunciatário: 

Imediato:  

Juiz. 

Mediato:  

Parte contrária e seu 

advogado, Ministério 

Público.  

Último:  

População. 

 3. Enunciatário: 

Imediato:  

Juiz. 

Mediato:  

Partes (autor, réu) e seus 

advogados.  

 

Último:  

População. 

 3. Enunciatário: 

Imediato:  

Autor, réu  e seus 

advogados. 

Mediato:  

Operador do direito.  

 

Último: 

 População. 

4. GÊNERO:  

Relatório (da 

autoridade policial). 

 4. GÊNEROS:  

Petição; contestação; 

Recurso; contra-recurso.  

 

 4. GÊNERO:  

Parecer (do membro  

do Ministério Público).  

 

 4. GÊNEROS:  

Decisão interlocutória; 

Sentença judicial; 

Acórdão.  

5. Tipo textual 

funcionalmente 

dominante:  

Narrativo.  

 5. Tipo textual 

funcionalmente 

dominante:  

Argumentativo.  

 5. Tipo textual 

funcionalmente 

dominante:  

Dissertativo.  

 5. Tipo textual 

funcionalmente 

dominante:  

Injuntivo. 

 

Momentos lingüísticos da concretização institucional do DIREITO 

SISTEMA  DE  GÊNEROS  TEXTUAIS  JURÍDICOS 

Função sócio-comunicativa básica: 

Veicular  modos de regulação de condutas e procedimentos para a segurança jurídica 

COMUNIDADE DISCURSIVA JURÍDICA 
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       Em conclusão ao presente capítulo, diga-se que, apesar de certa corrente de 

estudiosos da Lingüística, em que pontifica Bronckart (2003), defender a 

inutilidade de se buscar uma classificação racional e estável dos gêneros, porque 

acredita serem estes em número ilimitado e não poderem ser alvo de ampla 

classificação baseada exclusivamente nas unidades lingüísticas neles 

observáveis, pensa-se ser útil a esta tese a tentativa de classificar e sistematizar 

os gêneros jurídicos.  

       Afinal, adequada classificação permite situar o estudo lingüístico de 

qualquer gênero textual/discursivo qualificado e denominado jurídico em um 

universo mais amplo constituído por seus congêneres já detectados, além de 

contribuir para a delimitação epistemológica do âmbito investigativo e de seu 

corpus. É o que se infere ocorrer em relação à classificação dada a conhecer 

neste capítulo, haja vista prestar-se ela para situar o gênero textual acórdão em 

universo mais amplo sob um prisma epistemológico.  

       Não é só. A classificação neste capítulo delineada, e que pode vir a ser 

confirmada, aprimorada ou superada em estudos posteriores, se presta a servir 

como ponto de partida para as futuras investigações científicas dos gêneros e 

textos jurídicos por eles desenhados, formatados, bem como a facilitar 

abordagens didáticas dos aludidos, uma vez que contribui para a racionalização 

dos mencionados gêneros textuais.  

       Por conseguinte, vistas as classificações do conjunto de categorias textuais e 

do sistema de gêneros textuais qualificados jurídicos, que abarca o subsistema 

genérico denominado decisório, no interior do qual está o gênero configurador 

do texto veiculado pelo acórdão, há que passar à configuração do modelo de 

interpretação e à sua aplicação em análise do corpus desta tese constituído por 

textos de algumas sentenças judiciais coletivas denominadas acórdãos. Tal a 

finalidade do vindouro capítulo quatro.  
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CAPÍTULO IV – O TEXTO NOS ACÓRDÃOS DOS TRIBUNAIS  

 

1 Por um modelo de análise do texto nos acórdãos: 1.1 Características epistemológicas 

do modelo de análise textual; 1.2 Funções das categorias integrantes do modelo 

interpretativo. 2 Análise do texto nos acórdãos: 2.1 Estrutura textual; 2.1.1 

Superestrutura; 2.1.2 Macroestrutura; 2.2 Dimensões da enunciação e condições para 

sua felicidade; 2.3 Textualidade; 2.4 Aparelho formal de enunciação e subjetividade 

enunciativa; 2.5 Manipulação das categorias de enunciação e seus efeitos de sentido; 2.6 

Substrato ideológico nos textos de acórdão.  

 

       No capítulo anterior, foram abordados os tipelementos – categorias textuais 

básicas e globais – denominados tipos e gêneros. Também ocorreu a 

configuração do sistema de gêneros jurídicos, que é o contexto abarcador do 

gênero acórdão, o objeto da análise nesta tese. Contextualizado e delimitado o 

âmbito de ocorrência da concretização do modelo de análise textual, cabe, agora, 

desenvolvê-lo em termos empíricos. Esta a função deste quarto capítulo.  

       Por conseguinte, serão expressas, no presente capítulo, as características 

epistemológicas do modelo de análise do texto de acórdão, bem como ocorrerá a 

especificação das funções das categorias do modelo interpretativo e sua 

sistematização.  

       Depois, terá lugar a análise da estrutura (superestrutura e macroestrutura, 

corroboradas por elementos microestruturais), das dimensões da enunciação e 

condições para sua felicidade existentes nos acórdãos ou a partir dele 

constatáveis, de aspectos de textualidade e da subjetividade enunciativa 

(notadamente, dêiticos e subjetivemas), da manipulação das categorias da 

enunciação e de seus efeitos de sentido, bem como do substrato ideológico 

comunicado nos textos de acórdão (vide íntegra em apêndice) emanados aos 

pares do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, localizados 

em Brasília, e do Tribunal de Justiça de São Paulo, situado na Capital paulista.  
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1 Por um modelo de análise do texto nos acórdãos  

 

1.1 Características epistemológicas do modelo de análise textual  

 

       Para que haja adequação metodológica, faz-se necessário apontar de 

antemão as características que servirão para desenhar e permitir a aplicação do 

modelo de análise dos textos de acórdão. Passa-se a discorrer sobre eles.  

       A primeira característica relaciona-se à identificação do aspecto inédito 

detectável no modelo de análise textual de acórdãos. No modelo em questão o 

ineditismo é encontrado na maneira de combinação e sistematização dos 

elementos que o constituem, bem como na investigação com foco em finalidade 

até hoje não objetivada e que tem por motivação a hipótese desta tese.  

       Por outros termos, o ineditismo reside na forma peculiar de combinação das 

categorias analíticas aqui selecionadas para o alcance de finalidade sui generis: 

o conhecimento de atributos gerais dos textos dos acórdãos dos tribunais 

brasileiros e de seu enunciador, logo, dos aspectos lingüísticos e ideológicos que 

caracterizam globalmente a linguagem institucional do Poder Judiciário, tudo a 

partir de um prisma de análise sócio-cognitiva e interacional. Tal prisma é o de 

detecção de existência ou inexistência de harmonia entre a função outorgada 

pela Constituição Federal ao Judiciário – a de árbitro e fiador da manutenção do 

Estado democrático de direito – e o modo como o enunciador dos textos de 

acórdão intenta dar (e aquele pelo qual efetivamente dá) a conhecer o Judiciário.  

       A segunda característica do modelo de análise textual refere-se à amplitude 

de sua utilização e, por conseguinte, de sua extensão no tocante à importância 

prática. Apesar de elaborado para a interpretação dos textos de acórdão, o 

modelo de análise pode ter sua aplicação estendida aos textos dos demais 

gêneros integrantes do sistema de gêneros textuais jurídicos, bastando, quando 

muito, que lhe sejam feitas pequenas alterações. Afinal, o acórdão e os outros 
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gêneros textuais jurídicos, enquanto pertencentes ao mesmo sistema, detêm 

idênticas características basilares, ainda que possuam atributos adicionais 

distintivos que os tornam únicos. 

       A terceira característica consiste na análise triangular dos textos de 

acórdão. Ao se buscar entendê-los e interpretá-los serão levados em 

consideração três aspectos indissociáveis entre si: o conteúdo, a forma de sua 

expressão e o substrato ideológico que lhes são comuns. 

       É unânime o reconhecimento da importância de estudo indissociável de 

conteúdo e forma do texto para que se possa conhecê-lo eficientemente. 

Todavia, uma investigação destes dois ângulos não basta. Para o objetivo desta 

tese, faz-se necessário considerar a importância da influência do substrato 

ideológico da instituição denominada Poder Judiciário e dada a conhecer pelo 

enunciador, já que tal substrato contribui para a configuração do conteúdo e da 

forma de cada texto analisado, auxiliando, ademais, por um lado, na 

individuação do texto ante seus pares e, por outro, na expressão de atributos 

axiológicos comuns a um grupo de textos oriundos de certa comunidade 

discursiva em determinado tempo e espaço, haja vista conter o texto valores e 

interesses individuais e coletivos.  

       Em outras palavras, o texto é o fiel e último depositário dos interesses e 

valores do seu elaborador, o qual, por seu turno, expressa, direta ou 

indiretamente, os valores e interesses dos grupos e das instituições (igreja, 

escola, família etc.) às quais pertence.  

       Não se deve olvidar, aliás, a finalidade das ideologias, que consiste em 

convencer terceiros ou, ao menos, diminuir-lhes a resistência, sobre determinado 

ponto de vista, bem como o fato segundo o qual os valores e interesses dos 

grupos e instituições ensejam à configuração dos valores e interesses individuais 

e mesmo aqueles da sociedade como um todo e do Estado.  
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       Ao se mostrar o substrato ideológico existente no texto ou dele ensejador 

deve-se ter em mente que:  

       a) não apenas existe um substrato ideológico vinculado ao texto como, 

também, o texto é o instrumento por meio do qual as ideologias são dadas a 

conhecer;  

       b) as ideologias e, pois, todo o substrato ideológico ensejador de 

determinadas características textuais variam conforme a alteração do contexto;  

       c) as ideologias permitem a utilização de estratégias emocionais e de 

aparência lógica, a fim de se controlar certo grupo social ou mesmo toda a 

sociedade;  

       d) as ideologias podem ser identificadas pela detecção de seu esquema 

estrutural, ou seja, de suas categorias básicas.  

       Em suma, o modelo da análise que será aplicado e é caracterizado como 

tridimensional, detém em cada uma de suas três dimensões aspecto triangular. 

Assim, a primeira dimensão diz respeito aos níveis lingüísticos denominados 

sintático, semântico e pragmático inerentes aos textos de acórdão.  

       A segunda, tem por âmbitos de alcance significativo textual o local e o 

global, o explícito (relacionado, sobretudo, à dimensão locutória da enunciação), 

o implícito co-textual e o implícito contextual, cujo conhecimento, por 

conseguinte, referir-se-á, ao menos parcialmente, a um referente e a dados 

caracterizados como extratextuais, a exemplo do que se dá com as denominadas 

condições para a felicidade da enunciação.  

       Por fim, a terceira dimensão detém os seguintes prismas de investigação 

textual: o da forma de sua expressão, o do conteúdo e o do substrato ideológico. 

Eis, a seguir, quadro ilustrativo do aludido modelo de análise dos textos do 

gênero acórdão:  
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QUADRO 3 

 
MODELO DE ANÁLISE DOS TEXTOS DE ACÓRDÃO 

A 
B 

C 

A B C 

2ª 

Dimensão 

      3ª 

Dimensão 

 1ª 

Dimensão 

Sintático 

Semântico Pragmático 

Explícito 

Implícito  

co-textual 

Implícito 

contextual 

Forma 

Conteúdo Substrato 

Ideológico 

(Níveis lingüísticos) (Âmbitos de alcance significativo) (Prismas de Investigação) 

Local 
Global 
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       A quarta característica do modelo de análise do texto contido nos acórdãos 

tem por parâmetros o utilitarismo e a funcionalidade, logo, qual a utilidade 

prática do modelo interpretativo de textos judiciais decisórios coletivos para o 

Estado e a sociedade brasileira e que função sociocognitiva-interacional, 

pretendida e efetivada, é inerente aos acórdãos elaborados e comunicados.  

       A utilidade prática do modelo ora em destaque é dupla: permite que se 

conheça o texto dos acórdãos e o grau de eficiência no cumprimento da função 

lingüística inerente ao Judiciário, a saber, a de representar-se por enunciador que 

o mostre à população enunciatária como instituição que é árbitra justa, imparcial 

e, pois, levá-la a realizar a função jurídica que lhe foi atribuída pela 

Constituição, a saber, a de contribuir para a legitimação do status quo ante 

político, jurídico e econômico do Estado perante a sociedade brasileira.  

       A quinta característica é a da contextualização obrigatória da análise do 

gênero acórdão no tocante aos seus congêneres pertencentes ao sistema de 

gêneros textuais jurídicos. Logo, diz respeito à inserção do modelo interpretativo 

a ser elaborado em um universo lingüístico-jurídico preciso que o envolverá.  

       Como sexta característica tem-se a não-contradição lógica entre os 

diferentes elementos constitutivo-integrantes do modelo de análise de texto de 

acórdão visto enquanto sistema, ainda que eles sejam originários de diferentes 

níveis lingüísticos (sintático, semântico e pragmático) e distintos âmbitos de 

alcance (microestrutura, que consiste em uma visão textual local, e 

macroestrutura, que implica uma visão global do texto).  

       Não é só. O modelo em questão também deve trabalhar, direta ou 

indiretamente, com diferentes tipelementos textuais (tipos e gêneros), valendo-se 

das suas características distintivas, notadamente, daquelas inerentes às 

superestruturas peculiares que os configuram.  

       A sétima característica do modelo ora em destaque reside na delimitação do 

objeto pesquisado, o texto de acórdão, com a adoção de seu conceito legal, nos  
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moldes interpretados pela jurisprudência e literatura jurídica.  

       O Código de Processo Civil, nos artigos 163, 165, 458, 512, 556 e 563, 

permite a constatação do que é um acórdão. Por conseguinte, veja-se:  

 

Art. 163. Recebe a denominação de acórdão o julgamento proferido pelos tribunais.  

.............................................................................................................................................. 

Art. 165. As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto no art. 

458; as demais decisões serão fundamentadas, ainda que de modo conciso.  

.............................................................................................................................................. 

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença:  

I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, 

bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; 

II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;  

III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões que as partes lhe submeterem.  

.............................................................................................................................................. 

 Art. 512. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão 

recorrida no que tiver sido objeto de recurso.  

.............................................................................................................................................. 

Art. 556. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, 

designando para redigir o acórdão o relator, ou, se este for vencido, o autor do primeiro 

voto vencedor.  

[...] 

.............................................................................................................................................. 

Art. 563. Todo acórdão conterá ementa.  

(Itálicos do autor)  

 

Afirma a jurisprudência:  

 

As decisões monocráticas
(A)

 não ensejam a lavratura de acórdão.  

(STJ – 4ª Turma, Ag 19.156-0-SP-AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.8.92, 

negaram provimento, v.u., DJU 14.9.92, p. 14.977) 

(Itálicos do autor desta tese) 
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       Vê-se pelas citações acima que: a) o acórdão é lavrado após uma decisão e 

com o objetivo de representá-la; b) a decisão que se deve transcrever em texto 

de acórdão é somente aquela proferida coletivamente por juízes de tribunal.  

       Esclarece a literatura jurídica possuir o vocábulo acórdão significação 

peculiar que não se confunde com aquela referente ao termo julgamento. Neste 

sentido, veja-se De Plácido e Silva (1993, p. 18-19, v. julgamento):  

 

JULGAMENTO. Do latim judicare, de que se origina o verbo julgar, geralmente é o 

vocábulo tomado no sentido de decisão ou da própria sentença proferida pelo juiz ou 

julgador, e que põe fim à demanda.  

[...] mas embora na significação geral seja este seu conceito, não deve ser tido, 

propriamente, como decisão ou sentença.  

[...] No julgamento, em verdade, está contida a sentença. É peça fundamental dele. Mas, 

a rigor, no julgamento, como ação de julgar, indica-se o procedimento judicial, cercado 

de todas as formalidades e solenidades prescritas em lei, dentro do qual o juiz ou 

julgador pronuncia ou decreta a sentença.  

[...] Assim, o julgamento, além de ser, em sentido objetivo, a soma de formalidades e 

solenidades determinadas para a forma de julgar, indica, em acepção subjetiva, o 

esclarecimento, que se faz à mente do juiz, para que decida a respeito da causa, pondo-

lhe fim.  

A sentença ou julgado, conclusão do julgamento, é a manifestação material deste 

esclarecimento, em virtude do qual se decidiu. É, nas cortes ou nos Tribunais, o 

acórdão.  

(Itálicos do autor da tese)  

 

       Por outras palavras, julgamento é o nome que se dá ao conjunto integrado 

por atos corporais e lingüísticos (de fala escrita e oral) praticados e que se 

prestam à encenação do cumprimento do papel do judiciário como árbitro que 

decide a lide de modo a extingui-la e a legar sensação de segurança jurídica 

outorgada por instituição do Estado aos jurisdicionados.  
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       Frise-se que o julgamento ocorrido em tribunal possui como uma de suas 

partes, procedimentos ou atos a decisão colegiada imbuída de pretensão à 

definitividade, a qual é sempre expressa mediante textos escritos lidos e textos 

efetivamente orais, emanados dos julgadores e denominados votos. Os ditos 

votos são proferidos em contexto composto por observações orais, muitas vezes 

instantâneas e não planejadas, feitas adicionalmente pelos juízes.  

       Neste caso, tem-se um grande sistema comunicacional, o próprio 

julgamento, inicialmente encenado corporalmente e de modo oral e escrito, que 

é transformado, de maneira resumida e parcial, em texto exclusivamente escrito 

por meio do aproveitamento das anotações estenográficas dos escreventes 

presentes ao fato social.  

       A palavra acórdão detém significado diferente. Sob os ângulos lingüístico e 

jurídico de análise, acórdão é o nome que se dá ao conjunto textual composto 

pelas seguintes partes essenciais: ementa, relatório, fundamentação (contida no 

Voto do Relator) e dispositivo (existente no Voto e no Acórdão stricto sensu).  

       O acórdão é redigido pelo juiz-relator, que dita seu texto para que 

escrevente o reduza a documento escrito, e o é em tempo posterior ao tempo do 

julgamento. Igualmente, o acórdão busca comunicar não a totalidade do 

julgamento realizado, mas uma parte sua, a decisão judicial colegiada, dando-a 

a conhecer oficialmente para que seja cumprida de modo imperativo.  

       É nesta acepção específica que o gênero textual acórdão se popularizou e é 

ela a utilizada para os fins práticos, tais como solução de uma lide, reforma da 

sentença recorrida e base para novo recurso a outro tribunal ou a uma 

coletividade maior ou igual dentro do mesmo tribunal que proferiu o julgamento 

transcrito em forma de acórdão. Por isso mesmo, todas as publicações oficiais 

(Diários Oficiais da Justiça e Repertórios autorizados – pelos tribunais – de 

Jurisprudência, a exemplo daquele denominado Revista dos Tribunais) dão a 
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conhecer em suas páginas tão somente acórdãos e não o inteiro teor dos 

julgamentos. Logo, é esta acepção a que será aqui considerada.  

 

1.2 Funções das categorias integrantes do modelo interpretativo  

 

       Cada grupo de categorias de análise ou fundamentos visto no capítulo dois 

exercerá uma função específica no modelo de investigação textual que se 

concretizará adiante. 

       O primeiro grupo de fundamentos, teorizado por Van Dijk (1997-a) e aqui 

intitulado conjunto estrutural (macro e superestrutura secundadas por 

elementos microestruturais), mostrará aspectos do texto que o tornam um 

complexo harmônico e significativo. O dito conjunto contribuirá para o alcance 

de tal objetivo ao apontar para elementos que dão forma ao texto. Igualmente, 

tal conjunto ensejará à confirmação a respeito da intelecção do conteúdo textual, 

além de precisar a alguns dos atributos peculiares ao gênero acórdão.  

       O grupo formado principalmente por duas das três dimensões da 

enunciação (locutória e ilocutória) e por aspectos inerentes à concretização das 

condições de felicidade dos atos de fala, teorizados por Austin (1990), se 

prestará à constatação de características da enunciação cristalizadas no 

enunciado e à inferência da eficácia dos textos veiculados.  

       Ademais, a teoria de Austin (1990) sobre as condições para a felicidade da 

enunciação – em harmonia com as idéias de Grice (1975) acerca das máximas 

ou leis da interação sócio-discursiva e com a concepção de Maingueneau (1996) 

a respeito do princípio discursivo-textual da sinceridade – será importante para a 

avaliação do grau de eficácia da enunciação constatado sob o prisma das 

intenções e objetivos do enunciador em relação aos enunciatários.  

       Os princípios de textualidade, a serem analisados nos moldes elencados por 

Beaugrande e Dressler (1981), terão por função basilar a de apontar a existência 
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dos atributos indispensáveis à delimitação formal e conteudística do texto. Não é 

só. Como Beaugrande (1997) permite inferir, a análise de um texto sob o prisma 

dos aludidos princípios leva à descoberta de informações acerca do texto em si e 

do seu enunciador.  

       Mais: para Beaugrande (1997), os princípios de textualidade podem, ainda, 

ser utilizados para avaliar a qualidade semântico-pragmática do texto, o que 

contribui para a constatação de sua eficácia ou ineficácia no tocante aos efeitos 

de sentido intentados e obtidos pelo enunciador ante o enunciatário.  

       O aparelho formal de enunciação teorizado por Benveniste (1989) como 

estrutura veiculadora e efetivadora de um eu/tu (ego) referindo-se a um ele, num 

aqui e agora (hic et nunc), os quais, respectiva e implicitamente, implicam a 

existência de termos como aí, ali, lá, acolá e antes, então e depois, permite 

constatar que ele é o veículo da subjetivização lingüística e, portanto, o 

arquétipo ensejador da categoria da pessoa.  

       Já a teoria enunciativa de Kerbrat-Orecchioni (1996), porque se ocupa da 

subjetividade na linguagem enquanto decorrente do fenômeno da enunciação 

dada a conhecer pelo enunciado, contribuirá para o conhecimento do enunciador 

e, deste modo, permitirá a constatação de elementos ideológicos que estão a dar 

suporte e a impregnar o texto emanado do fenômeno da enunciação realizada. 

       Lembre-se que para Kerbrat-Orecchioni (1996) a subjetividade se inscreve 

com maior intensidade em algumas categorias ou subconjuntos de unidades 

enunciativas. A saber, nos dêiticos – classificados pela gramática tradicional 

como alguns dos pronomes, advérbios, verbos e adjetivos – e nos subjetivemas 

afetivos e avaliativos, por axiologização e/ou modalização, que abarcam certos 

substantivos, verbos, adjetivos e advérbios.  

       A teorização de Fiorin (2001; 2002) sobre a manipulação das categorias 

pessoa, espaço e tempo para a obtenção de certos efeitos de sentido pretendidos 

– em união com a teoria acerca da conceituação de ideologia elaborada por 
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Van Dijk (1997-b; 1997-c; 2000-a) – contribuirá para a verificação da intenção 

do enunciador veiculada nos textos de acórdão e para mostrar atributos deste e 

da instituição por aquele representada: o Judiciário.  

       Em conseqüência, preponderantemente sob a ótica do enunciador, verificar-

se-á: a) como se tem objetivado enunciar os textos dos acórdãos de maneira a 

manipular o aparelho formal da enunciação; b) quais os efeitos de sentido que se 

almeja sejam obtidos e com que finalidade prática; c) que ideologias são 

veiculadas nos textos dos acórdãos e contribuem para a manipulação do 

aparelho formal da enunciação e a busca de certos efeitos de sentido.  

       Por fim, buscar-se-á trabalhar os tipos textuais existentes nos textos do 

gênero acórdão sob três das perspectivas arroladas por Travaglia (1991; 2002-c): 

a) a do produtor do texto que se coloca em relação ao objeto do dizer quanto ao 

fazer/acontecer ou conhecer/saber e quanto à inserção no tempo e/ou espaço 

(quando, então se terá os tipos descritivo, narrativo, dissertativo e injuntivo); b) 

a da imagem que o produtor do texto faz do recebedor como alguém que 

concorda com ele ou dele discorda (quando, então, se terá os tipos 

argumentativo stricto sensu e argumentativo lato sensu); c) a do produtor 

textual sob a perspectiva do comprometimento ou do não comprometimento 

(quando se terá o mundo comentado e o mundo narrado).  

 

2. Análise do texto nos acórdãos 

 

       Ab initio, esclareça-se que os escritos anteriores à ementa oficial não 

integram o presente estudo, já que são acréscimos feitos pelo periódico que dá a 

conhecer os textos de acórdão, intitulado Revista dos Tribunais, com o objetivo 

de facilitar a compreensão dos ditos textos e, pois, a interação comunicativa 

deles decorrente. Tudo porque os mencionados acréscimos são desprovidos de 

validade para os fins legais. Passa-se à análise dos textos de acórdão. 
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2.1 Estrutura textual  

 

2.1.1 Superestrutura 

 

       Tratar-se-á da estrutura dos textos escritos e dados a conhecer sob a forma 

do gênero acórdão, a partir da fala de juiz-relator. Nos seis textos alvos de 

análise nesta tese a superestrutura possui as seguintes partes e respectivas 

denominações oficiais, que são, pois, assim caracterizadas sob o ponto de vista 

global (veja-se como exemplo o primeiro texto de acórdão em apêndice):  

       a) a Ementa oficial, que contém o resumo da argumentação embasadora e a 

decorrente decisão acordada, além de descrever e, por conseguinte, designar, 

definir e individuar os dados essenciais do processo e do acórdão lato sensu nele 

contido e então já proferido;  

       b) o Acórdão stricto sensu, que tem em seu bojo a narração resumida da 

discussão e do julgamento do caso concreto, apontando os julgadores que a 

proferiram, em especial o relator, bem como dá publicidade à decisão tomada e 

que deve ser cumprida;  

       c) o Relatório, cujo conteúdo é o relato da história anteriormente ocorrida 

no processo;  

       d) o Voto do relator, ou seja, o texto proferido de modo vencedor e 

composto pelo fundamento (d1) jurídico e dos fatos embasadores da decisão 

inicialmente individual do relator, bem como pelo dispositivo (d2) ou decisão 

em si, originariamente representativa tão somente do pensamento do relator, 

ainda que mais tarde seja tomada pelos demais julgadores como denotadora do 

pensamento de todos;  

       e) a Certidão de Julgamento – ou Extrato de Ata – (assim intitulada e com 

destaque no texto ou, ao contrário, sem título e colocada sem destaque ao final 

do texto), em que o enunciador (qualificado em sua enunciação como juiz-
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relator) repete, por meio de narração, as informações do acórdão stricto sensu e 

as confirma como verdadeiras e oficiais.  

       Diga-se, por conseguinte, que, sob a perspectiva do produtor que se coloca 

em relação ao objeto do dizer, no tocante ao fazer/acontecer ou conhecer/saber, 

e quanto à inserção no tempo e/ou espaço, foram detectados os quatro tipos 

textuais denominados descritivo, narrativo, dissertativo e injuntivo, na 

configuração dos seis textos aqui analisados. Assim, a superestrutura de cada um 

dos citados tipos contribui para o desenho da superestrutura do gênero acórdão, 

o qual emoldura ou formata o texto contido, ainda que o tipo injuntivo seja 

aquele pragmática e funcionalmente dominante no gênero acórdão visto de 

maneira global.  

       Em todos os seis acórdãos pesquisados, sob um ângulo global de visão, são 

encontradas as categorias injuntivas: a listagem dos elementos a serem 

manipulados (pretensos fatos ocorridos, petições jurídicas dos litigantes e 

sentença judicial recorrida), que são, em geral, sucintamente arrolados pelo uso 

dos tipos narrativo e descritivo isoladamente ou em fusão (constantes da 

Ementa, do Acórdão stricto sensu e do Relatório); a justificativa ou explicação 

(muito presente no Voto do relator e, via de regra, na Ementa Oficial); e a 

determinação (havida no final do Acórdão stricto sensu e do Voto, além de, 

algumas vezes, repetida, explícita ou implicitamente, na Ementa). Mais: a 

função basilar inerente ao acórdão em sentido amplo parece ser a de veicular 

ordem judicial a ser cumprida pelo jurisdicionado.  

       Todavia, se do ângulo pragmático e funcional o texto de acórdão é 

injuntivo, restando marcado pela imperatividade, de um ângulo exclusivamente 

estrutural, abstraído da relação que enseja entre seus usuários imediatos, bem 

como de sua função e finalidade, é ele narrativo, estando presentes em seu 

interior características afetas a este tipo, a exemplo dos fatos inerentes ao 

julgamento ocorrido (detendo trama, enredo e personagens), ainda que com o 
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intuito de levar os leitores à prática de certa ação ou determinada abstenção de 

conduta e, por isso mesmo, restando impregnado pela imperatividade. 

Igualmente, as categorias da narração estão presentes no acórdão visto 

globalmente, apesar de não se fazerem presentes na ordem costumeira. A trama 

se desenrola em todas as partes do texto, ainda que suas partes denominadas 

orientação e a complicação sejam encontradas, sobretudo, no Relatório. A parte 

da trama intitulada resolução aparece na Ementa, no Acórdão stricto sensu, ao 

final do Voto e na Certidão de Julgamento.  

       O tipo textual descritivo sempre aparece para identificar e tornar peculiar 

cada acórdão, situando-se no último parágrafo do trecho componente da Ementa 

Oficial, quando, então, é ali funcionalmente relevante, ainda que não seja 

funcionalmente dominante na Ementa como um todo, sendo-o, a saber, o tipo 

dissertativo ou o injuntivo.  

       Em todos os mencionados excertos textuais descritivos, de modo 

padronizado, verificou-se existir em seqüência: a) identificação alfa-numérica 

do recurso intentado e ensejador do acórdão; b) em que modalidade de processo 

se concretizou o dito recurso; c) a câmara, turma ou plenário de tribunal 

julgador; d) a data da decisão terminativa do julgamento; e) a votação 

vencedora, por unanimidade ou maioria de votos; f) o nome do juiz relator do 

acórdão. Adiciona-se à descrição dos acórdãos oriundos dos tribunais superiores 

localizados em Brasília, após o seu número, a unidade do Estado Federal 

Brasileiro da qual o recurso teve origem, bem como, ao final, após o nome do 

relator, a data de publicação do acórdão no Diário Oficial da Justiça.  

       Ressalte-se que, apesar de o dito trecho da Ementa oficial do acórdão poder 

ser reescrito em forma narrativa, sob o prisma de sua função sócio-

comunicativa, é ele eminentemente composto pelo tipo descritivo, uma vez que 

se presta a: a) designar o processo ensejador do acórdão e este em si (categoria 

da designação, ligada à condensação); a delimitar os atributos do processo e do 
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acórdão que o termina (categoria da definição, ligada à expansão); c) a 

distinguir o acórdão e o processo que o contém dos seus pares (categoria da 

individuação, ligada à expansão). 

       Vejam-se dois exemplos, extraídos, respectivamente, dos textos contidos 

nos acórdãos 2 e 6. Eis os trechos originais, seguidos de sua elucidação entre 

parêntesis:  

       a) “EDcl no AgRg no MS 23.605-1/MG – Sessão Plenária – j. 21.09.2005 – 

v.u. – rel Min. Eros Grau – DUJ 14.10.2005” (Embargos de Declaração no 

Agravo Regimental no Mandado de Segurança de número 23.605-1. Origem: 

Minas Gerais. Decisão de todo o colegiado. Dia da decisão: 21.09.2005. 

Acórdão por votação unânime, sem divergências. Relator: Ministro Eros Grau. 

Data de publicação do Acórdão no Diário Oficial da Justiça: 14.10.2005);  

       b) “Ap 263.692.5/4-00 – 8ª Câm. De Direito Público – j. 23.11.2005 – v.u. – 

rel. Des. José Santana” (Apelação de número 263.692.5/4. Ano do recurso: 

2000. Decisão dos juízes da Oitava Câmara de Direito Público [do Tribunal de 

Justiça de São Paulo]. Dia da decisão: 23.11.2005. Acórdão por votação 

unânime, sem divergências. Relator: Desembargador José Santana).  

       Perceba-se que, sob a ótica funcional, os trechos acima detêm forma que 

comunica conteúdo moldado pelas categorias do tipo descritivo (designação, 

definição e individuação). Por isso, inicia-se com a indicação ou nomeação do 

recurso ensejador do acórdão que se proferiu, para, logo a seguir, definir-se, 

delimitar-se o contexto processual em que o julgamento ocorreu e individuar-se 

a decisão coletiva daí oriunda, ou seja, o acórdão.  

       O tipo textual narrativo aparece com freqüência na parte intitulada Acórdão 

em sentido estrito, ainda que não seja aí dominante sob a ótica pragmática ou 

funcional, haja vista estar a narração a serviço do objetivo maior, a saber, a 

comunicação da decisão judicial coletiva proferida, a qual deverá ser cumprida 

pelos indivíduos envolvidos diretamente no processo (recorrido, recorrente e 
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seus advogados), bem como informada enquanto parâmetro de conduta aos 

enunciatários mediatos (operadores do direito) e à enunciatária última (a 

população). Assim, em que pese a farta presença do tipo narrativo no Acórdão 

em sentido estrito, o tipo textual injuntivo é nele o prevalente do ponto de vista 

funcional, pragmático.  

       Corroboram a afirmação de que o tipo narrativo é empregado no trecho 

chamado Acórdão stricto sensu os termos verbais que sempre compõem sua 

introdução e, pois, presentes em todos os seis acórdãos lato sensu aqui em 

análise e usados na voz passiva, no pretérito, em terceira pessoa. Ei-los: “vistos, 

relatados e discutidos estes autos [...]”. Igualmente, o sentido mesmo dos 

vocábulos, bem como parte do conteúdo havido no trecho denominado Acórdão 

stricto sensu aponta para concretização de narração, já que uma das funções 

comunicativas, um dos objetivos do enunciador neste excerto é o de contar o 

resumo da sessão de julgamento ocorrida, datando-a e apontando o local em que 

aconteceu. É o que se dá com as expressões “Brasília, 21 de setembro de 2005” 

(Acórdão 1) e “São Paulo, 21 de setembro de 2005” (Acórdão 5).  

       No Relatório, o tipo textual narrativo, além de ser o mais empregado, é o 

funcionalmente dominante. Sua função é a de contar os fatos acontecidos ou 

meramente alegados como ocorridos, incluindo em tal relato a leitura que deles 

fizeram os litigantes e os decorrentes argumentos jurídicos destes comunicados 

aos julgadores, tudo para que se encadeiem os episódios (fatos narrados) rumo à 

resolução. Esta resolução restará efetivada por ocasião do proferimento dos 

votos entre si concordantes pertencentes a todos os julgadores ou dos votos 

harmônicos da maioria deles. Tal resolução será reproduzida como decisão 

imperativa em Certidão de Julgamento ou Extrato de Ata. Exatamente por isso, 

o Relatório nada mais é do que um histórico do processo desenvolvido a partir 

das versões de autor e réu e que, em parte, é situado lingüisticamente em um 

tempo já transcorrido e em um espaço muitas vezes diverso daquele dos 
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julgadores. Neste sentido, tome-se como exemplo o seguinte trecho integrante 

do Acórdão 3:  

 

  I)  RELATÓRIO – O Exmo. Sr. Min. Paulo Gallotti: Cuida-se de recurso ordinário 

interposto por Raul Alonso dos Reis, condenado, por homicídio simples, a 6 anos e 6 

meses de reclusão, a serem cumpridos em regime semi-aberto, contra acórdão do TJRS 

que denegou o habeas corpus
(B)

 ali manejado.  

 Pretende o recorrente cumprir a pena em estabelecimento prisional compatível com o 

regime imposto na sentença, assim também concessão do benefício de trabalho externo, 

independentemente do desconto de um sexto da sanção.  

 

 O Ministério Público Federal opinou pelo provimento parcial do recurso.  

 

 É o relatório.  

 

[VOTO] – O Exmo. Sr. Min. Paulo Gallotti (relator): conheço do apelo.  

[...] 

Ante o exposto, considerando em parte prejudicado o recurso, lhe dou provimento, no 

demais, para que o juízo da execução, afastada a exigência do cumprimento mínimo de 

um sexto da pena, examine o pedido de trabalho externo formulado pelo recorrente. 

 

É como voto.  

 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO – Certifico que a E. [Egrégia] 6ª T., ao apreciar o 

processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:  

“A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e lhe deu provimento, 

nos termos do voto do Sr. Ministro-relator.” 

(Itálicos do autor da tese)  

 

       Como se vê acima, narra-se a história de Raul dos Reis, já condenado e 

preso, além de vencido em julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul no processo alvo do recurso por meio de ação de Habeas Corpus, 

de cuja decisão desfavorável recorreu a tribunal superior em Brasília para pedir 
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o direito ao trabalho externo, sendo, então, beneficiado por decisão da Sexta 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, que ordenou ao Juiz fiscalizador e 

administrador do presídio e seus presos a desconsideração da prescrição legal 

sobre o pré-requisito de cumprimento prévio de um sexto da pena, com a 

exclusiva verificação do atendimento do preso aos demais pré-requisitos para o 

trabalho externo – o qual permite a redução do tempo de prisão.  

       Acrescente-se que, ao narrarem momentos da história já vivida por Raul, os 

verbos são empregados no passado. Também o são ao referirem-se a fenômenos 

antes ocorridos, como na expressão de Parecer do Ministério Público pelo 

provimento parcial do recurso perante o Superior Tribunal de Justiça. 

Diversamente, ao abordar o quadro descritivo da situação atual do recorrente, o 

Relatório contém verbos no presente. Todos estes aspectos microestruturais 

apontam para o emprego do tipo narrativo no trecho textual I.  

       Também corrobora a afirmativa da predominância do tipo textual narrativo 

no Relatório o restar claro haver ali parte de uma trama – com complicação e 

orientação, mas sem a resolução e o resultado, os quais aparecem, adiante, no 

Voto do relator e na Certidão de Julgamento, ou surgem antes, como partes da 

Ementa e do Acórdão stricto sensu combinados, ainda que todas estas categorias 

da superestrutura do gênero acórdão tenham função pragmática preponderante 

outra que não aquela narrativa – ou enredo com seus personagens.  

       Quanto ao tipo textual dissertativo, esclareça-se que ele se faz presente de 

maneira abundante na Ementa Oficial e, sobretudo, no Voto do relator. Os 

excertos II e III abaixo transcritos, respectivamente, da Ementa do Acórdão 2 e 

do Voto contido no Acórdão 5, ilustram tal afirmação. Veja-se:  

 

  II) Ementa Oficial: O princípio da fungibilidade recursal
(C)

 deve ser aplicado com 

parcimônia, sob pena de comprometer-se o sistema recursal previsto no Código de 

Processo Civil, principalmente quando há erro grosseiro na escolha do recurso cabível. 

Não há fungibilidade entre reclamação
(D)

 e mandado de segurança
(E)

. Trata-se de 
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institutos processuais diversos, com ritos próprios em relação aos demais recursos 

previstos no Código de Processo civil.  

(Itálicos no original)  

 

  III) VOTO – (...) da leitura dos autos, colhe-se que o magistrado representado limitou-se a 

exercer a jurisdição
(F)

 e mesmo que fosse errôneo seu r. [recorrido] despacho, daí não 

poderia infligir ao Dr. Wilson sofrimento mental ou grave ameaça, conforme seriam 

indispensáveis para tipificar o delito do art. 1º da Lei 9.455 de 07.04.1907 (sic). Os atos 

tidos como configuradores dos delitos imputados, traduzem simples exercício da função 

jurisdicional, não se podendo cogitar de omissão ou descumprimento do dever legal e, 

muito menos, contra a Administração Pública.  

 

       Percebe-se que nos excertos II e III estão presentes algumas características 

indicadoras da utilização, no texto, dos tipos dissertativo e/ou argumentativo. 

Dentre outras, destacam-se:  

       a) acerca de aspectos de microestrutura textual: a1 – a existência de 

expressões veiculadoras de argumentação e de opinião que se quer compartilhar, 

tais como: “trata-se de”, “não se podendo cogitar”, “deve ser aplicado com 

parcimônia” e “sob pena de”; a2 – o emprego de termos denotadores de emoção 

com o intuito de manter a cumplicidade de parte dos interlocutores e dos 

enunciatários: “há erro grosseiro”, “simples exercício da função jurisdicional”; 

a3 – o uso de mecanismos comunicativos de retórica ou lógica prática, a 

exemplo daquele em que é simulada concessão argumentativa ao oponente para, 

logo a seguir, rebatê-la com mais ênfase e eficiência: “o magistrado 

representado limitou-se a exercer a jurisdição e mesmo que fosse errôneo seu r. 

[recorrido] despacho, daí não poderia infligir ao Dr. Wilson sofrimento mental 

ou grave ameaça, conforme seriam indispensáveis para tipificar o delito”;  

       b) quanto a aspectos de superestrutura tipológica textual parece haver: b1 – 

no primeiro excerto transcrito, aquele da Ementa, o emprego da via dedutiva 

(generalização – especificação), principiando-se com abordagem teórica do 
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princípio da fungibilidade recursal e terminando-se por aplicá-lo ao caso com a 

conclusão de que não caberia o emprego de tal princípio para que mandado de 

segurança e reclamação fossem substituíveis entre si, dada a grande diferença 

entre eles; b2 – no excerto III restou aplicada a via indutivo-dedutiva, já que se 

partiu da situação concreta relativa aos atos do juiz, passou-se pela verificação 

do disposto em tese na lei, e concluiu-se pela legalidade dos questionados atos 

do magistrado.  

       O tipo textual injuntivo surge na composição das partes do Acórdão lato 

sensu denominadas Ementa Oficial, Acórdão stricto sensu e Voto do relator, 

sendo nelas, muitas vezes, funcionalmente dominante. Vejam-se os seguintes 

exemplos extraídos das aludidas partes contidas, de modo sucessivo, no texto 5 

(vide apêndice):  

 

  IV) Ementa Oficial: [...] Arquivamento determinado, remetendo-se ao Ministério Público 

cópia das peças que instruíram os autos
(G)

, nos termos do art. 40 do CPP. [...]  

.............................................................................................................................................. 

ACÓRDÃO – [...] Acordam, em Órgão Especial do TJSP, por v.u., determinar o 

arquivamento dos autos, nos termos deste v. [venerável] acórdão, de conformidade com 

o relatório e voto do relator, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.  

.............................................................................................................................................. 

[VOTO DO RELATOR] [...] Daí porque determina-se o arquivamento, remetendo-se ao 

Ministério Público cópia das peças que instruíram os autos, nos termos do art. 40 do 

CPP [Código de Processo Penal].  

(Itálicos do autor da tese) 

 

       Como se percebe, a ordem redigida na forma tipológica injuntiva, e cujo 

teor é a determinação de arquivamento do recurso contido no processo judicial 

levado a julgamento, é repetida em três partes estrategicamente bem colocadas 

na disposição estrutural do Acórdão lato sensu: a) naquela introdutória, a 
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Ementa Oficial; b) no Acórdão em sentido estrito, ou seja, na parte em que a 

decisão é tomada de modo colegiado; c) ao final do Voto do relator.  

       Outra perspectiva aqui considerada importante, para os fins da análise do 

gênero acórdão, é a que classifica os tipos textuais em argumentativo stricto 

sensu e argumentativo lato sensu. Como se sabe, no tipo argumentativo stricto 

sensu o escritor imagina que o leitor discorda do conteúdo do texto a ser 

produzido ou em fase de produção e, por isso, este precisa ser caracterizado pelo 

produtor como texto que transformará a opinião ou o pensamento do leitor, 

tornando-o partidário das idéias veiculadas no texto. Ao contrário, no tipo 

argumentativo lato sensu o escritor imagina haver concordância do leitor às 

idéias expressas no texto, ou o escritor não dá importância à opinião do leitor, ao 

qual considera subordinado sob o prisma hierárquico, ocorrendo, em ambos os 

casos, a argumentação apenas para justificar ou legitimar o conteúdo textual. 

Logo, o texto de acórdão parece ser produzido sob a ótica da prévia existência 

de cumplicidade parcial e da superioridade hierárquica do enunciador.  

       Os textos contidos nos acórdãos ora em análise são caracterizados, 

funcionalmente, de modo preponderante, como tipologicamente argumentativos 

em sentido amplo. Assim, possivelmente, eles não estejam redigidos de modo a 

alcançar, ou ao menos pretender, a cumplicidade ou concordância da pessoa que 

perde a lide e, pois, que tem contra si o conteúdo de ordem judicial emanada de 

acórdão. Pelo contrário, os textos dos acórdãos permitem a antevisão de que 

aceitam o inconformismo e frustração do vencido no processo, e até a 

discordância de seu advogado, haja vista serem eles apenas alguns dos 

enunciatários imediatos do discurso reduzido a texto pelo emprego do atributo 

imperatividade.  

       O que se procura ante os derrotados é a aceitação terminativa do processo 

de modo empiricamente inquestionável, salvo possibilidade de questionamento 

em conformidade às regras do Direito. Por causa disso, é que o enunciador se 
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permite até agredir verbalmente o enunciatário vencido no processo, quer 

dando-lhe lição de moral, quer agindo como se ele fosse tolo ou despido de 

conhecimento e senso crítico jurídico. Exemplificam as afirmações acima 

expressões como: “O inconformismo contra decisão judicial na via do recurso 

há de ser reservado pelo Órgão [Ministério Público], atuando como fiscal da lei, 

a situações concretas em que surja de início ilegalidade, o que não se verifica na 

espécie” (vide Voto do relator, Acórdão1); “[...] há erro grosseiro na escolha da 

via recursal” e “Vê-se para logo inexistir qualquer omissão no acórdão de f., que 

demonstrou de maneira fundamentada o erro perpetrado pelo embargante” (vide 

Voto do relator, Acórdão 2).  

       Igualmente, não se pode olvidar ser cada texto de acórdão detalhado em 

justificativas e permeado pela utilização dos recursos da lógica prática ou 

retórica. Assim o é, ao que se infere, para o alcance do objetivo, pelo enunciador 

e, conseqüentemente, pela instituição que se expressa por meio dele, da 

manutenção da concordância e da cumplicidade dos operadores jurídicos e da 

população do Brasil que o enunciador acredita já possuir.  

       Eis porque convivem no mesmo texto expressões imperativas que não se 

dignam a considerar eventuais discordâncias – tais como “nego provimento ao 

recurso” (Acórdão 1, Voto) e “ante o exposto, rejeito os embargos” (Voto do 

relator, Acórdão 2) – e excertos que buscam manter a adesão dos pretensos 

cúmplices, sejam eles os julgadores colegas do relator, sejam os operadores do 

direito, seja até a população em geral, tais como a maior parte das expressões 

contidas no Voto de cada acórdão em que prevalece o argumento de autoridade 

por meio de citações de artigos de lei, de ementas de acórdãos anteriores, de 

trechos de doutrinador do direito (vejam-se o Voto dos acórdãos 2, 4 e 6).  

              O terceiro prisma vinculado a aspectos estruturais e tipológicos e, pois, 

aqui considerado importante, é aquele que permite ao produtor do texto imbuir-

se da perspectiva do comprometimento ou do não comprometimento com o que 
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se está a exprimir no texto. Na primeira situação, tem-se a presença do mundo 

comentado, prevalente de modo global nos acórdãos, enquanto na segunda, tem-

se a presença do mundo narrado. Ora, os textos contidos nos acórdãos em 

estudo são híbridos. Em alguns trechos eles se referem ao mundo narrado e 

exprimem postura de não comprometimento do seu produtor e em certos 

excertos, como em parte da Ementa e do Voto, eles imbuem-se da perspectiva 

do mundo comentado, em que há o comprometimento do produtor com o 

conteúdo textual dado a conhecer, ainda que, muitas vezes, por via oblíqua.  

       Os trechos dos acórdãos lato sensu que parecem despidos do 

comprometimento do produtor com o conteúdo veiculado são os construídos 

com o tipo narrativo. Assim, estão contidos, sobretudo, no Relatório e na 

Certidão de Julgamento. Eis exemplos, sucessivamente transcritos do Relatório 

do Acórdão 2 e da Certidão de Julgamento do Acórdão 4:  

 

  V)  RELATÓRIO – O Exmo. Sr. Min. Eros Grau: Trata-se de embargos de declaração
(H)

 

opostos contra decisão que negou provimento a agravo regimental
(I)

 em mandado de 

segurança. O acórdão recorrido foi assim ementado:  

“Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão de uma turma recursal que nega 

trânsito a recurso extraordinário. Usurpação da competência
(J)

 do STF. Reclamação.  

1. O STF não é competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado 

contra Turma Recursal de Juizado Especial.
(K)

  

2. A via adequada para impugnar decisão que, na origem, nega trânsito a agravo de 

instrumento interposto para destrancar recurso extraordinário é a reclamação, fundada 

em usurpação da competência do STF.  

Agravo regimental a que se nega provimento” (f.) [folha X] 

2. O embargante invoca o princípio da fungibilidade recursal para justificar a 

impetração de mandado de segurança em detrimento da reclamação prevista no 

Regimento Interno desta Corte. Sustenta que o acórdão recorrido é omisso pois deixou 

de fornecer a prestação jurisdicional, requerendo a manifestação da Turma quanto aos 

arts. 131, 165, 458, I a III, 496 e 535, I e II, do CPC [Código de Processo Civil]; e art. 

5.º, XXXV, LIV, LV, da Constituição do Brasil.  
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3. Protocolado o recurso junto ao STJ durante período de férias forenses, a petição deu 

entrada na secretaria desta Corte em 12.01.2005.  

(Itálicos do autor desta tese)  

 

  VI) CERTIDÃO DE JULGAMENTO – Certifico que a E. [Egrégia] 6ª T., ao apreciar o 

processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: 

“A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e lhe deu provimento, 

nos termos do voto do Sr. Ministro-relator.” 

Os Srs. Ministros Paulo Medina, Hélio Quaglia Barbosa, Nilson Naves e Hamilton 

Carvalhido votaram com o Sr. Ministro-relator. 

Presidiu o julgamento o Sr. Min. Paulo Gallotti. 

Brasília, 18 de agosto de 2005.  

(Itálicos do autor desta tese)  

 

       Percebe-se, nos trechos V e VI, desenvolver-se uma história contada em 

terceira pessoa verbal, quer no singular (“invoca”, “sustenta”, “presidiu”) quer 

no plural (“votaram”), seja na voz ativa (“conheceu”, “deu”, “proferiu”) seja na 

voz passiva (“trata-se de”, “protocolado o recurso”). Ademais, neles detecta-se a 

presença dos marcos temporal e espacial aptos a situar quer o Relatório quer a 

Certidão de Julgamento. Os marcos temporal e espacial do Relatório são 

encontrados na frase “Protocolado o recurso junto ao STJ durante período de 

férias forenses, a petição deu entrada na secretaria desta Corte em 12.01.2005”. 

Igualmente, tais marcos estão presentes na expressão “Brasília, 18 de agosto de 

2005.”  

       A seguir, tem-se figura que representa a superestrutura do gênero acórdão, 

combinada com a preponderância, em cada parte do texto, dos tipos descritivo, 

narrativo, dissertativo (ou dissertativo + argumentativo) e injuntivo, aliada ao 

predomínio nas referidas partes, quer do mundo narrado, quer do mundo 

comentado. Frisa-se prevalecer no texto como um todo, sob o prisma funcional, 

os tipos argumentativo lato sensu e injuntivo. Igualmente, destaca-se 
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globalmente a preponderância quantitativa do mundo narrado. A seguir, tem-se 

quadro que ilustra tais afirmações:  

 

QUADRO 4 

COMPOSIÇÃO SUPERESTRUTURAL E TIPOLÓGICA DO GÊNERO ACÓRDÃO 

 

 1. EMENTA  

 [Prevalece o mundo comentado] 

 (tipos mais utilizados: dissertação e descrição; 

 tipo funcionalmente dominante: injunção) 

 2. ACÓRDÃO stricto sensu  

 [Prevalece o mundo narrado] 

 (tipo mais utilizado: narração e injunção; 

 tipo funcionalmente dominante: injunção) 

 3. RELATÓRIO  

 [Prevalece o mundo narrado] 

 (tipo mais utilizado: narração; 

 tipo funcionalmente dominante: narração) 

 4. VOTO DO RELATOR  

 [Prevalece o mundo comentado] 

 (tipo mais utilizado: dissertação ou  

  dissertação + argumentação;  

 tipo funcionalmente dominante: injunção) 

 5. CERTIDÃO DE JULGAMENTO  

 [Prevalece o mundo narrado] 

 (tipo mais utilizado: narração  

 Tipo funcionalmente dominante: narração)  

 

 

 ACÓRDÃO  lato  sensu  

 [Prevalecem quantitativamente o 

mundo narrado e a argumentação 

em sentido amplo] 

 (tipo funcionalmente dominante: 

injunção)  
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       Ainda sobre a corroboração microestrutural da composição superestrutural 

do gênero acórdão, ressalte-se a utilização de verbos no pretérito, sobretudo 

naquele perfeito, os quais se prestam a indicar ação de terceiros ocorrida em 

tempo ido, intercalados com o emprego de verbos no presente, o que indica ser 

este o tempo em que são analisados os atos praticados outrora e referidos na 

história. Neste sentido, vejam-se as expressões: “Trata-se de embargos de 

declaração opostos contra decisão que negou provimento a agravo regimental 

em mandado de segurança. O acórdão recorrido foi assim ementado” e 

“Certifico que a E. [Egrégia] 6ª T., ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 

realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão [...]”.  

       Diga-se, finalmente, existirem fórmulas características dos textos veiculados 

nos moldes do gênero acórdão, cuja finalidade é a demonstração do contexto 

solene, ou seja, da situação formal e oficial que emoldura todo julgamento legal. 

Tais fórmulas, conceituadas por Van Dijk (1997-a) como expressões superficiais 

e formais existentes em um texto, componentes de sua superestrutura e 

relacionadas a uma sentença ou oração, servem para facilitar o reconhecimento 

da superestrutura característica do gênero em tela, bem como para demonstrar e 

demarcar os papéis dos atores da interação comunicativa. Logo, prestam-se a 

contribuir para a institucionalização das realidades referidas no texto.  

       As principais fórmulas havidas nos acórdãos analisados são: a) aquela 

indicativa de tratamento formal e ilustre dirigido à autoridade julgadora em 

destaque e introdutora do Relatório e do Voto contidos nos acórdãos lato sensu 

emanado dos tribunais superiores (“O Exmo. Sr. Min.”), que tem por função 

frisar a solenidade do julgamento; b) a que pretende demonstrar o cumprimento 

dos procedimentos rituais (formais) de julgamento estipulados pela lei e 

anteriores ao proferimento da decisão do tribunal, que sempre introduz o texto 

contido no Acórdão em sentido estrito e quer levar a crer que os juízes 

estudaram e discutiram o caso minuciosamente, a fim de dar segurança aos 
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jurisdicionados do acerto de sua decisão (“Vistos, relatados e discutidos estes 

autos [...] acordam” [os ministros ou desembargadores]).  

       Infere-se destes exemplos que as citadas fórmulas, ao serem combinadas, 

têm por função realçar a importância jurídica e social do evento julgamento, 

bem como destacar sua realização ritual solene de modo a induzir os 

enunciatários à tomada de consciência da superioridade dos julgadores e seu 

rigoroso e adequado senso de distribuição da justiça aos jurisdicionados.  

 

2.1.2 Macroestrutura 

 

       Há, agora, que se analisar a macroestrutura de cada um dos acórdãos em 

estudo, cujos aspectos mais relevantes (tema e resumo global), via de regra, 

podem ser abstraídos da Ementa Oficial. Principia-se pelo texto do Acórdão 1. 

Seu tema: Validade da demissão por improbidade administrativa ante a ausência 

de denúncia penal. Resumo: A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal 

declara, em Recurso Ordinário no Mandado de Segurança 24.293-4/DF, válida a 

demissão por improbidade administrativa decorrente de adequado processo 

administrativo. Porque as responsabilidades administrativa e penal são 

independentes, bem como pela não declaração de inexistência do fato ou da 

autoria do delito, é irrelevante que o agente tenha sido absolvido na esfera penal.  

       Quanto ao texto do Acórdão 2, eis o seu tema: Impossibilidade de aplicação 

do princípio da fungibilidade recursal entre mandado de segurança e 

reclamação. Resumo: Para o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão 

proferida nos Embargos Declaratórios em Agravo de Instrumento no Mandado 

de Segurança 23.605-1/MG, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal 

entre os institutos processuais do mandado de segurança e da reclamação, haja 

vista serem peculiares e detentores de ritos sui generis, sob pena de 

comprometer-se o sistema de recursos previsto no Código de Processo Civil.  
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       O texto do Acórdão 3, por seu turno, traz como tema: Aplicabilidade do 

benefício do trabalho externo a preso independentemente do cumprimento de 

1/6 da pena. Resumo: A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decide, em 

face do Recurso Ordinário de Habeas Corpus 17.693-RS, que, presentes os 

requisitos próprios do benefício do exercício do trabalho externo, a serem 

aferidos pelo Juízo da Execução, é prerrogativa do preso exercê-lo.  

       O texto do Acórdão 4, possui o seguinte tema: Possibilidade de continuação 

do contrato de locação após a alienação do imóvel locado. Eis o seu Resumo: A 

Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 620.072-SP, 

decide pela continuidade do contrato de locação mesmo após a alienação do 

imóvel locado como resultado da sub-rogação do adquirente ao contrato 

locatício e em conseqüência da anuência expressa do fiador a tal prorrogação. 

Não há falar em novo contrato pelo fato de o adquirente não ter exercido o 

direito de denunciar a locação, previsto no art. 8º da Lei 8.245/1991, detendo ele 

legitimação para cobrar todos os créditos decorrentes do citado contrato, 

inclusive aqueles preexistentes à própria alienação.  

       O texto do Acórdão 5, possui o seguinte tema: Arquivamento de 

Representação contra Juiz por inexistência de subsunção normativa entre o fato 

e o tipo penal. Resumo: O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, nos autos do processo de Representação contra Autoridade 123.168-

0/3-00, decide arquivá-lo por inexistência de plena adequação entre o fato 

alegado e o tipo penal do art. 1º da lei 9.455/2004, acatando o pedido formulado 

pelo Ministério Público.  

       O texto do Acórdão 6, possui o seguinte tema: Inadmissibilidade de 

extinção do processo por descumprimento de determinação judicial de revisão 

de valor da causa. Resumo: A Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de Apelação 263.692.5/4-00, decide 

pela inadmissibilidade de extinção do processo por descumprimento de 
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determinação judicial de revisão de valor da causa, haja vista cumprir ao juiz 

retificar de ofício o valor da causa ou determinar o seu prosseguimento, 

aguardando eventual impugnação da parte contrária.  

       Verifica-se, sob a ótica da análise da macroestrutura pertinente, que o 

conteúdo temático de cada texto de acórdão tem como objetivo o decidir a 

respeito da declaração ou constituição de direitos pleiteados pelas pessoas 

litigantes e comunicar a decisão tomada para que seja cumprida. O objetivo do 

enunciador permite inferir que:  

       a) a obrigação de absoluta obediência à decisão judicial, que diz o que 

deve ser feito e como deve ser feito, é o que demonstra a natureza tipológica 

injuntiva do gênero textual acórdão. Aliás, a aceitação de tal imperatividade 

verbal e da natureza injuntiva do texto de acórdão por parte dos litigantes e 

membros da comunidade discursiva jurídica é comprovada, respectivamente, 

pelos próprios recursos ensejadores dos acórdãos que foram impetrados pelos 

inconformados com a decisão judicial recorrida, bem como pela expressiva 

circulação de periódicos especializados (caso do suporte intitulado Revista dos 

Tribunais) entre os operadores do direito. Afinal, o objetivo do recurso é mudar 

decisão judicial recorrida para afastar a obrigação de cumpri-la, e a finalidade 

básica da circulação periódica de suportes continentes de acórdãos é o de 

permitir que os operadores do direito conheçam as decisões dos tribunais;  

       b) O assunto aglutinador ou tema central do texto de acórdão é questão que 

está sempre contido no teor da decisão proferida, sendo perceptível em forma 

de problema a ser solucionado. Tomem-se como exemplos os textos dos 

acórdãos 1, 3 e 6: 1º) conteúdo da decisão do acórdão 1: Está mantida a 

demissão de servidor embasada em ato de desonestidade administrativa. Aqui o 

assunto aglutinador é o problema validade da demissão de servidor público por 

improbidade administrativa; 2º) conteúdo da decisão do acórdão 3: O Juízo 

administrador da execução da pena fica obrigado a examinar o pedido de 
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trabalho externo do preso recorrente, devendo desconsiderar a exigência de 

cumprimento de um sexto da pena para a sua concessão. Aqui o assunto 

aglutinador é o problema da possibilidade de trabalho externo de preso que 

ainda não cumpriu um sexto de sua pena; Acórdão 6: Decreta ser inadmissível 

ao juiz extinguir o processo por desobediência da parte a ordem judicial que 

quer obrigá-la a aumentar o valor da causa. Aqui o assunto aglutinador é o 

problema da possibilidade de extinção de processo pelo juiz porque a parte 

litigante se recusou a aumentar o valor da causa.  

       Igualmente, constata-se que contribui para a configuração do conteúdo 

temático dos textos a abordagem, direta ou indireta, de fenômenos do cotidiano, 

de fatos da vida social. Assim, tem-se: Acórdão 1 – fato: demissão do emprego 

por desonestidade; acórdão 2 – fato: tentativa de utilização de recurso jurídico 

mais efetivo em lugar de outro que o é menos; acórdão 3 – fato: permissão de 

trabalho externo para preso que não cumpriu um sexto de sua pena; acórdão 4 – 

fato: continuação do contrato de locação após a alienação do imóvel locado; 

acórdão 5 – fato: acusação de abuso de autoridade contra juiz; acórdão 6 – fato: 

extinção do processo por descumprimento de determinação judicial de revisão 

de valor da causa.  

       Constata-se, ante as afirmações arroladas até aqui neste item, que cada 

parte da superestrutura do gênero acórdão é tipologicamente construída para 

que se alcance dada finalidade, ou seja, para que se consiga o cumprimento de 

uma função textual local, a qual contribuirá para a consecução da função 

macroestrutural ou sócio-comunicativa global do texto: ordenar e fazer cumprir 

a decisão proferida pelos julgadores sob o manto das pretensas imparcialidade 

e impessoalidade judicantes.  

       Assim, a Ementa Oficial se presta a sintetizar a argumentação embasadora e 

a decorrente decisão acordada, além de descrever os dados essenciais do 

processo e do Acórdão lato sensu nele contido. Deste modo, o texto da ementa 
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tem o valor de resumir o conteúdo do acórdão por ela tornado peculiar, a fim de 

facilitar seu cumprimento pelas partes do processo, bem como para que sirva de 

parâmetro normativo às condutas praticadas pelas pessoas na sociedade.  

       O Acórdão stricto sensu, serve para narrar a cena do julgamento do recurso, 

apontando os julgadores que a proferiram, em especial o relator, bem como para 

dar publicidade à decisão vista em si mesma. Igualmente, quer levar os leitores 

ao entendimento de que veicula decisão a ser respeitada e que não deve ser 

contestada a não ser pelo uso dos mecanismos próprios do Direito.  

       O Relatório, que narra a história anteriormente ocorrida no processo sob o 

ponto de vista das partes e dos julgadores que nele já atuaram, tem dupla função: 

contar os fatos reais ou hipotéticos do passado e, também, destacar o não 

comprometimento, logo, a imparcialidade e impessoalidade dos atuais 

julgadores do caso concreto. Por outras palavras, no Relatório tem lugar o 

fenômeno lingüístico do distanciamento dos juízes em relação ao calor das 

visões dos fatos pelas partes e às suas pretensões. Isto será melhor analisado 

adiante ao se abordar os efeitos de sentido intentados pelo enunciador 

institucional.  

       O Voto do relator, proferido de modo vencedor por um dos julgadores e 

acompanhado ao menos pela maioria dos seus pares atuantes no julgamento, é 

composto pelo fundamento de direito e de fato embasador da decisão 

inicialmente individual do relator e por esta em si. Sua função é a de propiciar 

argumentos que levem o enunciatário jurisdicionado a concordar com o 

enunciador, sob a ótica do substrato ideológico e do conteúdo sustentadores da 

decisão tomada e, por conseguinte, possibilitar a manutenção da cumplicidade 

existente entre eles ou a sua obtenção, por meio da aceitação da solução 

apresentada no texto, de maneira a dar-lhe a legitimidade inerente ao consenso.  

       Por sua vez, a Certidão de Julgamento – ou Extrato de Ata –, assim 

intitulada e explicitamente presente ao final do Acórdão lato sensu ou, ao 
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contrário, no texto inserida implicitamente, cujo conteúdo consiste na 

confirmação oficial de que são verdadeiras as afirmações ora narradas por 

servidor público e já contidas no acórdão stricto sensu, tem por função o 

contribuir para tornar solene o julgamento realizado e afirmar-lhe o resultado 

sem que haja comprometimento ou proximidade com a decisão coletivamente 

proferida.  

       Em suma, a superestrutura do gênero acórdão, cuja configuração é 

indissociável de sua micro e macroestrutura, tem por atribuição finalística e 

funcional o contribuir para a grandiloqüência e solenidade dos julgamentos 

judiciais e, pois, para a fixação do papel legal de árbitro justo do Judiciário 

brasileiro no imaginário popular, de maneira a facilitar a concretização de 

consenso e eficácia mínimos em relação às suas decisões.  

 

2.2 Dimensões da enunciação e condições para sua felicidade 

 

       As dimensões da enunciação e as condições para sua felicidade serão 

analisadas nos textos de acórdão a partir da teoria dos atos de fala de Austin 

(1990). Começa-se pelo estudo de alguns elementos dos textos de acórdão que 

parecem configurar indícios de duas das três dimensões da fala, consoante 

Austin (1990): locutória (que implica a produção de sons ou sinais gráficos 

dotados de sentido comunicativo) e ilocutória (que consiste na veiculação 

subjacente de uma força decorrente de convenção social ou contrato entre 

indivíduos falantes). Tais dimensões da enunciação podem ser reconstruídas de 

modo lógico-prático a partir dos enunciados textuais, estando a dimensão 

locutória vinculada ao posto e a dimensão ilocutória ligada ao subentendido 

textual, conforme conceituados por Ducrot (1987).  

       O âmbito locutório da fala ou do dizer inerente aos textos escritos dados a 

conhecer como acórdãos parece haver sido dotado de sons transcritos em sinais 
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e agrupados de modo a veicular, preponderantemente, sentido peculiar, ou ao 

menos familiar, à comunidade discursiva jurídica integrada pelos operadores do 

direito. Ou seja, deriva do prisma locutório do dizer a constatação de que o 

locutor acaba por gerar a veiculação de conteúdo lingüístico institucional afeto 

ao Poder Judiciário e exprimidor, em linguagem técnico-jurídica, de decisões 

acerca de fenômenos sociais ou naturais de interesse da coletividade.  

       Igualmente, o ângulo locutório do dizer contido nos seis textos analisados 

parece confirmar, por meio das marcas deixadas nos enunciados havidos nos 

acórdãos, que é convenção social dirigir-se o locutor, explícita ou 

implicitamente, a diferentes alocutários, catalogados ordinatória e 

sucessivamente. Cada fala tem por finalidade comunicar imediatamente o teor 

da decisão judicial ao recorrente (autor do recurso julgado) e ao recorrido (o réu 

no dito recurso decidido), por meio de seus representantes processuais os 

advogados ou membros do Ministério Público no exercício da advocacia. Por 

isso, todas as pessoas litigantes e seus representantes legais são tidos como 

alocutários imediatos.  

       De maneira mediata, é o objetivo convencional dos locutores a comunicação 

da decisão efetivada em texto de acórdão aos operadores do direito, os quais 

são, portanto, alocutários mediatos, a fim de que estes a tenham por parâmetro 

no exercício de suas atividades profissionais de aconselhamento e representação 

jurídica da população, de forma a contribuir para a legitimação do papel 

constitucional do Judiciário enquanto poder terminativo dos conflitos havidos 

entre as pessoas. Como se deduz das afirmativas acima, a alocutária última 

visada pelo locutor dos textos de acórdão é a própria população, que tomará 

conhecimento das decisões judiciais a partir da intermediação realizada pelos 

operadores do direito.  

       Tome-se como ilustração corroboradora das afirmações acima o trecho a 

seguir, transcrito do texto do acórdão 5:  
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 VII) Ementa Oficial: Representação contra Magistrado. Pedido de arquivamento formulado 

pelo Ministério Público. Ministério Público que é o titular da ação penal. 

Arquivamento determinado, remetendo-se ao Ministério Público cópia das peças que 

instruíram os autos, nos termos do art. 40 do CPP [Código de Processo Penal]. 

Representação contra Autoridade 123.168-0/3-00 – Órgão Especial – j. 21.09.2005 – 

v.u – rel. Des. Ruy Camilo.  

 

ACÓRDÃO – Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação contra 

Autoridade 123.168-0/3-00, da Comarca de São Paulo, em que é representante Maria 

Lúcia Pereira, sendo representado Caio Ventosa Chaves (Juiz de Direito): 

Acordam, em Órgão Especial do TJSP, por v.u., determinar o arquivamento dos autos, 

nos termos deste v. acórdão, de conformidade com o relatório e voto do relator, que 

ficam fazendo parte integrante do presente julgado.  

Participaram do julgamento os Desembargadores Luiz Tâmara (pres.), Denser de Sá, 

Mohamed Amaro, Vallim Bellocchi, Sinésio de Souza, Menezes Gomes, Paulo Franco, 

Barbosa Pereira, Oliveira Ribeiro, Roberto Stucchi, Marco César, Munhoz Soares, 

Walter Guilherme, Laerte Nordi, Sousa Lima, Celso Limongi, Viana Santos, Debatin 

Cardoso e Paulo Travain.  

São Paulo, 21 de setembro de 2005 – LUIZ TÂMARA, pres. – RUY CAMILO, relator 

com a seguinte declaração de voto: Representação ofertada pela advogada Maria Lúcia 

Pereira contra o Dr. Caio Ventosa Chaves, Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de 

Campinas, imputando-lhe prática de crimes de prevaricação,
(L)

 tortura, cárcere privado 

e coação no curso do processo. 

Sustenta a ora requerente que tendo representado criminalmente contra o magistrado 

pela prática de crime de tortura, este garantido pela impunidade que o Tribunal lhe 

propicia, agigantou-se na prática de crimes hediondos contra a vítima, o advogado 

Wilson Rodolpho de Oliveira.  

[...] Recrimina o Tribunal de Justiça que nenhuma providência tomou, elencando o que 

efetivou para compreensão e entendimento das imputações criminais que fez contra o 

representado. O Ministério Público, em manifestação de f., propôs o arquivamento. 

 

É o relatório. 
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[VOTO] O Procurador-Geral da Justiça, dono da ação penal, não vislumbrando 

qualquer infração penal que tivesse sido cometida pelo magistrado, requereu o 

arquivamento. 

Com efeito, da leitura dos autos, colhe-se que o magistrado representado limitou-se a 

exercer a jurisdição e mesmo que fosse errôneo seu r. [recorrido] despacho, daí não 

poderia infligir ao Dr. Wilson sofrimento mental ou grave ameaça, conforme seriam 

indispensáveis para tipificar o delito do art. 1º da Lei 9.455 de 07.04.1907 (sic). Os atos 

tidos como configuradores dos delitos imputados, traduzem simples exercício da função 

jurisdicional, não se podendo cogitar de omissão ou descumprimento de dever legal e, 

muito menos, contra expressa disposição de lei, que são circunstâncias elementares de 

delito contra a Administração Pública. Daí porque determina-se o arquivamento, 

remetendo-se ao Ministério Público cópia das peças que instruíram os autos, nos 

termos do art. 40 do CPP [Código de Processo Penal].  

(Itálicos do autor da tese)  

 

       Pode-se verificar no texto acima que dezenove desembargadores, 

integrantes do Órgão Especial, participaram da tomada da decisão judicial, a 

qual foi, mais tarde, redigida tão-somente, a partir da fala de um juiz-relator, ao 

valer-se ele do trabalho de redação de escrevente. Esta a razão da existência de 

verbos no plural (“acordam”, “participaram”) no texto. Outrossim, a utilização 

de vocábulos técnicos (“comarca”, “jurisdicional”, “prevaricação”), bem como o 

estilo de escrita – continente de inversão sintática, organização estrutural e 

descrição fenomênica peculiar – apontam para o emprego de linguagem marcada 

por características da comunidade discursiva jurídica da qual emana. Não é só. 

O conteúdo é prático na medida em que se presta a solucionar conflito havido no 

âmbito fenomênico do interesse social.  

       Igualmente, são indicativos das afirmações sobre a existência de alocutário 

mediato o contexto abarcador dos seis textos de acórdão aqui em análise, bem 

como o conteúdo destes, que é prático, inerente à vida em sociedade. Os textos 
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estão contidos em suporte denominado Revista dos Tribunais, o qual, 

notoriamente, é tido como Repositório de Jurisprudência autorizado pelas Cortes 

denominadas Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, dentre outras (vide página introdutória do 

periódico em apêndice). Mas ainda que assim o não fosse, bastaria o nome do 

mencionado periódico – Revista dos Tribunais – para indicar ser ele veiculador 

dos textos oficiais daqueles tribunais, textos estes que são, preponderantemente, 

acórdãos, tendo por alocutário mediato o operador do direito.  

       Quanto ao conteúdo prático, indicativo de que o texto quer ter por 

alocutários imediatos os litigantes e seus advogados, bem como por alocutária 

última a população, basta conhecer-se o teor do trecho textual VII, há pouco 

transcrito. Trata-se de acusação contra juiz por efetivação de crimes contra 

advogado, acusação esta realizada por advogada e, após parecer do Procurador-

Geral de Justiça, arquivada por decisão unânime dos julgadores, que entenderam 

não ter havido delito e não ser o caso de punição ao réu ou juiz acusado.  

       Também a maneira de consubstanciação do dizer – com o uso de voz 

passiva e partícula apassivadora se para tentar legar certo tom de impessoalidade 

em dado momento da decisão (“remetendo-se”, “não se podendo cogitar”), o 

tratamento da pretensa vítima por doutor (“Dr. Wilson”) e o emprego da lógica 

concessiva, em que se finge concessão ao argumento da parte contrária para, 

então e logo a seguir destruí-lo (“e mesmo que fosse errôneo seu r. despacho, daí 

não poderia infligir ao Dr. Wilson sofrimento mental ou grave ameaça, 

conforme seriam indispensáveis para tipificar o delito”) – demonstra o intento 

do locutor em mostrar o Judiciário como imparcial e justo perante os alocutários 

mediatos, os operadores do direito em geral, e a alocutária última, a população, 

ainda que tal intento reste anulado, de antemão, por não ser estendida à 

advogada representante a mesma deferência dada ao juiz representado e à vítima 

(tratamento destes por doutor: “Dr. Caio Ventosa Chaves”; “Dr. Wilson”).  
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       Aliás, o indício probatório acima constatado (intentar o enunciador agir para 

que a população seja enunciatária última de suas enunciações veiculadoras de 

decisão) é corroborado pelo emprego da lógica. Assim, se de fato se quer a 

perpetuação do Estado brasileiro nos moldes atualmente normatizados pela 

Constituição Federal, e ao que parece é o que se deseja, até porque cada sistema 

(o Estado entre eles) existe para continuar a existir e só pode ser destruído 

violentamente, torna-se imprescindível que a população legitime a existência do 

ente em destaque. E para isto, a população deve deter simpatia e respeito pelo 

Judiciário (árbitro das disputas no Estado brasileiro), o que somente ocorrerá se 

ela puder conhecer, ainda que com o auxílio de intermediário intérprete, o teor 

das decisões judiciais e caso os conheça de modo empático.  

       Por sua vez, o âmbito ilocutório da fala dos textos expressos como 

acórdãos, aparentemente, pode ser reconhecido pelo contexto da cena solene em 

que se traduz um julgamento, bem como pelo emprego de palavras e expressões 

indicativas de ordem, comando, as quais não admitem contestação ou 

descumprimento. Igualmente, é conhecida a convenção social em que se baseia 

a força pragmática dos acórdãos pátrios. Os alocutários mesmos parecem 

transmitir sua crença em tal força e se submeter a ela.  

       Vejam-se os seguintes exemplos: a) as orações “recrimina o Tribunal de 

Justiça que nenhuma providência tomou”, atribuídas à advogada representante, 

parecem indicar que esta acreditava na força do texto de acórdão que viria a ser 

concretizado como eficiente para solucionar o conflito; b) o período “Daí porque 

determina-se o arquivamento, remetendo-se ao Ministério Público cópia das 

peças que instruíram os autos”, marcado pelo emprego de verbos carregados de 

imperatividade, também contribui para confirmar as assertivas do parágrafo 

anterior. Aliás, frise-se que todas as características apontadas no acórdão 5 são 

identicamente presentes nos demais acórdãos aqui em análise, variando tão 

somente quanto ao grau de expressividade e clareza.  
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       Passa-se, agora, à análise de algumas das condições de felicidade da 

enunciação expressas nos textos de acórdão, as quais, como se sabe, contribuem 

para a efetivação da coerência textual e a concretização da eficácia comunicativa 

sob o prisma intentado pelo enunciador, bem como a fim de que seja possível a 

busca de economia do esforço comunicativo. Exemplos destas condições 

contratuais de felicidade enunciativa são encontrados na expressão “vistos, 

relatados e discutidos estes autos”, contida em todos os seis textos em estudo, na 

parte denominada Acórdão stricto sensu, que implica a diligente investigação 

dos elementos do processo mediante diálogo entre os julgadores, seguida de 

reprodução das versões narrativas das partes e de seus argumentos antes da 

tomada de decisão, tudo para que se tenha conhecimento da criteriosa análise do 

problema alvo do questionamento judicial e ensejador de sentença dos 

magistrados.  

       Aliás, a ordem de concretização do julgamento do qual emanará a decisão 

judicial, de fato ocorre em obediência à seguinte seqüência sempre esperada por 

locutor e alocutário: em primeiro lugar, o relator sorteado vê (lê) os autos do 

processo; em segundo, em audiência judicante, o relator relata (conta) as versões 

das partes em litígio; em terceiro, os julgadores discutem ou dialogam sobre os 

fatos e fundamentos alegados no curso do processo pelas partes, a fim de 

concretizarem a decisão. Só então vem a decisão coletiva, o acórdão, em si.  

       Há uma das condições de felicidade da enunciação – contratadas 

implicitamente pelos atores da comunicação como necessárias à sua eficácia e 

legitimação – que se faz presente nos textos de acórdão ao valer-se de 

encadeamentos e contextualização e diz respeito à justificativa necessária para 

a comunicação de decisão judicial. Tal condição resta apontada em frases 

constantes do último trecho do Voto do relator, cujo conteúdo remete à 

justificativa que lhe é antecedente. 
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       Eis algumas orações que expressam condições para a eficácia e legitimação 

da comunicação mediante o recurso do encadeamento e da contextualização: 

“Ante o exposto, rejeito os embargos” (Voto do Acórdão 2); “Ante o exposto, 

considerando prejudicado em parte o recurso, lhe dou provimento, no demais 

[...].” (Voto do Acórdão 3); “Ante o exposto, conheço do recurso especial e 

nego-lhe provimento” (Voto do Acórdão 4); “Daí porque determina-se o 

arquivamento, remetendo-se ao Ministério Público cópia das peças que 

instruíram os autos [...]” (Voto do Acórdão 5). Como se vê, estas orações 

remetem à base justificativa da decisão comunicada e, pois, são consideradas 

funcionalmente legitimadoras da interação social inerente ao texto de acórdão.  

       Vejam-se, ainda, outras condições contratuais entre enunciador e 

enunciatário que se prestam à eficácia comunicativa. Neste sentido, tome-se o 

conteúdo da Ementa Oficial do Acórdão 5 quando diz que o pedido de 

arquivamento foi formulado pelo Ministério Público, tendo sido determinado 

pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Se o pedido foi feito é 

porque seu elaborador, o Ministério Público, acreditava deter tal prerrogativa, 

prerrogativa esta que, ademais, de fato detinha, como restou comprovado pela 

aceitação do pleito. Igualmente, se a corte judicial paulista determinou o 

arquivamento, o determinou por acreditar poder fazê-lo e porque todos os 

enunciatários dos textos de acórdão (imediatos: atores processuais; mediatos: 

operadores do direito; última: a população do Brasil) igualmente o criam e 

aceitavam. Ou seja, as cenas do processo apenas podem existir como 

verdadeiras porque há contrato implícito entre os seus atores (locutor e 

alocutários), os quais as têm, bem como os papéis processuais que exercem, por 

reais e acreditam que elas geram resultado marcado pela força acional.  

       Não é por outra razão que se depreende o poder e a força pertencentes ao 

tribunal paulista – em decorrência do contexto imediato em que se insere o 

acórdão 5 (enquanto publicação constante de suporte periódico denominado 
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Revista dos Tribunais e que se presta a veicular decisões judiciais de maneira a 

dar-lhes publicidade), bem como aquele mediato (o conhecimento de mundo 

detido por qualquer brasileiro no pleno gozo de suas faculdades mentais) – para 

decidir o conflito como o decidiu.  

       O conteúdo até aqui expresso neste item contribui para os seguintes 

desdobramentos, eles próprios também consistindo em condições de felicidade 

da enunciação:  

       a) as pessoas litigantes têm consciência da capacidade do Judiciário para 

decidir sobre os pleitos levados ao seu conhecimento e de fazer cumprir suas 

decisões. Isto é reforçado pela postura dos litigantes e seus advogados durante o 

processo, reproduzida nos textos de acórdão, bem como pelo conteúdo dos seus 

pleitos dados a conhecer. Os excertos VIII e IX extraídos, sucessivamente, de 

parte do Relatório e do Voto pertencentes ao Acórdão 1 e de parte do Relatório 

do Acórdão 5, ilustram a consciência dos litigantes na questão ora colocada:  

 

 VIII) RELATÓRIO – [...] O Ministério Público Federal, no recurso ordinário de f., articula 

com a ofensa aos arts. 128 da Lei 8.122/90 e 5º [...] da CF [Constituição Federal] e 

aponta desproporcionalidade na aplicação da pena administrativa imposta aos 

impetrantes.  

(...) O recurso foi recebido conforme ato de f. [folha], havendo a União apresentado as 

contra-razões de f., nas quais afirma que os impetrantes acompanharam todo o trâmite 

do processo disciplinar, que a ausência de denúncia não tem relevância na esfera 

disciplinar, diante da diferença entre ilícito penal e administrativo [...].  

.............................................................................................................................................. 

VOTO – [...] O que se nota, no caso, é que o Ministério Público insiste na óptica 

inicial, ou seja, na exteriorizada quando emitiu o parecer perante o STJ. O 

inconformismo contra a decisão judicial na via de recurso há de ser reservado pelo 

Órgão, atuando como fiscal da lei, a situações concretas em que surja de início 

ilegalidade [...]. 

(Itálicos do autor desta tese)  
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  IX) [RELATÓRIO] Sustenta a ora requerente [Maria Lúcia Pereira] que tendo representado 

criminalmente contra o magistrado pela prática de crime de tortura, este garantido pela 

impunidade que o Tribunal lhe propicia agigantou-se na prática de crimes hediondos 

contra a vítima, o advogado Wilson Rodolpho de Oliveira.  

[...]  

Recrimina o Tribunal de Justiça que nenhuma providência tomou, elencando o que 

efetivou para compreensão e entendimento das imputações criminais que fez contra o 

representado [Juiz de Direito Caio Chaves].  

(Itálicos do autor desta tese)  

 

       Como se vê em ambos os trechos acima citados, caso sejam fidedignos às 

falas dos litigantes, autores e réus parecem buscar decisão judicial que lhes seja 

favorável. Se assim agem, é porque acreditam que o Judiciário detém força 

institucional para decidir e fazer cumprir sua decisão;  

       b) os juízes têm consciência da função jurisdicional atribuída pela 

Constituição do Brasil à instituição denominada Judiciário e exercida em nome 

deste por eles. Tal função consiste no exercício estatal do poder decisório ou 

arbitral de maneira a reprimir e/ou extinguir conflitos interpessoais havidos no 

âmbito do território brasileiro e levados ao seu conhecimento, a fim de se afastar 

o caos e a violência não estatal, de maneira a permitir a sobrevivência da 

sociedade e do Estado. Comprovam-no as expressões imperativas em primeira 

pessoa proferidas por juízes. Eis algumas delas: “Nego provimento ao recurso” 

(final do Voto do Acórdão 1), “Ante o exposto, rejeito os embargos” (final do 

Voto do Acórdão 2), “Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe 

provimento” (final do Voto do Acórdão 4);  

       c) a dedução da existência de diferentes graus de importância dos casos 

judiciais, sendo considerados os mais relevantes aqueles com maior poder de 

atingir o cotidiano social ou comunitário. Tal dedução é ensejada por: espécie 

de recurso protocolado por litigante, quantidade de juízes julgadores, órgão 

decisório e tribunal a que os julgadores pertencem, conteúdo textual do acórdão, 
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que exprime o objeto da disputa. A título de exemplo veja-se: Os acórdãos 2 e 5 

parecem mais importantes, pois: proferiram-no a totalidade dos juízes 

integrantes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial do Tribunal de 

Justiça paulista, tratando, respectivamente, do princípio da fungibilidade 

recursal e sua aplicabilidade na utilização de mandado de segurança ao invés de 

reclamação e da acusação a juiz paulista por pretenso desrespeito a prerrogativa 

profissional exclusiva de advogado. Ora, é patente serem os temas abordados 

nos dois julgamentos de interesse de ampla coletividade e estenderem-se os 

reflexos das decisões tomadas no estudo deles a todos os jurisdicionados 

havidos, respectivamente, no Brasil e no Estado de São Paulo;  

       d) existir, na prática, hierarquia implícita entre juízes, membros do 

Ministério Público, advogados e demais pessoas físicas atuantes nos processos 

judiciais como litigantes, além de tratamento peculiar a cada um deles 

dispensado pelos juízes. Indica-o o conteúdo dos seis acórdãos em análise.  

       No Acórdão 1, o Ministério Público é a parte que recorre até onde é possível 

da decisão judicial a ele desfavorável (cujo teor se refere à possibilidade de 

demissão por improbidade a bem do Estado, ainda que inexista denúncia penal) 

e que pode, inclusive, vir a atingir futuramente algum de seus membros. Apesar 

de o Supremo Tribunal Federal discordar da postura do Ministério Público no 

caso, a reprimenda a este órgão é relativamente branda: aponta a insatisfação do 

Ministério Público e diz que este não tem razão (“O inconformismo contra 

decisão judicial na via do recurso há de ser reservado pelo Órgão, atuando como 

fiscal da lei, a situações concretas em que surja de início ilegalidade, o que não 

se verifica na espécie.”).  

       A reprimenda aos advogados peticionários parece ser mais enfática e dotada 

de vocábulos e expressões com maior grau de agressividade. Tome-se como 

exemplos os trechos textuais X e XI, transcritos, respectivamente, dos Acórdãos 

2 e 5, como se vê abaixo:  
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  X)  VOTO – [...] O embargante reporta-se ao princípio da fungibilidade recursal para que o 

mandado de segurança resulte convolado em reclamação [...].  

2. O princípio, no entanto, deve ser aplicado com parcimônia, sob pena de 

comprometer-se o sistema recursal previsto no Código de Processo Civil, 

principalmente quando há erro grosseiro na escolha da via recursal.  

3. No presente caso, o embargante elegeu o mandado de segurança em detrimento da 

reclamação. Trata-se de institutos processuais absolutamente diversos entre si, a 

começar da competência para julgamento, com ritos próprios em relação aos demais 

recursos previstos no Código de Processo Civil [...].  

4. Vê-se para logo inexistir qualquer omissão no acórdão de f., que demonstrou de 

maneira fundamentada o erro perpetrado pelo embargante.  

(Itálicos do autor da tese)  

 

  XI) [VOTO] [...] da leitura dos autos, colhe-se que o magistrado representado limitou-se a 

exercer a jurisdição e mesmo que fosse errôneo seu r. [recorrido] despacho, daí não 

poderia infligir ao Dr. Wilson sofrimento mental ou grave ameaça, conforme seriam 

indispensáveis para tipificar o delito do art. 1º da Lei 9.455 de 07.04.1907 (sic). Os atos 

tidos como configuradores dos delitos imputados, traduzem simples exercício da função 

jurisdicional, não se podendo cogitar de omissão ou descumprimento de dever legal e, 

muito menos, contra expressa disposição de lei, que são circunstâncias elementares de 

delito contra a Administração Pública.  

(Itálicos do autor da tese)  

 

       A situação de diferenciação hierárquica é ainda mais clara ao se verificar as 

maneiras de tratamento pessoal. É o que permite concluir a comparação do 

conteúdo inerente aos acórdãos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O julgador é tratado sempre com 

menção a seu nome e sobrenome, além de ver-se identificado por título 

honorífico demonstrador do cargo que ocupa (vide Relatório dos Acórdãos 1 e 

3, em apêndice, continentes das seguintes expressões: “O Exmo. Sr. Min. Marco 

Aurélio”, “O Exmo. Sr. Min. Paulo Gallotti”). Mesmo quando réu, o juiz 

acusado (Acórdão 5 em anexo) é sempre tratado por seu nome completo 
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antecedido do tratamento “Dr.” ou sucedido pela qualificação “Juiz de Direito”, 

ou, ainda, referido por sua condição de “Autoridade” ou “Magistrado”. Nesse 

sentido, veja-se a expressão “Dr. Caio Ventosa Chaves, Juiz de Direito”.  

       Os membros do Ministério Público, nos processos e julgamentos em que 

são necessários e a que se fazem presentes, são tratados por sua qualificação e, 

concomitantemente, pelo título deferente de doutor, além de terem seu nome 

completo mencionado (vide Acórdão 1, última expressão: “Subprocuradora-

Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques”; e Acórdão 2, últimas 

palavras: “Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando Barros e Silva 

de Souza”), ainda que, por vezes, sofram branda reprimenda, como já visto.  

       Os advogados parecem ser, também, alvo de tratamento com alguma 

deferência, ainda que esta tenha menor grau de expressão quando comparada 

àquela destinada aos magistrados e aos membros do Ministério Público. É o que 

se deduz do teor do Acórdão 5, em que a vítima é tratada por “advogado Wilson 

Rodolpho de Oliveira” ou por “Dr. Wilson”, bem como sua representante é 

mencionada por seu nome completo e qualificada em harmonia com a profissão 

que ostenta (“advogada Maria Lúcia Pereira”).  

       As pessoas leigas que são parte no processo, ao contrário, parecem ser 

tratadas sem qualquer deferência, o que, talvez, indique sua inferioridade 

hierárquica intraprocessual. Aliás, por vezes, os litigantes nem mesmo são 

adequadamente identificados, como se tal situação indicasse que eles não são 

importantes, apontando-se apenas o julgamento dos fatos alegados. Como 

exemplos, vejam-se a não identificação do peticionário no Acórdão 2 e sua 

identificação desprovida de qualquer tratamento ilustre nos acórdãos 3, 4 e 6, em 

que são litigantes, respectivamente, “Nilson Godoi Bueno”, “Raul Alonso dos 

Reis” e “Mari Mieco Yoshimura Nashima”.  

       É possível, ademais, avaliar, ao menos parcialmente, a eficácia 

comunicativa dos textos de acórdão, logo, da (re)construção do sentido textual a 
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eles vinculado, sob o ângulo das máximas de Grice (1975). Sob este prisma de 

investigação, verifica-se que os seis textos do gênero acórdão – cujo enunciador 

pretende ser porta-voz da coletividade julgadora que pertence ao Judiciário e 

exprimir seus valores institucionais – obedecem de modo satisfatório às leis da 

quantidade (dizer apenas o necessário), qualidade (honestidade a respeito da 

informação que se dá), relevância (falar o importante) e modo (clareza e 

concisão) em relação aos enunciatários designados operadores do direito.  

       Todavia, infere-se que os texto de acórdão possivelmente estejam a 

desobedecer às máximas de Grice (1975) em relação aos demais enunciatários 

intentados, a saber, as partes litigantes e a população. Isto em conseqüência do 

conteúdo permeado de palavras técnicas, do estilo marcadamente caracterizado 

pelo emprego de períodos longos, de inversão sintática, de termos e expressões 

verbais na voz passiva, ou seja, distantes do estilo jornalístico que pretende ser 

conciso e informativo e, ao contrário, mais adequado ao estilo denominado 

acadêmico ou científico, em que se entende que os leitores detêm alto grau de 

erudição e se busca discorrer detalhadamente sobre um assunto, de maneira a 

expor todas as argumentações, narrações e descrições que se acredita serem 

necessárias.  

       Contribuem para a conclusão de que os textos de acórdão são ineficientes 

no tocante à comunicação pretendida pelo enunciador em relação às partes do 

processo e à população, tomadas as máximas de Grice como parâmetros, os 

exemplos contidos nos trechos XII e XIII, extraídos, respectivamente, da 

Ementa do Acórdão 1 e do Voto do Relator contido no Acórdão 2:  

 

 XII) Ementa Oficial: Instaurado o processo administrativo e viabilizado o exercício do direito 

de defesa, com acompanhamento inclusive por profissional da advocacia, descabe 

cogitar de transgressão do devido processo legal. [...] Apurada a improbidade 

administrativa, fica o servidor sujeito à pena de demissão (art. 132, IV, da lei 8.112/90).  

(Itálicos do autor da tese)  
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XIII) “VOTO – O Exmo. Sr. Min. Eros Grau (relator): O embargante reporta-se ao princípio 

da fungibilidade recursal para que o mandado de segurança resulte convolado em 

reclamação, a fim de que seja destrancado agravo de instrumento contra decisão 

denegatória de recurso extraordinário.  

(Itálicos do autor da presente tese) 

 

       No trecho XII, percebe-se a presença de inversão sintática, ou seja, a 

construção das frases em desobediência à ordem sujeito (artigo e/ou 

substantivo/pronome) => predicado (verbo e complementos). Caso a ordem 

canônica sujeito=>predicado houvesse sido obedecida, o trecho grifado, 

possivelmente, teria o seguinte desenho: O servidor fica sujeito à pena de 

demissão depois de apurada a improbidade administrativa.  

       Igualmente, em ambas as citações verifica-se o emprego de palavras e 

expressões técnicas ou pouco utilizadas na fala diária do ser humano 

culturalmente mediano. Ilustram esta afirmação: “improbidade” (desonestidade), 

“fungibilidade” (possibilidade de substituição), “denegatória” (que nega), 

“recurso extraordinário” (que é excepcional porque raro e dirigido ao Supremo 

Tribunal Federal), “convolado” (transformado) e “destrancar agravo” 

(prosseguimento do recurso processual chamado agravo). Como se vê, não é 

fácil para as partes (autor e réu) em um processo judicial, e nem para a 

população, entender de maneira plena o conteúdo do texto de acórdão. Por fim, 

tenha-se em mente que as referências puras à legislação fundante, ainda que 

necessárias ao entendimento do texto pelos operadores do direito, são inúteis às 

demais pessoas pretendidas como enunciatárias pelo Judiciário enquanto 

instituição, a fim de que tenha legitimação ao exercício de suas prerrogativas.  

       Em conseqüência, deduz-se necessitar o Judiciário de algum mecanismo de 

tradução ou simplificação lingüística dos textos dos acórdãos para a população e 

as partes litigantes em processo, de modo a deixar de objetivá-las como 

enunciatárias do texto de acórdão. A Associação dos Magistrados Brasileiros 
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(2005) sugere que o tradutor natural e único incumbido desta função seja a 

mídia, por meio dos jornalistas e sem a supervisão de operadores do direito, 

bastando que os jornalistas compreendam minimamente os rudimentos da 

linguagem jurídica e do exercício do Direito.  

       Há, ainda, que se abordar o princípio da sinceridade, visto por 

Maingueneau (1996), inspirado na máxima da qualidade elaborada por Grice, 

como o equilíbrio entre dizer o necessário para pertencer a uma coletividade 

(concepção cínica) e o dizer o que se pensa (concepção psicológica). Tal 

princípio contribui para a avaliação da eficácia comunicativa que os 

enunciatários fazem dos textos expressos sob a forma do gênero acórdão. 

Maingueneau expõe a necessidade de se ter um meio termo entre as concepções 

cínica e psicológica do princípio da sinceridade, a fim de que restem valorizadas 

as imagens do enunciador e da instituição que ele representa: nem se deve ser 

cínico, nem se deve falar tudo o que se pensa. Mais: É preciso haver parcimônia 

e sabedoria com o quê e o como se deve expor a própria imagem.  

       Por conseguinte, para que tenha a sua imagem valorizada, o Judiciário, tido 

aqui como instituição que conforma à enunciação realizada por enunciador com 

pretensão a representá-lo, deverá ver escondidos os aspectos negativos de sua 

imagem e expostos aqueles positivos. Mas este objetivo somente pode ser 

alcançado quando se respeita o outro. Ilustra-se: Há desvalorização do outro ao 

se agredir verbalmente (xingar, repreender) ou dar ordens a alguém. Igualmente, 

há desrespeito ao outro quando este é constrangido, ridicularizado, tal como 

ocorre quando o enunciador expressa ser o enunciatário pouco inteligente, pobre 

conhecedor de um assunto, desprovido de sabedoria.  

       Ora, nos acórdãos em análise parece haver exagero do enunciador no 

cumprimento do princípio da sinceridade, tanto sob o ângulo do cinismo quanto 

sob o ângulo psicológico, já que o enunciador representante do Judiciário não 

aparenta dizer somente o necessário à sua aceitação na sociedade brasileira e 
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nem deixa de dizer parte não essencial do que pensa, expondo-se, portanto, 

desnecessariamente.  

       Ademais, fica evidente nos acórdãos que o enunciador e, pois, também o 

Judiciário por ele representado desvalorizam a muitos dos enunciatários ao 

repreendê-los sem parcimônia e ao constrangê-los ou ridicularizá-los, o que 

agrava a situação, já difícil naturalmente, em decorrência do próprio motivo de 

ser dos textos dos acórdãos: o dar ordens e fazê-las serem cumpridas. Eis, a 

seguir, alguns exemplos, constantes dos excertos XIV e XV, extraídos, 

respectivamente, dos Acórdãos 2 e 5:  

 

XIV) Ementa Oficial: O princípio da fungibilidade recursal deve ser aplicado com 

parcimônia, sob pena de comprometer-se o sistema recursal previsto no Código de 

Processo Civil, principalmente quando há erro grosseiro na escolha do recurso cabível. 

Não há fungibilidade entre reclamação e mandado de segurança. Trata-se de institutos 

processuais diversos, com ritos próprios em relação aos demais recursos previstos no 

Código de Processo Civil.  

.............................................................................................................................................. 

VOTO – O Exmo. Sr. Min. Eros Grau (relator): O embargante reporta-se ao princípio da 

fungibilidade recursal para que o mandado de segurança resulte convolado em 

reclamação, a fim de que seja destrancado agravo de instrumento contra decisão 

denegatória de recurso extraordinário.  

2. O princípio, no entanto, deve ser aplicado com parcimônia, sob pena de 

comprometer-se o sistema recursal previsto no Código de Processo Civil, 

principalmente quando há erro grosseiro na escolha da via recursal.  

3. No presente caso, o embargante elegeu o mandado de segurança em detrimento da 

reclamação. Trata-se de institutos processuais absolutamente diversos entre si, a 

começar da competência para julgamento, com ritos próprios em relação aos demais 

recursos previstos no Código de Processo Civil, de modo que não vislumbro elementos 

que possam ser considerados fungíveis à luz do ordenamento nacional.  

4. Vê-se para logo inexistir qualquer omissão no acórdão de f. [folha], que demonstrou 

de maneira fundamentada o erro perpetrado pelo embargante.  
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5. Os embargos de declaração têm pressupostos certos – art. 535, I e II, do CPC [Código 

de Processo Civil] – que não se verificam neste caso. Os presentes embargos têm caráter 

infringente e refletem, tão-somente, o inconformismo do embargante com o que foi 

decidido.  

(Itálicos do autor da tese)  

 

 XV) [VOTO] [...] da leitura dos autos, colhe-se que o magistrado representado limitou-se a 

exercer a jurisdição e mesmo que fosse errôneo seu r. [recorrido] despacho, daí não 

poderia infligir ao Dr. Wilson sofrimento mental ou grave ameaça, conforme seriam 

indispensáveis para tipificar o delito do art. 1º da Lei 9.455 de 07.04.1907 (sic). Os atos 

tidos como configuradores dos delitos imputados, traduzem simples exercício da função 

jurisdicional, não se podendo cogitar de omissão ou descumprimento de dever legal e, 

muito menos, contra expressa disposição de lei, que são circunstâncias elementares de 

delito contra a Administração Pública.  

(Itálicos do autor da tese)  

 

       Na citação XIV, constata-se a desvalorização do enunciatário operador do 

direito pelo exercício de postura de menosprezo e de repreensão a ele, com o seu 

decorrente constrangimento, o que não pode ser típico do ofício de magistratura 

e nem da realização do ato judicante. É o que ocorre nas orações “há erro 

grosseiro na escolha do recurso cabível [...], [pois] trata-se de institutos 

processuais absolutamente diversos entre si, a começar da competência para 

julgamento, com ritos próprios em relação aos demais recursos previstos no 

Código de Processo Civil”. A utilização de vocábulos e expressões indicadoras 

de modo, estado e qualidade inadequados detidos por um dos enunciatários 

(“absolutamente”, “vê-se para logo”, “refletem, tão-somente, o inconformismo 

do embargante”) reforça a dedução já expressa.  

       O mesmo acontece na citação que contém o trecho textual XV. Ali se 

percebe o ato de comunicação de conteúdos ofensivos a alguns dos destinatários 

e desnecessários para a intelecção da decisão mesma. São termos 

desnecessários, por exemplo os vocábulos “simples”, “sic”, “muito menos” e 
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“elementares”. Igualmente, em situação de julgamento, o modo pedante 

caracterizado pelo ensino em ambiente não escolar e a quem não acredita 

necessitar aprender é útil apenas para desvalorizar um dos enunciatários. 

Também o é o emprego da argumentação lógico-concessiva em que se finge 

ceder ao argumento do adversário para, a seguir, destroçá-lo.  

       Por conseguinte, a desvalorização do enunciatário ao se agredi-lo 

verbalmente (com repreensão, menosprezo, constrangimento), somada à 

imprescindibilidade de se dar ordens e fazê-las serem cumpridas, o que é 

inerente ao exercício da função jurisdicional, possivelmente contribua para o 

distanciamento existente entre o enunciador e seu representado, a instituição 

denominada Judiciário, e alguns de seus enunciatários intentados, notadamente, 

aqueles ditos operadores do direito, o que aparentemente leva à diminuição da 

legitimidade do aludido Poder do Estado, inclusive, colocando em xeque dois 

elementos da base ideológica deste ente: o liberalismo e a democracia.  

 

2.3 Textualidade  

 

       A explicitação dos fatores de textualidade, conforme elencados por 

Beaugrande e Dressler (1981), hoje denominados princípios de textualidade pelo 

próprio Beaugrande (1997), auxiliará no desenho parcial das qualidades 

intituladas eficiência, efetividade e adequação existentes nos acórdãos. Assim, 

buscar-se-á responder, tanto quanto possível, às perguntas: Quão eficiente é a 

enunciação do texto de acórdão e sua consubstanciação em enunciado, sob os 

ângulos de sua elaboração pelo enunciador e de seu entendimento pelo 

enunciatário? Quão adequado é o texto de acórdão ante o contexto, os usuários 

(produtor e leitor) e a situação comunicativa? Quão efetivo é o texto de acórdão 

em promover as intenções e objetivos pelos quais foi produzido?  
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       O primeiro princípio de textualidade é o da situacionalidade. Este indica a 

situação comunicativa ou contexto da comunicação, apontando-lhe os níveis 

situacional em sentido estrito (em que são determinadas a finalidade do ato, a 

identidade dos parceiros, o tema a tratar e com qual função, o cenário da 

enunciação e o suporte físico do texto enunciado) e comunicacional (efetivado 

somente de modo intratextual, sendo o espaço em que o produtor textual adota 

estratégias diversas para concretizar seu ato de linguagem).  

       Há que se apontar aspectos indicadores do contexto da enunciação nos dois 

mencionados níveis, em duas direções: da situação para o texto (em que se busca 

captar a importância da influência do contexto comunicativo para a elaboração 

do texto) e do texto para a situação (em que se quer conhecer atributos do 

enunciador e do enunciatário que denotam a especificidade da mediação por eles 

realizada entre o mundo real e o mundo textual).  

       Assim, deve-se dizer que o nível situacional dá a conhecer em cada acórdão 

o seguinte:  

       a) a finalidade do ato, que é a de julgar, decidir sobre a concessão ou 

recusa, total ou parcial, dos pedidos dos litigantes. Tal finalidade é dada a 

conhecer pelo teor de cada um dos seis acórdãos analisados, notadamente, em 

suas partes intituladas Acórdão stricto sensu, Voto e Certidão de Julgamento 

(explícita ou implícita) combinadas entre si. Veja-se como ilustração o trecho 

extraído das aludidas partes contidas no texto do Acórdão 5:  

 

XVI) Ementa Oficial: [...] Arquivamento determinado, remetendo-se ao Ministério Público 

cópia das peças que instruíram os autos, nos termos do art. 40 do CPP [Código de 

Processo Penal]. [...]  

.............................................................................................................................................. 

ACÓRDÃO – [...] Acordam, em Órgão Especial do TJSP, por v.u., determinar o 

arquivamento dos autos, nos termos deste v. [venerável] acórdão, de conformidade com 

o relatório e voto do relator, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.  

.............................................................................................................................................. 
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[VOTO] [...] Daí porque determina-se o arquivamento, remetendo-se ao Ministério 

Público cópia das peças que instruíram os autos, nos termos do art. 40 do CPP.  

(Itálicos do autor da tese) 

 

       Vê-se no trecho XVI acima citado, que os juízes acordaram determinar o 

arquivamento dos autos. Ao se verificar o inteiro teor do Acórdão 5, toma-se 

conhecimento de que houve julgamento pelos membros do Órgão Especial do 

Tribunal de Justiça paulista, em grau de recurso, de acusação criminal que 

estava a ser feita por advogada contra juiz e considerou que tal acusação era 

improcedente, devendo ser mantida a decisão inicial, de inocência do réu, 

efetivada em primeira instância do Judiciário, logo, por um só julgador;  

       b) a identidade dos parceiros na comunicação sociocognitiva-interacional 

também é demonstrada nos textos aqui em estudo. Tome-se como ilustração 

trecho do Acórdão 6, que se presta a demonstrar realidade comum a todos os 

acórdãos ora em análise:  

 

XVII) Ementa da Redação: O fato de o autor não cumprir determinação judicial para corrigir 

o valor da causa não é motivo para que o juiz extingüa o processo, cumprindo ao 

magistrado retificar de ofício o valor da causa ou determinar o seu prosseguimento, 

aguardando eventual impugnação da parte contrária.  

Ap 263.692.5/4-00 – 8ª Câm. De Direito Público – j. 23.11.2005 – v.u. – rel. Des. José 

Santana.  

.............................................................................................................................................. 

ACÓRDÃO – Vistos, relatados e discutidos estes autos de ApCív 263.692.5/4-00, da 

Comarca de São Paulo, em que são apelantes Mari Mieco Yoshimura Nashima (e 

outros), sendo apelados Economus Instituto de Seguridade Social (e outra):  

Acordam, em 8.ª Câm. de Direito TJSP, por v.u., dar provimento ao recurso para afastar 

a extinção do processo e determinar seu prosseguimento.  

A r. [recorrida] sentença de f. [folha] indeferiu petição inicial de ação cominatória 

ajuizada por Mari Mieco Yoshimura Nashima e outros, sendo apelados Economus 
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Instituto de Seguridade Social, e Banco Nossa Caixa S.A. – Proc. 053.00.009845-3, 16ª 

Vara Cível da Capital [...].  

(Itálicos no original)  

 

       Como se percebe no trecho textual XVII, a Ementa, construída 

majoritariamente com o tipo dissertativo e minoritariamente com o tipo 

descritivo, além de redigida nos moldes de mundo comentado e como 

argumentação em sentido estrito, de maneira a identificar o processo em que se 

deu a decisão, bem como a justificá-la, não identifica os litigantes e seus 

advogados. Isto é comum na elaboração de qualquer acórdão, o que parece 

indicar destinar-se a Ementa e, pois, o Acórdão que a contém, a dar publicidade 

aos enunciatários da decisão da instituição conformadora do enunciador, a 

qual é o Judiciário, no tocante ao tema decidido. Ou seja, o Acórdão lato sensu 

e sua Ementa se prestam a ajudar os enunciatários a construir um pedaço do 

quebra-cabeças que é o subsistema textual decisório do Judiciário, de maneira a 

identificar o teor de toda a sua jurisprudência (grupo de acórdãos que decidem 

de igual forma sobre o mesmo tema), ou ao menos da jurisprudência de um 

tribunal, sobre o tema sentenciado.  

       Por conseguinte, a realidade mostrada no parágrafo anterior, em união com 

o suporte físico do texto em que ela aparece, a saber, o periódico denominado 

Revista dos Tribunais (vide folha de rosto deste periódico em apêndice e, ainda, 

as informações que antecedem ao próprio texto do Acórdão 6, identificando-o de 

forma peculiar), aponta a identidade de alguns dos parceiros da interação 

comunicativa efetivada por meio do texto de acórdão e de elementos que a 

integram. São, assim, identificados o enunciador, as personagens na trama 

decisória, o tribunal a que pertencem, bem como seus destinatários mediatos, os 

operadores do direito, que a experiência mostra serem os intermediários entre 

aquele ente e a população.  
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       Já os enunciatários imediatos (autor, réu e seus advogados) restam 

parcialmente identificados no corpo do Acórdão stricto sensu. São eles: Mari 

Mieco Yoshimura Nashima como uma dos apelantes e, como apelados 

Economus Instituto de Seguridade Social e Banco Nossa Caixa S.A. Aliás, a 

discussão desenvolvida no Acórdão 6 em destaque reforça a intenção do 

enunciador em ter como enunciatários de seu acórdão os litigantes e seus 

advogados, todos os operadores do direito e a população em geral, haja vista 

referir-se a decisão a fato social relevante. Idêntica realidade existe nos outros 

acórdãos ora em estudo;  

       c) o tema a tratar e com que função: o tema do Acórdão 6 é eminentemente 

processual e diz respeito à possibilidade de extinção unilateral de processo pelo 

magistrado, diante da inércia da parte em cumprir ordem judicial de reajustar o 

valor atribuído à causa. Porém, o assunto principal do processo, que continua a 

existir até que haja julgamento dele extintivo por meio de nova decisão judicial, 

e apontado apenas como pano de fundo no Acórdão 6, é pertinente à pretensão 

de cobertura por plano de saúde de despesas médico-hospitalares maiores que as 

cobertas pelas empresas rés.  

       d) o cenário da enunciação divide-se em dois momentos básicos: Imediato: 

em que há a reprodução em texto escrito por servidor judiciário e assumido pelo 

juiz-relator como de sua autoria, do texto oral decisório aceito para o acórdão. 

Mediato: que é indicado pelo próprio texto oral do relator e por aqueles textos de 

concordância ou discordância de seus pares presentes ao ato decisório, à cena 

teatral que é o julgamento. Os seis textos em análise neste capítulo, em especial 

em suas partes denominadas Acórdão stricto sensu, Voto do relator e Certidão 

de Julgamento, comprovam tal afirmação em decorrência do fenômeno de 

redação que dão a conhecer, exemplificado pelo jogo verbal, ora em primeira 

pessoa, ora em terceira pessoa, bem como pelo emprego peculiar dos tipos 

textuais, ora majoritariamente afeto à dissertação, ora preponderantemente 
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inerente à narração. Tome-se como exemplo o seguinte trecho extraído do 

Acórdão 4:  

 

XVIII) ACÓRDÃO – Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Ministros da 5.ª T. do 

STJ, por unanimidade, conhecer do recurso, mas lhe negar provimento. Os Srs. 

Ministros Felix Fischer, Gilson Dipp e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro-relator. 

Brasília, 18 de agosto de 2005 – ARNALDO ESTEVES LIMA, relator.  

.............................................................................................................................................. 

VOTO – O Exmo. Sr. Min. Arnaldo Esteves Lima (relator): Verifico dos autos que o 

acórdão recorrido foi assim fundamentado: [...]  

Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento. 

.............................................................................................................................................. 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO – Certifico que a E. 5.ª T., ao apreciar o processo em 

epígrafe na Sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: 

“A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso, mas lhe negou provimento”.  

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Gilson Dipp e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro-

relator.  

Brasília, 18 de agosto de 2005.  

(Itálicos no original)  

 

       Como se depreende do trecho XVIII, o julgamento transcorreu em dois 

momentos: 1º) foi proferido o voto do juiz-relator, exprimindo sua decisão; 2º) 

de modo unânime, os julgadores da Quinta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça exprimiram seus votos em harmonia àquele do relator, originando-se daí 

a decisão coletiva. Mais tarde, esta cena teatral foi dada a conhecer pelo 

enunciador (qualificado por si mesmo na enunciação como juiz-relator), ocasião 

em que foi, ainda, certificada no tocante à sua veracidade;  

       e) o suporte físico oficial – qualificado como último, já que antecedido por 

aqueles qualificados como mediato (um jornal denominado Diário Oficial) e 

imediato (que pode ser o que se denomina autos do processo ou um programa 

de computador utilizado virtualmente, no caso de processos cuja totalidade de 



 193 

textos é informatizada) – para todos os textos de acórdão aqui em análise, 

suporte este que, como já visto, é composto pelos volumes 845 e 846 do 

periódico jurídico intitulado Revista dos Tribunais, ambos confeccionados em 

forma de livro (vide folha de rosto em apêndice e referências bibliográficas).  

       Quanto ao nível comunicacional, no qual o enunciador adota diversas 

estratégias lingüísticas intratextuais para alcançar seu objetivo sociocognitivo-

interacional, além daquelas de natureza verbal e tipológica – já arroladas ao se 

explicar os elementos relacionados ao nível situacional, e que se prestam para 

que o enunciador assuma alguns conteúdos e posições ideológicas como seus e 

renegue a outros –, merecem destaque as seguintes: a) a utilização de 

vocabulário técnico-jurídico, que permite maior precisão enunciativa (vejam-se 

alguns dos termos e expressões contidos na Ementa do Acórdão 4: fiador, Súm. 

7 do STJ, alienação, direito de denunciar a locação, sub-rogação); b) a 

segmentação dos textos de acórdão em superestrutura peculiar continente de 

Ementa Oficial, Acórdão stricto sensu, Relatório, Voto do relator e Certidão de 

Julgamento, em que cada parte estrutural tem função específica que colabora 

para o delineamento da função global do texto; c) a imperatividade da decisão, 

cuja força acional lhe é clara, apesar de subjacente; d) o uso de fórmulas e 

expressões denotadoras da solenidade do julgamento e da decisão dele emanada 

(“Vistos, relatados e discutidos os autos”; “Exmo. Sr. Min.”; “acordam [...], por 

unanimidade” [de votos]).  

       Deste modo, percebe-se que o princípio da situacionalidade contribui para a 

configuração da influência do contexto comunicativo na elaboração do texto 

(em que a solenidade da cena do julgamento e a força acional da decisão ali 

tomada e convencionada socialmente levam à intenção eficaz do enunciador de 

reprodução das mesmas qualidades nos textos de acórdão, a fim de que o 

Judiciário seja visto como o árbitro outorgado pelo Estado para solucionar ou 

por fim aos conflitos interpessoais).  
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      Igualmente, o princípio da situacionalidade auxilia na delimitação do rol de 

atributos do enunciador e do enunciatário por ele intentado, que denotam a 

especificidade da mediação por eles realizada entre o mundo real e o mundo 

textual. Eis algumas das características do enunciador: a) ele dá a conhecer texto 

narrativo dotado de imperatividade, não admitindo contestação a sua 

enunciação, fora das vias processuais do ordenamento jurídico, à ordem que 

profere; b) ele pretende demonstrar ser o Judiciário árbitro impessoal e 

igualitário dos conflitos a ele levados para julgamento, ainda que, parcialmente, 

tal intento reste ineficaz ante o teor da comunicação efetivamente veiculada. 

       Já o enunciatário intentado, segundo o querer do enunciador, deve 

caracterizar-se pela obediência ao direito brasileiro e pelo respeito ao substrato 

ideológico defendido pelo Judiciário, cujo ponto de convergência é o desenho do 

Estado pátrio enquanto democrático e de direito.  

       O princípio da informatividade se presta a demonstrar a maneira de 

distribuição da informação no interior do texto e sua pertinência ao contexto da 

enunciação. Por outras palavras, quer desnudar a relevância ou redundância das 

informações intratextuais. Para tanto, no caso dos acórdãos, há que se detectar a 

relação entre o grau de previsibilidade do conteúdo deles passível de 

conhecimento pela avaliação da relação de equilíbrio entre informação velha 

(óbvia) e informação nova neles contida.  

       Infere-se dos dados da experiência, combinados com o desnudamento do 

conteúdo, forma e ideologia havidos nos seis acórdãos ora em análise, que o 

grau de previsibilidade será um para os advogados dos litigantes e outro para 

estes. Igualmente, será peculiar em relação aos operadores do direito e à 

população. Como se vê, o grau de previsibilidade das informações contidas nos 

acórdãos é diferente para cada grupo de enunciatários intentados. Deste modo, 

as informações relativas aos fatos, possivelmente, são mais familiares aos 

enunciatários imediatos (litigantes e seus advogados). Já as informações 
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puramente jurídicas aparentemente são mais familiares aos operadores do 

direito, sejam eles os advogados das partes, sejam todos os demais, logo, 

havendo maior previsibilidade para os enunciatários imediatos e mediatos que 

são profissionais do direito. Ao contrário, a enunciatária última, a população, é 

aquela para a qual toda informação será menos conhecida, seja ela referente aos 

fatos, seja ela de conteúdo jurídico (legal, jurisprudencial, etc.).  

       Em conseqüência, possivelmente, haverá maior adequação, consoante o 

princípio da informatividade, no tocante à harmonia entre informações novas e 

velhas, ou seja, tende a ser adequada a compreensão do sentido textual pelos 

enunciatários imediatos e mediatos. Quanto à enunciatária última, 

aparentemente há carência de informatividade textual, sendo difícil para ela 

entender o texto de acórdão quando inexistente ou falha a intermediação 

facilitadora levada a cabo por operadores do direito. Corroboram tais afirmações 

as peculiaridades do acórdão já dadas a conhecer e que fazem dele gênero 

discursivo e textual emanado da comunidade jurídica e por ela mais utilizado, 

bem como o modo de enunciação dos textos dos acórdãos, que deixam claro 

destinarem-se as mensagens que veiculam a todos os jurisdicionados, mas 

devendo dar-se a comunicação por intermédio dos operadores do direito a eles 

ligados.  

       Também reforça as assertivas acima o próprio suporte físico oficial 

relacionado aos textos de acórdão – seja ele imediato (autos do processo ou 

programa de computador), mediato (Diário Oficial) ou último (um Repositório 

de Jurisprudência, a exemplo daquele denominado Revista dos Tribunais e 

continente dos acórdãos ora em análise) –, os quais, por sua natureza, deixam 

claro que emanam da comunidade discursiva jurídica para os membros que a ela 

pertencem e, somente por meio destes, aos litigantes em processo judicial e a 

todas as pessoas ou jurisdicionados da sociedade.  
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       A contrario sensu, reforça a constatação expressa no parágrafo anterior, 

inclusive, a confissão da Associação dos Magistrados Brasileiros (2005, p. 8), 

segundo a qual o Judiciário está a se distanciar linguisticamente da população 

pela forma que o enunciador que o representa redige seus textos. Ei-la:  

 

[...] o Judiciário distancia-se do público pela postura excessivamente formal, pela 

produção de material eventualmente incompreensível para o cidadão comum, por 

sentenças com linguagem e vocabulário complicados, por exemplo, e pela estrutura 

insuficiente de prestação de informações básicas.  

(Itálicos do autor desta tese)  

 

       O terceiro princípio de textualidade é denominado intertextualidade e 

significa que um texto, porque o é, somente possui sentido se colocado em 

relação com outros. No caso dos acórdãos esta qualidade é demonstrada de duas 

maneiras:  

       a) um texto de acórdão apenas é passível de adequado entendimento e de 

geração de ação eficaz porque integra o Subsistema de Gêneros Decisórios 

pertencente ao Sistema de Gêneros Textuais Jurídicos. Ou seja, o conteúdo 

veiculado em cada acórdão deve ser visto como parte integrante do grande 

conteúdo contido no conjunto de textos decisórios emanados da instituição 

denominada Judiciário e, por conseguinte, como utilizador de elementos 

culturais pré-existentes. Tem-se aqui a intertextualidade lato sensu. Esta é 

patente nos textos de acórdão pela veiculação de referentes lingüísticos que 

aludem a aspectos extratextuais de natureza jurídica, econômica e social. Eis 

exemplos de tal referência: 1º) à realidade jurídica – a alusão ao processo de 

direito efetuada em todo o texto do Acórdão 2, que trata de decisão sobre a 

aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal à substituição de 

reclamação por mandado de segurança; 2º) à situação econômica – a discussão, 

no Acórdão 4, sobre a continuidade de contrato de locação e da responsabilidade 
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do fiador após a venda do imóvel locado; 3º) à realidade social – a decisão do 

Superior Tribunal de Justiça, no Acórdão 3, sobre a possibilidade de trabalho 

externo por preso que ainda não tinha cumprido um sexto da pena;  

       b) pela citação explícita a elementos textuais da jurisprudência, da doutrina 

jurídica e de normas. A referência a julgados anteriores tem lugar nos acórdãos 

1, 2, 3, 4 e 6. Já a citação explícita de textos de doutrinadores ou professores de 

direito ocorre nos acórdãos 4 (que menciona no Voto do relator uma citação 

transcrita de livro de Gildo dos Santos) e 6 (que menciona obra de Pontes de 

Miranda no Relatório e de Theotonio Negrão no Voto), conforme se percebe nos 

textos ao final anexados. Quanto à citação de normas, sobretudo de leis, elas são 

abundantes nos seis acórdãos em análise, o que leva à conclusão de que são 

contidos excertos normativos em todos os acórdãos pátrios. Isto é reforçado pelo 

disposto nos artigos 282, III e 458, II do Código de Processo Civil (vide 

apêndice), os quais tratam, respectivamente, dos fundamentos jurídicos do 

pedido dos litigantes e da decisão judicial no processo.  

       Esclareça-se em adição que, no caso das citações jurisprudenciais, a menção 

de julgados anteriores pode ter uma das seguintes funções: 1ª) servir como 

resumo do acórdão recorrido. É o que se dá nos excertos das decisões 

transcritas no início do Relatório havido nos acórdãos 1, 2 e 4; 2ª) prestar-se a 

reforçar os argumentos dos julgadores, quando, então, a citação jurisprudencial 

funciona como argumento de autoridade, tal como acontece ao final do Voto 

existente nos acórdãos 2, 3, 4 e em todo o Voto do Acórdão 6. Mais: Também as 

citações doutrinárias detectadas nos acórdãos 4 e 6 intentam funcionar como 

argumento de autoridade.  

       Igualmente, porque reproduzidos parcialmente nos acórdãos, são alvo de 

intertextualidade explícita em sentido estrito os textos peticionais das partes 

litigantes redigidos por seus advogados ou membros do Ministério Público em 

função advocatícia, bem como texto de Parecer elaborado originalmente por 
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integrante do citado órgão. Eis trecho extraído do texto do Acórdão 1, que 

aponta a dupla função exercida pelo Ministério Público em processo judicial:  

 

XIX) RELATÓRIO – [...] O Ministério Público Federal, no recurso ordinário de f. [folha], 

articula com ofensa aos art.s 128 da lei 8.122/90 e 5º, LV, XXXI, XLV e XLVI, da CF 

[Constituição Federal] e aponta desproporcionalidade na aplicação da pena 

administrativa imposta aos impetrantes.  

[...] A Procuradoria-Geral da República, no parecer de f. [folha], preconiza o não-

provimento do recurso.  

[...] O Ministério Público recorre na qualidade de fiscal da lei?  

É o relatório.  

 

VOTO – O Exmo. Sr. Min. Marco Aurélio (relator): na interposição deste recurso, 

foram atendidos os pressupostos gerais de recorribilidade. A peça, subscrita por 

Subprocurador-Geral da República, restou protocolada no prazo dobrado a que tem jus 

o recorrente.  

(Itálicos do autor da tese)  

 

       Vê-se no trecho XIX que, por um lado, o Ministério Público, representado 

por um membro seu, age como recorrente no processo e, pois, no exercício da 

função advocatícia. Comprovam-no as expressões “o Ministério Público 

recorre” e “A peça, subscrita por Subprocurador-Geral da República, restou 

protocolada no prazo dobrado a que tem jus o recorrente”. Nesta frase, aliás, fica 

claro que o recorrente é o órgão em tela, haja vista ser ele o detentor de prazo 

em dobro para atuar em função advocatícia em processo. Por outro lado, na sua 

segunda função, aquela de conselheiro do Judiciário e fiscal da sociedade no 

tocante à decisão a ser tomada o Ministério Público emite Parecer por meio de 

seu representante máximo, o Procurador-Geral.  

       Como se deduz, nos seis acórdãos ora investigados, a intertextualidade 

estrita e explícita acontece mediante o emprego de textos originariamente 

pertencentes aos subsistemas de gêneros jurídicos denominados Peticional, 
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Opinativo e Decisório. Somente não se identificou intertextualidade estrita e 

explícita que se tenha valido de texto inerente ao Subsistema Genérico Jurídico 

Investigativo. Não é só. Como se vê nos seis acórdãos em estudo, eles são alvo 

de intertextualidade explícita em sentido estrito ao veicularem trechos de textos 

integrantes do Sistema de Gêneros Textuais Normativos. 

       Foram, ainda, identificados excertos que, em sua origem, pertenciam ao 

Sistema de Gêneros Textuais Acadêmico-científicos. Tome-se como exemplos 

os trechos XX e XXI, extraídos dos acórdãos 4 e 6:  

 

XX) VOTO – [...] No que concerne à primeira tese do recorrente – ilegitimidade ativa da 

parte recorrida –, ensina o Prof. Gildo dos Santos (Locação e despejo: comentários à Lei 

8.245/91. 5. ed. São Paulo: RT, 2004. f.):  

“[...] a venda, só por si, não rompe a locação. Para tanto, é mister que o novo adquirente 

manifeste formalmente que não tem interesse em manter o liame locatício, avisando o 

locatário. Essa providência deve ser tomada no prazo que, agora, é de 90 dias a contar 

do registro imobiliário da venda e compra ou, ainda, da cessão. Para que isso se dê 

validamente, porém, é necessário que o contrato de locação não tenha cláusula de 

vigência contra o adquirente, e, se contiver tal condição, é preciso que esteja averbada 

na respectiva matrícula do imóvel”. 

Desse modo, a simples alteração do locador, em face da alienação,
(M)

 em nada afeta a 

garantia prestada pelo fiador, razão pela qual não há falar em novo contrato de locação. 

Se o recorrido (adquirente do imóvel) não exerceu o direito de denunciar o contrato, 

previsto no art. 8º da Lei 8.245/91, mas ao contrário, optou por dar continuidade à 

locação originalmente pactuada pelo antigo proprietário e o locatário, está ele 

perfeitamente legitimado para cobrar os créditos decorrentes do respectivo contrato, 

inclusive quanto àqueles preexistentes à própria alienação.”  

(Itálicos no original)  

 

XXI) [VOTO] Ocorre que “nos casos em que há critério fixado em lei, pode o juiz alterar de 

ofício o valor da causa”, especialmente “se clamorosa a desconformidade do valor 

atribuído em relação ao benefício patrimonial” (cf. Theotonio Negrão, Código de 
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Processo Civil e Legislação..., 36. ed., Saraiva, p. 346, nota ao art. 261). Nesse sentido, 

já decidiu o STJ:  

“As regras sobre o valor da causa são de ordem pública, podendo o magistrado, de 

ofício, fixá-lo quando for atribuído à causa valor manifestamente discrepante quanto ao 

seu real conteúdo econômico” (STJ – 3ª T., Resp 55.288-GO, rel. Min. Castro Filho, j. 

24.09.2002, DUJ 11.10.2002, 225. No mesmo sentido: RSTJ 137/314, maioria, apud 

Theotonio Negrão, op. cit., p. 347).  

Por isso, diante da resistência à determinação judicial cumpria ao Juízo retificar de 

ofício o valor da causa ou determinar o seu prosseguimento, aguardando eventual 

impugnação da parte contrária. O que não cabia era a extinção do processo com 

fundamento no art. 284, par. ún., do CPC [Código de Processo Civil], porque a 

determinação encontrou fundada resistência da parte, que havia de merecer decisão a 

respeito, em face do disposto no art. 261 do CPC: “O réu poderá impugnar, no prazo da 

contestação, o valor atribuído à causa pelo autor” [...].  

(Itálicos no original)  

 

       Vê-se, em face dos excertos XX e XXI, que a intertextualidade estrita é 

empregada em tal realidade com o objetivo de legitimar a enunciação que 

intenta dar a conhecer o Judiciário, sua função e suas ordens, valendo-se do 

argumento de autoridade e da tradição, bem como do emprego de partes de 

textos de outras categorias profissionais pertencentes à comunidade discursiva 

jurídica e de excertos oriundos de outras comunidades discursivas, a exemplo 

daquelas normativa e acadêmico-científica. Tudo com a finalidade de se fazer 

obedecer, pelo emprego do argumento de autoridade, bem como de se fazer 

entender pela utilização de linguagem familiar a grande parte de seus 

enunciatários intentados.  

       Outrossim, porque todo caso de intertextualidade representa um caso de 

polifonia, acredita-se que o emprego de textos representativos de distintas vozes 

se dá com o objetivo de incrementar a familiaridade dos enunciatários intentados 

com a enunciação consubstanciada no texto enunciado dos acórdãos e com a 
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finalidade de fazer-lhes parecer que o texto de acórdão quer abrigar suas 

posições substantivas e seu substrato ideológico de modo a ser deles porta-voz.  

       O princípio da intencionalidade, conforme conceituado no capítulo dois, 

nada mais é que o desnudamento da vontade exercida conscientemente pelo 

enunciador do texto com o objetivo de realizar interações comunicativas de 

forma determinada e com conteúdo certo, a fim de ensejar determinados efeitos 

de sentido captáveis consensualmente pelo enunciatário e levá-lo à prática de 

uma ação esperada e do modo desejado. Seu reverso é o princípio da 

aceitabilidade, cujo sentido implica que o enunciatário queira levar a bom termo 

a atividade sociocognitiva-interacional.  

       De certo modo, vários aspectos dos âmbitos de significação dos princípios 

da intencionalidade e da aceitabilidade já foram abordados em tópicos 

anteriores. Em primeiro lugar, lembre-se que é livre de dúvidas a aceitabilidade 

dos textos veiculados nos acórdãos por parte dos enunciatários, seja porque 

cooptados ideologicamente como parceiros do enunciador na atribuição de 

sentido aos textos concretizados – caso de parte dos enunciatários imediatos e 

mediatos (litigantes, seus advogados e operadores do direito) –, seja porque eles 

não têm a opção da rejeição, uma vez que a força acional emanada dos acórdãos 

acaba por atingir a toda a população brasileira, na medida em que as sentenças 

judiciais singulares ou coletivas são os instrumentos mais importantes para a 

interpretação e o cumprimento do teor das normas jurídicas. Ainda assim, 

infere-se ser provável que os enunciatários satisfeitos com a enunciação e o 

enunciado expresso pelo acórdão são mais propensos a aceitar espontaneamente 

a interação comunicativa que lhe é inerente. Estão neste grupo os operadores do 

direito e os litigantes vencedores no conflito judicial.  

       Expressões havidas nos acórdãos parecem, a contrario sensu, corroborar as 

afirmações feitas no parágrafo anterior. Dentre outras:  

       a) no Acórdão 1: “VOTO – [...] A notícia do acórdão recorrido foi veiculada  
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no Diário de 25.03.2002, segunda-feira (f.), ocorrendo a manifestação do 

inconformismo em 23 de abril imediato, terça-feira (f.). [...] O que se nota, no 

caso, é que o Ministério Público insiste na óptica inicial, ou seja, na 

exteriorizada quando emitiu o parecer perante o STJ. O inconformismo contra a 

decisão judicial na via do recurso há de ser reservado pelo Órgão, atuando como 

fiscal da lei, a situações concretas em que surja de início ilegalidade [...]”. Neste 

trecho é mostrado o inconformismo do recorrente, quer porque ele recorreu do 

acórdão que lhe foi contrário, quer porque esta mensagem foi transmitida ao 

Judiciário em sua petição. Ao reverso, a Advocacia da União possivelmente 

tenha ficado satisfeita com a decisão;  

       b) no Acórdão 5: “Sustenta a ora requerente que tendo representado 

criminalmente contra o magistrado pela prática de crime de tortura, este 

garantido pela impunidade que o Tribunal lhe propicia, agigantou-se na prática 

de crimes [...]. [...] Recrimina o Tribunal de Justiça que nenhuma providência 

tomou.” Como se percebe do excerto transcrito do Relatório do Acórdão 5, 

houve petição da representante indicadora de seu descontentamento com a 

decisão então proferida pelo tribunal. Assim, possivelmente, o réu, um juiz de 

direito, terá ficado satisfeito com sua não condenação.  

       Quanto à intencionalidade, demonstram-na, ainda que parcialmente, as 

técnicas lingüísticas empregadas na redação textual em estrita obediência à 

superestrutura do gênero acórdão, haja vista prestarem-se à concretização ora do 

comprometimento ora do não comprometimento com o conteúdo do enunciado, 

bem como à ênfase ora na argumentação em sentido estrito ora na argumentação 

lato sensu. Igualmente, ilustram a intenção do enunciador os aspectos 

microestruturais dos acórdãos, notadamente, o emprego de verbos indicadores 

de imperatividade presente e de primeira pessoa ao final do Voto do relator nos 

acórdãos 1, 2, 3, e 4, sucessivamente (“nego provimento ao recurso”, “rejeito os 

embargos”, “é como voto”, “conheço do recurso especial e nego-lhe 
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provimento”), e o uso de fórmulas textuais de solenidade e obediência 

ritualística (“O Exmo. Sr. Min.”, “Vistos, relatados e discutidos estes autos 

[decidem os julgadores]”). Deriva daí a compreensão de que a intenção do 

enunciador parece estar relacionada à demonstração da força da instituição 

que representa para que o enunciatário seja compelido a obedecer a suas 

ordens e a considerá-las legítimas e inafastáveis.  

       Há que se abordar, agora, o princípio da coesão nos seis acórdãos em 

estudo. Entendido como o construtor e o identificador da tessitura de um texto, 

este princípio pode efetivar-se sob os ângulos referencial – exofórico ou 

endofórico (anafórico ou catafórico) e seqüencial – frástico ou parafrástico. 

       Como se verá, inúmeras técnicas de construção de coesão são utilizadas na 

redação dos textos de acórdão, os quais são, por isso mesmo, marcados por alto 

grau coesivo. Serão dados exemplos do emprego de algumas técnicas coesivas, 

ainda que tais exemplos estejam dissociados intencionalmente de investigação 

estatística que busque apontar a prevalência quantitativa de quaisquer técnicas 

de coesão, haja vista não ser este o objetivo desta tese.
17

 Lembre-se, aliás, que 

em todo texto dotado de adequado grau coesivo, o intuito de seu produtor é o de 

facilitar a veiculação e a legitimação de seu conteúdo. Esta realidade não é 

diferente nos acórdãos, os quais, além de buscarem veicular conteúdos, parecem 

haver sido construídos de maneira a ensejar à legitimação da decisão neles 

contida, ou seja, de levar a bom fim a comunicação intentada pelo enunciador.  

       Uma  técnica  coesiva  encontrada  nos  acórdãos  e  considerada  é  aquela  

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

17 
Como os excertos textuais transcritos meramente ilustram a importância da contribuição do 

princípio da coesão para a legitimação dos conteúdos decisórios comunicados aos 

enunciatários, algumas técnicas coesivas empregadas nos acórdãos não serão abordadas.  
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referencial ou remissiva anafórica efetuada por elipse. Exemplifica-a o seguinte  

excerto extraído do Acórdão 1:  

 

 XXII) RELATÓRIO – [...] O Ministério Público Federal, no recurso ordinário de f. [folha], 

articula com a ofensa aos arts. 128 da Lei 8.122/90 e 5º, LV, XXXI, XLV e XLVI, da 

CF [Constituição Federal] e aponta desproporcionalidade na aplicação da pena 

administrativa imposta aos impetrantes. [Ø] Sustenta que todos eles “foram excluídos, 

por decisão judicial, de qualquer responsabilidade no âmbito penal e, por não ter havido 

ação civil ressarcitória de eventual dano, deveriam ter sido punidos com sanções menos 

graves”, proporcionais ao grau de responsabilidade e à gravidade dos fatos, de acordo 

com gradação fixada no art. 127 da Lei 8.112/90. [Ø] Aduz inexistir nos autos prova de 

que os impetrantes foram beneficiados com o fato ilícito e afirma que, excluída a 

tipicidade penal na conduta dos servidores, sob o aspecto da antijuridicidade, tal fato 

deveria ser levado em consideração na apuração da transgressão disciplinar e no 

enquadramento legal em que se seguiu. [Ø] Insiste na desproporção entre a conduta e as 

penas impostas, porquanto a autoridade administrativa teria ignorado os aspectos já 

reconhecidos na jurisdição penal, favoráveis aos impetrantes. [Ø] Salienta que “a Carta 

da República assegura a observância ao devido processo legal e veda o uso da 

incriminação forçada [...].” 

(Itálicos e símbolo representante da elipse do autor da tese)  

 

       O uso parafrástico de elipses presta-se a dar fluência ao texto, bem como à 

colocação em plano secundário do trecho alvo de tal técnica, seja porque se está 

apenas a narrar resumidamente fatos reais ou fictícios já contados em texto 

anterior, seja porque se está a abordar conceitos conhecidos de antemão e, pois, 

que não precisam de ênfase.  

       Uma segunda técnica coesiva empregada é a referência anafórica realizada 

pela utilização de formas remissivas lexicais, notadamente, nomes genéricos e 

substantivos adjetivos, já que são, concomitantemente, 

denominadores/identificadores e qualificadores de algo ou alguém. É o que se 

vê, por exemplo, no trecho do Acórdão 4 colacionado abaixo:  
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XXIII) RELATÓRIO – [...] Trata-se de recurso especial interposto por Nilson Godoi Bueno, 

com base no art. 105, III, a e c, da CF [Constituição Federal], contra acórdão do 2º 

TACivSP [2º Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo(...)].  

O recorrente sustenta, nas razões do presente recurso especial, além de dissídio 

jurisprudencial, a ofensa aos arts. 6º do CPC [Código de Processo Civil] e 1.483 do CC 

[Código Civil] brasileiro de 1916, ao fundamento de que o recorrido (adquirente do 

imóvel) seria parte legítima para figurar no pólo ativo da presente demanda. 

Aduz ainda o recorrente que, na qualidade de fiador, não poderia ser condenado a arcar 

com uma dívida oriunda do período posterior ao fim originariamente previsto no 

contrato de locação (31.12.1994), uma vez que não teria anuído expressamente com a 

prorrogação.  

Pugna, ao final, que seja dado provimento ao recurso especial, para que se reconheça a 

ilegitimidade ativa da parte recorrida [...].  

A parte recorrida apresentou contra-razões (f.) [folha].  

.............................................................................................................................................. 

VOTO – [...] Constata-se, assim, que a questão federal suscitada pelo recorrente foi 

devidamente apreciada pelo Tribunal de Origem, sobre a qual efetivamente emitiu juízo 

de valor, restando cumprido o requisito do pré-questionamento.  

(Itálicos do autor da tese) 

 

       Verifica-se a presença, no trecho XXIII, de coesão referencial anafórica 

realizada pelo uso de formas remissivas lexicais. Estas são as expressões 

“recorrente”, “parte recorrida” e “tribunal de origem”, que, respectivamente, 

retomam aquelas “Nilson Godoi Bueno”, “recorrido (adquirente do imóvel)” e 

“2º TACivSP”. Frise-se, aliás, serem as palavras alusivas aos vocábulos 

referidos denotadoras da familiaridade terminológica esperada da parte dos 

enunciatários que, de modo direto, lerão os textos de acórdão, a saber, os 

operadores do direito. Igualmente, porque os acórdãos se prestam a veicular 

decisões judiciais de alcance regional ou nacional, logo, consoante o enunciador 

textual, sendo o intento do Judiciário que a população mesma venha a conhecê-

los, fica patente o desejo de que haja enunciatário (operador do direito) que 
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intermedeie o sentido dos acórdãos em relação a outros enunciatários impotentes 

para entendê-los de forma autônoma (litigantes e população).  

       Também se faz presente nos textos de acórdão a coesão seqüencial por 

manutenção temática e o encadeamento por conexão, com expresso objetivo 

argumentativo. Ilustra-a o trecho extraído do Acórdão 5:  

 

XXIV) [VOTO] O Procurador-Geral da Justiça, dono da ação penal, não vislumbrando qualquer 

infração penal que tivesse sido cometida pelo magistrado, requereu o arquivamento. // 

Com efeito, da leitura dos autos, colhe-se que o magistrado representado limitou-se a 

exercer a jurisdição e mesmo que fosse errôneo seu r. [recorrido] despacho, daí não 

poderia infligir ao Dr. Wilson sofrimento mental ou grave ameaça, conforme seriam 

indispensáveis para tipificar o delito do art. 1º da Lei 9.455 de 07.04.1907 (sic). // Os 

atos tidos como configuradores dos delitos imputados, traduzem simples exercício da 

função jurisdicional, não se podendo cogitar de omissão ou descumprimento de dever 

legal e, muito menos, contra expressa disposição de lei, que são circunstâncias 

elementares de delito contra a Administração Pública.  

(Itálicos indicativos de encadeamento por conexão; traços diagonais separadores de 

períodos; grifos sublinhadores de períodos com manutenção temática – todos 

acrescentados ao original)  

 

       Como se percebe no trecho XXIV, o produtor textual age de maneira a 

manter o leitor objetivado em tensa atenção ao realizar a leitura. Para tanto, 

vale-se da coesão seqüencial frástica derivada da manutenção temática, 

secundada pelo emprego da conjunção ou locução conjuntiva ora lógica ora 

quase-lógica. O tema que se busca manter em evidência é a legalidade dos atos 

do magistrado representado praticados contra o advogado Wilson.  

       Assim, no primeiro período do trecho, informa-se que o Procurador-Geral 

de Justiça requereu o arquivamento da representação por não enxergar 

ilegalidade nos atos judicantes denunciados. No segundo período, os julgadores 

dizem que o juiz agiu em estrita legalidade e que, ainda que assim não fosse, 
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inexistira tipificação penal. No terceiro período, reitera-se, pelo uso de 

expressões sinonímicas, que o juiz acusado agiu em completa obediência ao 

dever a ele imposto pelo ordenamento jurídico pátrio. Como se percebe, a 

manutenção temática quer deixar requerido e requerente em estado de atenção e 

tensão, concordem ou não eles com o conteúdo veiculado no acórdão.  

       Os vocábulos ou locuções conjuntivas (“e mesmo que”, “ou”, “conforme”, 

“e”, “que”) denunciam a natureza argumentativa em sentido estrito do excerto 

citado. Isto é corroborado pela constatação de que as ditas conjunções e 

locuções conjuntivas exprimem: adição concessiva (“e mesmo que”); alternativa 

(“ou”); conformação, acordo (“conforme”); adição simples (“e”); explicação ou 

justificativa (“que”). Ou seja, dão a conhecer estruturas frásicas típicas da 

enunciação decorrente de enunciados argumentativos.  

       Tem, ainda, lugar nos acórdãos a coesão seqüencial parafrástica. Esta se faz 

presente por duas maneiras: por justaposição combinada com progressão 

temática; mediante recorrência de tempo e aspecto verbal. A primeira, 

denominada coesão por justaposição combinada com progressão temática, é 

comum, sobretudo, nos textos de Ementa Oficial, Relatório e Voto. 

Exemplificam sua ocorrência os excertos XXV e XXVI transcritos, 

sucessivamente, da Ementa do Acórdão 1 e do Voto do Acórdão 3:  

 

XXV) Ementa Oficial: Instaurado o processo administrativo e viabilizado o exercício do 

direito de defesa, com acompanhamento inclusive por profissional da advocacia, 

descabe cogitar de transgressão do devido processo legal. // Responsabilidade 

administrativa e penal: as esferas são independentes, somente repercutindo na primeira 

o pronunciamento formalizado no processo-crime quando declarada a inexistência do 

fato ou da autoria. // Apurada a improbidade administrativa, fica o servidor sujeito à 

pena de demissão (art. 132, IV, da Lei 8.112/90). 

(Itálicos no original. Símbolos de separação de períodos do autor da tese)  

 

XXVI) VOTO – O Exmo. Sr. Min. Paulo Gallotti (relator): Conheço o apelo.  
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// O pedido de transferência para o regime semi-aberto está prejudicado, posto que, em 

contato com a Vara de Execuções Criminais de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, 

assessoria de meu gabinete obteve a informação de que o recorrente já cumpre pena 

nesse regime, conforme se verifica da certidão enviada via fax, devendo juntar-se cópia 

aos autos. 

Com relação ao trabalho externo, esta Corte o tem admitido, independentemente do 

cumprimento de um sexto da pena, se presentes os requisitos próprios desse benefício, 

cuja aferição deve ser operada pelo juízo da execução. 

Vejam-se:  

a) “Recurso especial. // Crime contra patrimônio. // Roubo qualificado. // Regime semi-

aberto. // Trabalho externo. // Concessão. // Competência. // Juízo da execução. // 

Dissenso pretoriano não demonstrado.  

// 1. O art. 35, § 2.º, do CP admite o trabalho externo para os sentenciados em regime 

prisional semi-aberto, mas não disciplina que a competência seria do juiz sentenciante, 

conforme alegado pelo recorrente.  

// 2. Esta Corte, em diversos julgados, tem admitido a concessão do trabalho externo à 

condenado ao regime semi-aberto, independentemente do cumprimento de 1/6 da pena, 

todavia os requisitos objetivos e subjetivos devem ser analisados pelo juízo da execução.  

// 3. Não se conhece da argüida divergência jurisprudencial, uma vez que o recorrente 

não realizou o cotejo analítico de molde a demonstrar a exigida similitude fática entre o 

aresto vergastado e o acórdão paradigma.  

// 4. Recurso conhecido parcialmente e, nesta parte, desprovido” (REsp 303.076, rela. 

Ministra Laurita Vaz, DJU 02.05.2005).  

b) “Execução penal. // Recurso ordinário em habeas corpus. // Regime semi-aberto. // 

Trabalho externo. // Cumprimento de 1/6 da pena. // Condições pessoais. 

// I – Tem prevalecido nesta Corte o entendimento no sentido de que, uma vez 

demonstradas nos autos as condições pessoais favoráveis ao paciente, deve ser 

permitido, ao condenado ao regime semi-aberto, o trabalho externo, independentemente 

do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena (precedentes).  

// II – Inviável nesta estreita via a análise dos requisitos de natureza subjetiva necessária 

para a concessão do benefício do trabalho externo, por demandar inevitável dilação 

probatória. Recurso parcialmente provido, a fim de que o juízo de execuções verifique 
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se presentes os demais requisitos (subjetivos) para a concessão da benesse do trabalho 

externo” (RHC 15.345, rel. Min. Felix Fischer, DJU 07.06.2004). 

(Itálicos no original. Símbolos de separação de períodos do autor da tese)  

 

       Depreende-se dos excertos XXV e XXVI que a coesão seqüencial 

parafrástica por justaposição e combinada com progressão temática contribui 

para caracterizar o texto como exprimidor de impessoalidade, rigidez e 

imperatividade. Adicione-se que a disposição formal construída com o auxílio 

do emprego das mencionadas técnicas coesivas contribui para reforçar a 

comunicação do conteúdo exprimidor de paulatino aumento de intensidade da 

força decisória do acórdão, partindo-se de explicação de fatos para a solução de 

problemas das realidades que serão concretizadas em relação às pessoas 

litigantes ou mesmo em relação a toda uma população.  

       A coesão seqüencial parafrástica por recorrência de tempo e aspecto 

verbal ocorre pelo jogo de uso dos verbos e aspectos verbais mais empregados 

na aplicação ao texto dos tipos narrativo, dissertativo e/ou argumentativo e, por 

conseguinte, da colocação no texto ora do mundo narrado ora do mundo 

comentado. A primeira destas perspectivas comunicativas, aquela do mundo 

narrado, leva o leitor a uma atitude receptiva relaxada, tranqüila, não lhe 

exigindo nenhuma reação direta. A segunda, exprimidora do mundo comentado, 

ao contrário, enseja no leitor uma atitude receptiva tensa, engajada, atenta. Uma 

e outra são construídas pela utilização de certos tempos verbais.  

       O gênero textual acórdão é marcado pelo emprego dos tipos narrativo, 

dissertativo e argumentativo. Assim, os textos de acórdão têm em si presentes os 

enfoques relativos ao mundo narrado e ao mundo comentado. Veja-se o estudo 

ilustrativo realizado a partir dos excertos XXVII e XXVIII pertencentes, 

originária e respectivamente, ao Relatório e ao Voto do Acórdão 4:  
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XXVII) RELATÓRIO – [...] O recorrente sustenta, nas razões do presente recurso especial, 

além de dissídio jurisprudencial, a ofensa aos arts. 6º do CPC [Código de Processo 

Civil] e 1.483 do CC [Código civil] brasileiro de 1916, ao fundamento de que o 

recorrido (adquirente do imóvel) seria parte legítima para figurar no pólo ativo da 

presente demanda. 

Aduz ainda o recorrente que, na qualidade de fiador, não poderia ser condenado a arcar 

com uma dívida oriunda do período posterior ao fim originariamente previsto no 

contrato de locação (31.12.1994), uma vez que não teria anuído expressamente com a 

prorrogação.  

Pugna, ao final, que seja dado provimento ao recurso especial, para que se reconheça a 

ilegitimidade ativa da parte recorrida „no crédito locatício anteriormente à aquisição do 

imóvel, bem como a extinção da fiança após 31.12.1994, extinguindo-se a execução 

contra o fiador‟ (f.) [folha].  

A parte recorrida apresentou contra-razões (f.).  

Admitido, na origem, o recurso especial, subiram os autos a esta Corte (f.).  

(Itálicos do autor da tese)  

 

XXVIII) VOTO – [...] Vale dizer, o executado expressamente reconheceu subsistente a fiança 

no período de 31.12.1994 a 21.05.1996, em conformidade com o regramento contratual, 

importando por isso ao agravo, apenas e tão-somente, aferir o efeito da alienação do 

imóvel locado sobre a garantia. 

Em suma, não tendo sido alegado quadro fático ajustado à hipótese versada na Súm. 214 

mas, ao oposto disso, fatos com ela conflitantes, afastada fica, pela maioria julgadora, a 

sua aplicação ao caso concreto.  

Constata-se, assim, que a questão federal suscitada pelo recorrente foi devidamente 

apreciada pelo Tribunal de Origem, sobre a qual efetivamente emitiu juízo de valor, 

restando cumprido o requisito do pré-questionamento.  

[...]  

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.   

(Itálicos do autor da tese)  

 

       Vê-se no excerto XXVII a existência do mundo narrado, configurado, 

sobretudo, pelo emprego dos tempos verbais do presente do indicativo como 
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tempo sem-perspectiva (sustenta, aduz, pugna) e do futuro do pretérito simples e 

composto (seria, poderia, teria anuído) como prospectivo. Apenas uma vez foi 

usado o pretérito perfeito simples (apresentou) e o foi como retrospectivo.  

       Tal situação, comum aos seis textos aqui em análise, indica ser a intenção 

do enunciador a de presentificar a narrativa, a fim de gerar tensão e atenção nos 

enunciatários imediatos (litigantes e seus advogados) e para permitir melhor 

reconstrução da cena teatral do julgamento efetivado por ocasião da leitura do 

texto de acórdão em algum suporte físico por parte de muitos dos demais 

enunciatários. Mais: o uso de termos verbais na voz passiva ou o emprego de 

partícula se como indeterminante do sujeito (“seja dado”, “se reconheça”, 

“constata-se”) parece indicar o desejo do enunciador à concretização da 

impessoalidade. Não é só. Aparentemente, não há muita preocupação em se criar 

dois planos narrativos. Parece que o enunciador intenta exprimir ser toda a sua 

narração de importância primária, não secundária.  

       A realidade não é diferente no trecho XXVIII citado. Os tempos verbais ali 

empregados são o presente do indicativo (“conheço”, “nego-lhe”), o pretérito 

perfeito simples (“reconheceu”, “emitiu”), gerúndio simples e composto 

(“importando”, “tendo sido”), o infinitivo impessoal (“dizer”, “aferir”) e o 

particípio (“alegado”, “apreciada”). O presente do indicativo é o tempo-zero. O 

conjunto verbal usado parece se prestar à caracterização da impessoalidade 

durante a maior parte da justificativa escrita no Voto, havendo pessoalidade 

explícita apenas no período final deste (“Ante o exposto, conheço do recurso 

especial e nego-lhe provimento”). Igualmente, tem lugar a presentificação da 

cena de julgamento no texto do mundo comentado, daí decorrendo a tensão e 

atenção inerentes a esta perspectiva comunicativa.  

       O último princípio de textualidade é o intitulado coerência. Este implica a 

eficácia na construção do sentido textual pela adequada relação sociocognitiva-

interacional concretizada entre enunciador e enunciatário (co-enunciador). Por 
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isso mesmo, a efetivação da coerência depende do conhecimento prévio de 

mundo detido pelo alocutário e dele esperado pelo locutor.  

       São encontrados nos textos de acórdão indícios do conhecimento prévio que 

o enunciador utilizou na enunciação por esperar que o enunciatário o possuísse e 

pudesse, em conseqüência, com ele realizar interação social e cognitiva. Tais 

indícios consistem: a) na superestrutura única inerente ao gênero acórdão (vide 

texto 1 em apêndice), que é composta por Ementa Oficial (continente de resumo 

do conteúdo da decisão tomada pelos julgadores com sua justificativa e da 

descrição do processo em que se deu a sentença coletiva), Relatório (narrativa 

dos fatos e fundamentos jurídicos alegados pelos litigantes), Voto (abarcador da 

justificativa e da decorrente decisão sobre os pedidos das partes, bem como 

proferido pelo relator e aceito por todos ou pela maioria dos demais juízes como 

se tal voto deles fora) e Certidão de Julgamento (em que servidor público narra a 

síntese da cena do julgamento de modo a certificar, implícita ou explicitamente, 

sua ocorrência); b) no emprego de frames característicos dos discursos e textos 

jurídicos, logo, existentes na comunidade jurídica discursiva e utilizados na 

interação entre os seus membros.  

       Os trechos XXIX e XXX, abaixo citados, integrantes dos acórdãos 1 e 6, 

exemplificam a existência de frames familiares aos membros da comunidade 

discursiva jurídica. Ei-los:  

 

XXIX) Ementa Oficial: Instaurado o processo administrativo e viabilizado o exercício do 

direito de defesa, com acompanhamento inclusive por profissional da advocacia, 

descabe cogitar de transgressão do devido processo legal. Responsabilidade 

administrativa e penal: as esferas são independentes, somente repercutindo na primeira 

o pronunciamento formalizado no processo-crime quando declarada a inexistência do 

fato ou da autoria. Apurada a improbidade administrativa, fica o servidor sujeito à pena 

de demissão (art. 132, IV, da Lei 8.112/90).  

(Itálicos do autor da tese) 
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XXX) [VOTO] Rejeita-se a argüição de preclusão,
(N)

 uma vez que utilizaram-se os apelantes, 

no prazo legal, do recurso cabível contra a sentença extintiva do processo e, nesse passo, 

ataca-se o fundamento jurídico adotado pela r. [recorrida] sentença apelada (CPC 

[Código de Processo Civil], art. 515 caput), consubstanciado no desatendimento de 

despacho de expediente irrecorrível (CPC, art. 504), pertinente a emenda da inicial na 

parte em que atribuiu valor à causa (STJ – 5ª T., Resp 66123-RJ, rel. Min. Edson 

Vidigal, j. 13.101998, DUJ 16.11.1998, p. 109; RT 799/232; RJTJESP 106/329). 

(Itálicos do autor da tese)  

 

       Tem-se nas citações os seguintes termos e locuções, em si mesmos frames, 

peculiares ao discurso jurídico e à comunidade discursiva que lhe é inerente: 

processo administrativo, devido processo legal, processo-crime, improbidade 

administrativa, pena, preclusão. Como é possível inferir de antemão, todos eles 

gravitam em torno do frame aglutinador processo. Este significa, em sentido 

amplo, “o conjunto de princípios e regras jurídicas, instituídas para que se 

administre a justiça” e, em sentido estrito, “o conjunto de atos que devem ser 

executados na ordem preestabelecida, para que se investigue e se solucione a 

pretensão submetida à tutela jurídica”, explica De Plácido e Silva (1993, p. 456, 

v. processo).  

       Mais: logo se vê que as expressões processo administrativo e processo-

crime indicam espécies do processo jurídico, a primeira tendo lugar no exercício 

do poder executivo do Estado e, a segunda, no exercício da função judiciária do 

mesmo ente. Igualmente, o devido processo legal é um princípio de direito 

norteador e normatizador de todo julgamento que venha a existir, significando a 

obediência ao ordenamento jurídico pátrio, notadamente, às etapas e 

procedimentos que integram o processo jurídico, a fim de que tenha validade. 

Também os termos pena e preclusão vinculam-se ao frame processo, 

significando, respectivamente, sanção imposta pelo Estado a uma pessoa e perda 
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da faculdade de praticar ato no curso do processo por inércia e passagem do 

tempo estipulado em lei para realizá-lo.  

       Deduz-se, pois, que o frame processo é típico do discurso jurídico e é 

indício, assim como a superestrutura peculiar do acórdão, de que o enunciador 

dos textos ora em análise espera ter por enunciatários diretos os operadores do 

direito, sejam eles imediatamente alvo de interação social e cognitiva por 

representarem os litigantes, sejam eles mediatamente objeto da comunicação a 

ocorrer com base no texto de acórdão. Igualmente, os litigantes e o povo, ainda 

que, respectivamente, enunciatários imediatos e último sob o ângulo temporal, o 

são de modo indireto, haja vista a impossibilidade de compreensão plena e 

detalhada dos enunciatários imediatos e últimos quanto ao sentido atribuído pelo 

enunciador aos textos de acórdão.  

 

2.4 Aparelho formal de enunciação e subjetividade enunciativa 

 

       Para entender-se a subjetividade enunciativa, há que se começar pela 

constatação do aparelho formal da enunciação (eu/tu X ele, em um aqui X 

aí/ali/lá e agora X antes/depois), proposto por Benveniste (1989), conforme 

utilizado nos acórdãos. Vejam-se os excertos XXXI e XXXII, abaixo transcritos 

e integrantes dos acórdãos 1 e 3, que servem de exemplo:  

 

XXXI) ACÓRDÃO – Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do STF, 

em 1.ª T., sob a presidência do Min. Sepúlveda Pertence, na conformidade da ata do 

julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em negar provimento 

ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do voto do relator. 

Brasília, 4 de outubro de 2005 – MARCO AURÉLIO, relator. 

RELATÓRIO – O Exmo. Sr. Min. Marco Aurélio: [...] 

.............................................................................................................................................. 

VOTO – O Exmo. Sr. Min. Marco Aurélio (relator): [...] 
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Nego provimento ao recurso.  

.............................................................................................................................................. 

EXTRATO DE ATA – Decisão: A Turma negou provimento ao recurso ordinário em 

mandado de segurança, nos termos do voto do Relator. Unânime. 1.ª T., 04.10.2005. 

(Itálicos do autor desta tese) 

 

XXXII) ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 6ª T. 

do STJ, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, 

conhecer parcialmente do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. 

Ministro-relator.  

Os Srs. Ministros Paulo Medina, Hélio Quaglia Barbosa, Nilson Naves e Hamilton 

Carvalhido votaram com o Sr. Ministro-relator. 

Brasília, 18 de agosto de 2005 – PAULO GALLOTTI, presidente e relator. 

RELATÓRIO- O Exmo. Sr. Min. Paulo Gallotti: [...]  

.............................................................................................................................................. 

VOTO - O Exmo. Sr. Min. Paulo Gallotti (relator): Conheço o apelo. [...]  

.............................................................................................................................................. 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO – Certifico que a E. [Egrégia] 6ª T., ao apreciar o 

processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: 

“A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e lhe deu provimento, 

nos termos do voto do Sr. Ministro-relator.”  

Os Srs. Ministros Paulo Medina, Hélio Quaglia Barbosa, Nilson Naves e Hamilton 

Carvalhido votaram com o Sr. Ministro-relator. 

Presidiu o julgamento o Sr. Min. Paulo Gallotti. 

Brasília, 18 de agosto de 2005. 

(Itálicos do autor desta tese)  

 

       Nos excertos XXXI e XXXII tem-se como o agora aquele momento da 

redução do discurso que proferiu o acórdão a um texto escrito. Isto mostra a 

existência, no presente, de dois textos escritos que objetivam dar a conhecer 

acórdãos (sentenças judiciais) concretizados oralmente no passado. Tais textos 

contêm a argumentação e conseqüente decisão coletiva já proferida pelos 
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julgadores sobre um conflito de interesses real. Mais: O intento do produtor 

textual é comunicar aos leitores o teor do acórdão, a fim de tornar conhecida a 

conduta consagrada como a adequada e a ser praticada pelos jurisdicionados 

que queiram escapar do risco de punição.  

       Em outras palavras, existem dois planos temporais perceptíveis nos textos 

de acórdão: o primeiro, distante e do qual restam marcas constantes de verbos no 

passado e de locuções adverbiais temporais. É o tempo ido da enunciação do 

discurso oral de efetivação da decisão coletiva dos julgadores de dado tribunal. 

As datas colocadas ao final dos excertos XXXI (“4 de outubro de 2005”) e 

XXXII (“18 de agosto de 2005”) se referem a este tempo. O segundo plano 

temporal é aquele em que servidor público do Judiciário (re)enuncia como texto 

escrito o anterior discurso oral, fazendo-o o mais fielmente possível e de tal 

(re)enunciação dando, inclusive, certificação explícita (trecho XXXII) ou 

implícita (trecho XXXI).  

       O jogo verbal empregado nos excertos XXXI e XXXII comprova as 

assertivas acima. Na Certidão de Julgamento usam-se verbos no pretérito 

perfeito do indicativo para informar a decisão passada proferida pelos julgadores 

(“negou”, “proferiu”, “votaram”, “presidiu”). Mais: Vê-se na Certidão de 

Julgamento havida no trecho XXXII que alguém certifica, hoje, sobre a 

ocorrência passada do julgamento e da tomada de decisão unânime pelos juízes. 

Comprova-o o emprego do verbo certificar em primeira pessoa do presente do 

indicativo (“certifico”). Outrossim, visto o presente (agora) como o momento da 

redação do texto que intenta narrar o discurso concretizador do acórdão, este 

tendo sido efetivado em época passada (antes), subentenda-se como tempo 

futuro todo aquele que venha depois do presente, tal como o momento em que 

em os leitores tomarão conhecimento do texto produzido (depois).  

       O aqui é o espaço em que se situa o produtor textual da estória com a força 

pragmática dada pelo emprego do tipo injuntivo. Infere-se que tal espaço é o 
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mesmo em que se concretiza o discurso decisório contido pelo acórdão: as 

dependências do tribunal em uma dada cidade. Aparentemente, isto é 

corroborado pela informação de que Brasília é o aqui, tanto da enunciação 

quanto do enunciado derivado. Igualmente, a informação, no Acórdão stricto 

sensu e na Certidão de Julgamento ou Extrato de Ata, da cena em que se situa o 

julgamento (solenidade de decisão dos juízes em um tribunal) parece indicar que 

o aqui estrito, quer em relação ao discurso dos ministros julgadores quer em 

relação ao texto escrito dele derivado, é o interior do tribunal.  

       Aliás, não se deve confundir o aqui do enunciador com o aí do enunciatário, 

que é, sob o prisma intratextual, o espaço permitido pelo suporte físico 

continente do acórdão, neste caso, o periódico Revista dos Tribunais, e que, sob 

o prisma extratextual, pode ser qualquer espaço (escritório, casa, clube, cidade X 

ou chácara Y). O ali/lá subentendido nos seis textos do gênero acórdão é o 

espaço em que os julgadores, enquanto personagens narrativas agiram.  

       O eu da enunciação é dado a conhecer explicitamente em alguns textos de 

acórdão e veiculado implicitamente em outros. Sempre, porém, é equivalente ao 

enunciador narrativo, que, consoante os dados da experiência, se qualifica na 

enunciação como juiz-relator do acórdão. Nos excertos XXXI e XXXII, 

indicam-no os verbos transcritos ora em primeira pessoa (“certifico”), ora em 

terceira pessoa (“acordam”, “negou”, “proferiu”, “conheceu”, “votaram”), bem 

como expressões denotadoras do ele (“A Turma, por unanimidade, conheceu 

parcialmente do recurso e lhe deu provimento”; “Os Srs. Ministros Paulo 

Medina, Hélio Quaglia Barbosa, Nilson Naves e Hamilton Carvalhido votaram 

com o Sr. Ministro-relator”).  

       Afinal, a certificação de veracidade de acórdão só pode ser outorgada por 

autoridade hierarquicamente igual ou superior às personagens certificadas, o que 

parece ser a situação exclusiva do juiz-relator. Outrossim, a colocação deste por 
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ele mesmo em terceira pessoa deve-se, tão-somente, a efeito de sentido que 

busca denotar (o de imparcialidade e distanciamento por parte do enunciador).  

       Não é só. O jogo verbo-nominal – conjunto de palavras (verbos e nomes) 

relacionadas entre si por oposição e/ou complementaridade de sentido – que 

emprega ora verbos em primeira pessoa ora em terceira, secundados por artigos, 

pronomes e substantivos, auxilia na demarcação do eu e do ele. Exemplifica esta 

assertiva a expressão: “O Exmo. Sr. Min. Marco Aurélio (relator): [...] Nego 

provimento ao recurso”. Nesta fala, fica claro ser o ele o Ministro julgador e a 

ele pertencer a oração imperativa e decisória proferida (nego provimento ao 

recurso). Por contraste de sentidos, constata-se que o eu da enunciação, o 

enunciador que de fato maneja o discurso procura ficar oculto, ainda que seja 

passível de constatação.  

       Deve-se lembrar, ainda, conforme o expresso por Dubois et al (2007, p. 

168, v. dêixis), exprimir-se o tu (ou você) enunciativo em indissociável ligação 

ao eu, ocorrendo esta vinculação por meio dos referentes e referências sociais, 

econômicas, jurídicas e políticas aludidas em cada texto de acórdão. Outrossim, 

o tu enunciativo é o elo de ligação entre o universo circundante pensado pelo eu 

da enunciação e este ente da enunciação para o fim de veicular e defender as 

ideologias. Ademais, o tu enunciativo é concretizado na enunciação enquanto 

enunciatário ou co-enunciador pretendido, objetivado. Nos textos de acórdãos, 

como já visto em inferência ensejada por elementos intratextuais combinados 

com dados da experiência, os enunciatários pretendidos pelo enunciador são os 

litigantes e seus advogados, os operadores do direito e a população em geral.  

       A demarcação das categorias da enunciação (eu/tu/ele, aqui/aí/lá, 

agora/antes/depois) se presta à delimitação dos diferentes ângulos enunciativos 

e, por conseguinte, leva a duplo efeito de sentido: a) especifica os distintos 

momentos acionais (o momento pretérito da decisão coletiva e o tempo presente 

da sua redação oficial) e entes intratextuais (os julgadores, personagens sobre os 
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quais se fala e o enunciador que os dá a conhecer) comunicados pelos acórdãos; 

b) contribui para a caracterização dos julgamentos e acórdãos veiculados em 

texto como solenes, sérios e, pois, dignos de confiança.  

       Passa-se, agora, pela aplicação de conjunto teórico construído por Kerbrat-

Orecchioni (1996, p. 45-188), à verificação de termos e expressões intratextuais 

denotadores, com mais intensidade, da subjetividade havida na enunciação e 

detectada por meio dos enunciados, subjetividade essa que permitirá, adiante, 

em união com a abordagem dos efeitos de sentido preconizados por Fiorin 

(2002), o desnudamento parcial do substrato ideológico inerente aos acórdãos. 

Ou seja, busca-se analisar alguns dêiticos (pessoais, espaciais, temporais) e 

subjetivemas afetivos e avaliativos, por axiologização ou modalização (que 

abarcam, preponderantemente, certos verbos, adjetivos e advérbios).  

       Sobre os termos que exercem função dêitica, diga-se: a) são quase 

inexistentes os dêiticos puros (despidos de natureza anafórica, logo, 

relacionados ao contexto e não ao co-texto, bem como vinculados a uma 

primeira ou segunda pessoa verbal claramente expressa no texto) empregados 

nos acórdãos; b) o emprego escasso dos dêiticos puros nos textos em análise 

contribui para reforçar a constatação de que o enunciador dos acórdãos intenta 

demonstrar imparcialidade e objetividade; c) os poucos dêiticos puros 

existentes nos textos de acórdão contribuem para a demarcação do tempo e 

espaço de sua enunciação.  

       Tomem-se como exemplos paradigmáticos, já que igualmente encontrados 

em todos os textos sob investigação, ou ao menos na maioria deles, alguns 

termos constantes do trecho XXXIII, abaixo transcrito e pertencente a partes da 

Ementa, do Relatório, do Voto e da Certidão de Julgamento do Acórdão 3:  

 

XXXIII) Ementa Oficial: Com relação ao trabalho externo, esta Corte o tem admitido, 

independentemente do cumprimento de um sexto da pena, se presentes os requisitos  
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próprios desse benefício, cuja aferição deve ser operada pelo Juízo da Execução.  

 

RELATÓRIO- [Eu,] O Exmo. Sr. Min. Paulo Gallotti [digo]:  

[...] 

É o [meu] relatório.  

 

VOTO – [Eu,] O Exmo. Sr. Min. Paulo Gallotti (relator): Conheço o apelo.  

O pedido de transferência para o regime semi-aberto está prejudicado, posto que, em 

contato com a Vara de Execuções Criminais de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, 

assessoria de meu gabinete obteve a informação de que o recorrente já cumpre pena 

nesse regime, conforme se verifica da certidão enviada via fax, devendo juntar-se cópia 

aos autos. 

Com relação ao trabalho externo, esta Corte o tem admitido, independentemente do 

cumprimento de um sexto da pena, se presentes os requisitos próprios desse benefício, 

cuja aferição deve ser operada pelo juízo da execução. 

[...] 

Ante o exposto, considerando em parte prejudicado o recurso, lhe dou provimento, no 

demais, para que o juízo da execução, afastada a exigência do cumprimento mínimo de 

um sexto da pena, examine o pedido de trabalho externo formulado pelo recorrente. 

É como [eu] voto.  

CERTIDÃO DE JULGAMENTO – Certifico que a E. [Egrégia] 6ª T. [Turma], ao 

apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte 

decisão: [...].  

(Itálicos e grifos do autor da tese)  

 

       Como se vê, no trecho XXXIII, dêiticos temporais puros, assim 

cognitivamente considerados por enunciador e enunciatário porque centrados na 

pessoa eu e referentes ao momento da enunciação, apenas são encontrados no 

vocábulo “certifico” e na expressão “nesta data”, constantes do final da Certidão 

de Julgamento.  
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       Existem dêiticos puros de pessoa e espaço no mencionado excerto? Parece 

haver somente dois candidatos efetivos: o pronome possessivo “meu”, vinculado 

ao vocábulo “gabinete”, constante do Voto do Relator, e o pronome 

demonstrativo “esta”, ligado ao termos “Corte” e constante da Ementa Oficial e 

do Voto do Relator.  

       O pronome “meu”, por causa de efeito de sentido que intenta transformar a 

pessoa enunciativa “eu” na não-pessoa da enunciação “ele”, conforme se verá ao 

se analisar os efeitos de sentido no item seguinte, apenas será considerado 

dêitico pessoal pelo enunciatário que tomar consciência do intento de subversão 

de pessoa (troca do eu pelo ele) existente no trecho XXXIII, uma vez que sem 

esta constatação cognitiva o termo “meu”, ligado ao juiz-relator do Acórdão, 

será considerado ligado a uma não-pessoa. Perceba-se, outrossim, que, em 

qualquer caso, o enunciador busca distanciar-se da enunciação ao referir-se a si 

como se fora ele. O pronome “esta”, por sua vez, aparece ligado ao termo 

“Corte” constante da Ementa Oficial e do Voto do Relator. O dito pronome, 

porque elucidado pelo co-texto e não por referente contextual, não pode ser 

considerado dêitico espacial puro.  

       Estes exemplos analisados são suficientes para a constatação da tentativa do 

enunciador de mascarar, tornar implícita a subjetividade do eu enunciador, 

auto-qualificado julgador-relator, ao valer-se do recurso da não utilização 

abundante de dêiticos puros e ao buscar a troca significativa do “eu” pelo “ele”. 

Todavia, ao enunciatário atento resta perceptível exatamente o que o enunciador 

pretende esconder: a subjetividade enunciativa.  

       Infere-se, portanto, que não somente a eventual e pobre presença de dêiticos 

puros pode contribuir para delimitar o espaço e o tempo da enunciação, como 

também, o que é mais importante em se tratando dos textos de acórdão, sua 

ausência serve para apontar o objetivo do enunciador, a saber, o de fazer o 
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enunciatário acreditar e impressionar-se com a impessoalidade e a 

imparcialidade do julgamento.  

       Todavia, não bastasse a ineficiência parcial em atribuir aos acórdãos o 

sentido de impessoalidade e imparcialidade mediante a ausência quase absoluta 

de dêiticos puros, já que a maneira de utilização desta tática põe a descoberto a 

intenção do enunciador e, pois, leva à depreensão da existência de pessoalidade 

e parcialidade no texto decisório, há, ainda, uma contradição decorrente do 

conflito entre o intento do enunciador de mostrar objetividade enunciativa (pela 

tentativa de subversão da primeira pessoa em terceira) e a grande quantidade de 

subjetivemas (adjetivos, adverbiais e verbais) presentes em sua enunciação – 

cujas marcas foram deixadas nos textos de acórdão –, o que contribui para a 

tomada de consciência da subjetividade enunciativa.  

       Veja-se, a título de exemplo da existência abundante de subjetivemas nos 

acórdãos, o trecho XXXIV a seguir exposto e transcrito do Voto integrante do 

texto de acórdão 2:  

 

XXXIV) VOTO – [Eu] O Exmo. Sr. Min. Eros Grau (relator) [digo]: O embargante reporta-se 

ao princípio da fungibilidade recursal para que o mandado de segurança resulte 

convolado em reclamação, a fim de que seja destrancado agravo de instrumento contra 

decisão denegatória de recurso extraordinário.  

2. O princípio, no entanto, deve ser aplicado com parcimônia, sob pena de 

comprometer-se o sistema recursal previsto no Código de Processo Civil, 

principalmente quando há erro grosseiro na escolha da via recursal.  

3. No presente caso, o embargante elegeu o mandado de segurança em detrimento da 

reclamação. Trata-se de institutos processuais absolutamente diversos entre si, a 

começar da competência para julgamento, com ritos próprios em relação aos demais 

recursos previstos no Código de Processo Civil, de modo que não vislumbro 

elementos que possam ser considerados fungíveis à luz do ordenamento nacional.  

4. Vê-se para logo inexistir qualquer omissão no acórdão de f. [folha], que demonstrou 

de maneira fundamentada o erro perpetrado pelo embargante.  
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5. Os embargos de declaração têm pressupostos certos – art. 535, I e II, do CPC [Código 

de processo Civil] – que não se verificam neste caso. Os presentes embargos têm 

caráter infringente e refletem, tão-somente, o inconformismo do embargante com o que 

foi decidido.  

6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração 

não configuram via processual adequada à discussão do mérito da causa, admitidos 

em caráter infringente somente em hipóteses excepcionais de omissão do julgado ou 

erro material manifesto: [...].  

Ante o exposto, rejeito os embargos.  

(Itálicos do autor da tese) 

 

       Pode-se arrolar como exemplos de subjetivemas adjetivos contidos nas 

aludidas citações os vocábulos grosseiro, firme, adequada, excepcionais e 

manifesto, respectivamente inseridos nas frases: “[...] principalmente quando há 

erro grosseiro na escolha da via recursal”; “A jurisprudência desta Corte é firme 

no sentido de que os embargos de declaração não configuram via processual 

adequada à discussão do mérito da causa, admitidos em caráter infringente 

somente em hipóteses excepcionais de omissão do julgado ou erro material 

manifesto”. Uma parte de tais subjetivemas adjetivos (“grosseiro”, “firme”, 

“manifesto”) expressa forte emoção do enunciador e pode ser classificada como 

de natureza afetiva. Outra parte deles (“adequada”, “excepcionais”) denota a 

concretização de juízo de valor e, por conseguinte, é composta por subjetivemas 

adjetivos avaliativos axiológicos.  

       Como exemplos de subjetivemas adverbiais existentes no trecho XXXIV, 

pode-se elencar os seguintes termos e locuções: com parcimônia, 

absolutamente, de modo que não, para logo, de maneira fundamentada. Tais 

subjetivemas estão contidos nas frases: “O princípio da fungibilidade recursal 

deve ser aplicado com parcimônia”; “Trata-se de institutos processuais 

absolutamente diversos entre si”; “de modo que não vislumbro elementos que 
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possam ser considerados fungíveis à luz do ordenamento nacional”; “Vê-se para 

logo inexistir qualquer omissão no acórdão de f., que demonstrou de maneira 

fundamentada o erro perpetrado pelo embargante.”  

       Os subjetivemas adverbiais arrolados – vocábulos ou locuções –, sejam 

preponderantemente modais (“com parcimônia”, “de modo que”, “de maneira”) 

sejam majoritariamente avaliativos (“não”, “absolutamente”) de um ponto de 

vista funcional, parecem exacerbar algumas características emocionais do 

enunciador (impaciência, irritabilidade etc.) dos textos de acórdão e facilitam a 

verificação de aspectos seus ligados ao substrato ideológico que é inerente ao 

locutor, a exemplo da outorga de maior importância à forma e à segurança 

processuais que ao conteúdo do processo em si. Por exemplo, infere-se que o 

enunciador tem por valores a proteção rígida dos formalismos processuais.  

       Para a constatação feita no parágrafo anterior, aliás, contribui o serem 

muitos dos subjetivemas adverbiais existentes no trecho textual XXXIV úteis à 

expressão do grau de intensidade valorativa do que se diz. Ilustram esta 

afirmação o vocábulo absolutamente e as locuções para logo e com parcimônia.  

       Os subjetivemas verbais também se fazem presentes nos textos de acórdão. 

Ilustram esta afirmação alguns daqueles verbos ou locuções verbais subjetivas 

contidos no trecho XXXIV: vislumbro e rejeito. Estes subjetivemas estão 

inseridos nos períodos: Trata-se de institutos processuais absolutamente diversos 

entre si, a começar da competência para julgamento, com ritos próprios em 

relação aos demais recursos previstos no Código de Processo Civil, de modo que 

não vislumbro elementos que possam ser considerados fungíveis à luz do 

ordenamento nacional”; “ante o exposto, rejeito os embargos”.  

       Nos subjetivemas verbais acima arrolados, porque conjugados na primeira 

pessoa do singular do presente do indicativo, pode-se verificar inequivocamente  

a expressão de opinião e a efetivação de julgamento por parte do enunciador – 

no eixo verdadeiro/falso – acerca da maneira de utilização do recurso judicial e 
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do pleito do recorrente nele contido. A opinião e o julgamento são negativos e 

levam à expressão de voto e posterior acórdão em que se dá a rejeição do 

recurso processual e do pedido nele contido.  

       Mas não é só. É possível deduzir de outros verbos empregados no trecho 

XXXIV – caso o enunciatário consiga compreender a tentativa de transformação 

significativa da pessoa “eu” na não-pessoa “ele” e, por conseguinte, passe a 

considerar como subjetivemas verbos ali conjugados formalmente em terceira 

pessoa, mas que funcionalmente exprimem a primeira pessoa, ou seja, o 

enunciador – uma série de características subjetivas do enunciador.  

       Merecem destaque as seguintes características:  

       a) o enunciador procura assumir opiniões avaliativas e axiológicas que 

restam cristalizadas no texto enunciado, fazendo-o pela fala de sua personagem 

principal, que a ele alude (o julgador-relator) e, inclusive, certas vezes mitigando 

suas posturas valorativas e ideológicas por meio do emprego da partícula se – 

ensejadora de alguma indefinição do sujeito – acoplada a termo verbal 

(“comprometer-se”, “trata-se”);  

       b) para o enunciador, parece haver desconhecimento jurídico e 

impetuosidade irresponsável por parte do advogado que fala em nome do 

embargante. Isto é dado a conhecer mediante a utilização de verbos e locuções 

verbais tais como deve ser, trata-se, vê-se inexistir, [não] se verificam, 

respectivamente inseridos nas seguintes orações ou períodos: “O princípio, no 

entanto, deve ser aplicado com parcimônia”; “Trata-se de institutos processuais 

absolutamente diversos entre si”; “Vê-se para logo inexistir qualquer omissão no 

acórdão de f.”; “Os embargos de declaração têm pressupostos certos – art. 535, I 

e II, do CPC – que não se verificam neste caso”.  

       Daí a concretização do que o enunciador qualifica erro grosseiro e falta de  

parcimônia na tentativa recursal de fazer valer o mandado de segurança como 

equivalente a recurso denominado reclamação e que é daquele muito diferente. 
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Igualmente, o enunciador deixa transparecer impaciência, pessoalidade e 

subjetivismo por ocasião da enunciação, segundo o permite inferir o rol de 

enunciados dela oriundos.  

       Não é só. Talvez haja mesmo certa arrogância do enunciador dada a 

conhecer pelo emprego desnecessário de subjetivemas, os quais, aparentemente, 

indicam a intenção de lição de moral, de repreensão ao operador do direito autor 

do recurso processual indeferido e representante do embargante, como se este 

devesse aceitar o voto julgador do relator, corroborado pelos demais juízes em 

decorrência da pretensa inépcia e implícita avaliação judicial de 

desconhecimento do Direito pelo representante do embargante.  

       Seja como for, o emprego abundante de subjetivemas na fala do enunciador 

do texto de acórdão contribui para a concretização, ao menos parcial, de efeitos 

de sentido opostos àqueles que se supõe sejam intentados pelo enunciador, 

porquanto de interesse da instituição que ele representa, o Judiciário. Assim, a 

impressão que se quer passar de eqüidistância, imparcialidade, impessoalidade e, 

pois, justiça nos julgamentos e decisões concretizadas, aparentemente se esvai 

quando da análise atenta dos acórdãos.  

 

2.5 Manipulação das categorias de enunciação e seus efeitos de sentido 

 

       Há que se apontar, agora, nos acórdãos os efeitos de sentido intentados pelo 

enunciador com o escopo de obter determinados comportamentos dos 

enunciatários. Isto será feito em consonância à teoria de Fiorin (2001; 2002). 

Para este autor a principal dupla de efeitos de sentido opostos realizáveis em 

uma enunciação pelo emprego dos mecanismos da debreagem e embreagem e, 

portanto, que deixam marcas no texto enunciado, é aquela que gera a sensação 

de aproximação X distanciamento (entre enunciador e enunciatário). Desta 

dupla de efeitos de sentido decorrem outras ensejadas pela subversão das 
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categorias da enunciação (pessoa, tempo, espaço), a saber: a) subjetividade X 

objetividade, efetivável pela manipulação da pessoa; b) presentificação X 

absenteização, realizável pelo manuseio da categoria enunciativa espaço; c) 

aquelas duplas que realizam três polarizações subversivas da categoria 

enunciativa tempo: c1) conjunção X deslocação, concretizada pelo emprego dos 

tempos verbais em sentido estrito; c2) realidade X virtualidade, que diz respeito 

aos efeitos de sentido modais; c3) inacabado X não começado, que alude aos 

efeitos de sentido aspectuais.  

       Veja-se a seguir, o trecho XXXV extraído do Acórdão 3, enquanto exemplo 

representativo de todos os seus pares estudados nesta tese, para subseqüente 

análise:  

 

XXXV) Ementa Oficial: Com relação ao trabalho externo, esta Corte o tem admitido, 

independentemente do cumprimento de um sexto da pena, se presentes os requisitos 

próprios desse benefício, cuja aferição deve ser operada pelo Juízo da Execução. 

RHC 17.693-RS – 6ª T. – j. 18.08.2005 – v.u. – rel. Min. Paulo Gallotti – DJU 

07.11.2005.  

 

ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 6ª T. 

do STJ, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, 

conhecer parcialmente do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. 

Ministro-relator.  

Os Srs. Ministros Paulo Medina, Hélio Quaglia Barbosa, Nilson Naves e Hamilton 

Carvalhido votaram com o Sr. Ministro-relator. 

Brasília, 18 de agosto de 2005 – PAULO GALLOTTI, presidente e relator. 

 

RELATÓRIO - O Exmo. Sr. Min. Paulo Gallotti: Cuida-se de recurso ordinário 

interposto por Raul Alonso dos Reis, condenado, por homicídio simples, a 6 anos e 6 

meses de reclusão, a serem cumpridos em regime semi-aberto, contra acórdão do TJRS 

que denegou o habeas corpus ali manejado.  
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Pretende o recorrente cumprir a pena em estabelecimento prisional compatível com o 

regime imposto na sentença, assim também concessão do benefício de trabalho externo, 

independentemente do desconto de um sexto da sanção.  

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento parcial do recurso.  

É o relatório.  

 

VOTO - O Exmo. Sr. Min. Paulo Gallotti (relator): Conheço o apelo.  

O pedido de transferência para o regime semi-aberto está prejudicado, posto que, em 

contato com a Vara de Execuções Criminais de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, 

assessoria de meu gabinete obteve a informação de que o recorrente já cumpre pena 

nesse regime, conforme se verifica da certidão enviada via fax, devendo juntar-se cópia 

aos autos.  

Com relação ao trabalho externo, esta Corte o tem admitido, independentemente do 

cumprimento de um sexto da pena, se presentes os requisitos próprios desse benefício, 

cuja aferição deve ser operada pelo juízo da execução. 

[...]  

Ante o exposto, considerando em parte prejudicado o recurso, lhe dou provimento, no 

demais, para que o juízo da execução, afastada a exigência do cumprimento mínimo de 

um sexto da pena, examine o pedido de trabalho externo formulado pelo recorrente. 

É como voto.  

 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO – Certifico que a E. [Egrégia] 6ª T., ao apreciar o 

processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: 

“A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e lhe deu provimento, 

nos termos do voto do Sr. Ministro-relator.” 

Os Srs. Ministros Paulo Medina, Hélio Quaglia Barbosa, Nilson Naves e Hamilton 

Carvalhido votaram com o Sr. Ministro-relator. 

Presidiu o julgamento o Sr. Min. Paulo Gallotti. 

Brasília, 18 de agosto de 2005. 

(Itálicos do autor da tese) 

 

       Depreende-se do trecho XXXV o rol dos efeitos de sentido intentados pelo 

enunciador em sua enunciação. Assim, possivelmente, o enunciador (juiz-
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relator) tenha objetivado denotar o efeito de sentido geral distanciamento para si 

e para todos os julgadores enquanto personagens da cena julgamento ante os 

fatos e o conflito que veio a ser transformado em lide judicial e, pois, em relação 

aos enunciatários. Afinal, o distanciamento auxilia na construção, junto ao 

imaginário popular, da sensação segundo a qual o julgamento e os julgadores 

são imparciais, justos, equânimes.  

       A intenção do enunciador de obtenção do efeito geral de sentido 

distanciamento em relação aos enunciatários é corroborada pela maneira de 

manipulação das categorias pessoa, tempo, espaço na enunciação da qual 

resultou o texto enunciado e acima transcrito. Afinal, para configurar o efeito 

geral de sentido distanciamento (dos fatos alegados dentro do processo, do 

conflito entre os litigantes e dos enunciatários), o enunciador viu-se obrigado a 

manipular de forma peculiar as mencionadas categorias da enunciação de modo 

a obter ora um ora outro dos efeitos de sentido bipolares e, por conseguinte, 

opostos denominados: objetividade X subjetividade (na categoria pessoa); 

absenteização X presentificação (na categoria espaço); realidade X virtualidade, 

inacabado X não começado, deslocação X conjunção (esta três últimas duplas 

na categoria tempo).  

       Assim, o enunciador pretende mostrar-se como objetivo, bem como dotar 

de objetividade as pessoas intratextuais denominadas julgadores enquanto 

consideradas coletivamente para os fins de proferimento de decisão ou acórdão. 

Este o efeito de sentido contido nos excertos marcados pelo emprego de verbos 

em terceira pessoa, quando deveriam estar em primeira ou, ao menos, 

acompanhado de termo indicativo do eu (pronome possessivo, por exemplo). E 

isto ocorre porque se tem nos textos do gênero acórdão uma troca global da 

pessoa eu pela não-pessoa ele, a fim de ensejar a máxima sensação de 

objetividade e distanciamento do enunciador ante o enunciatário e em relação 

aos eventos por este alegados como fundantes de sua pretensão. É o que 
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acontece com o relator do acórdão que se refere como se fora a não pessoa ele e 

não a pessoa discursivo-textual eu.  

       Não é só. Nas partes mais polêmicas ou solenes do Acórdão lato sensu 

(Ementa Oficial, Acórdão stricto sensu e Certidão de Julgamento) é possível que 

o enunciador tenha procurado camuflar-se ou despersonalizar-se em alguma 

medida, a fim de enfraquecer hipotéticas barreiras ideológicas passíveis de 

colocação pelos enunciatários. Por isso mesmo, denota-se a intenção de 

concretização do efeito de sentido objetividade pelo uso da partícula se 

acoplada a verbo para atenuar a determinação e, pois, a pessoalidade do 

sujeito. Também o uso lógico-lingüístico da generalização (substituição do 

elemento pelo conjunto, da parte pelo todo) subverte o sentido normal esperado 

da expressão vocabular.  

       Vejam-se os seguintes exemplos:  

       a) “Acordam os Ministros do STF”, ao invés de nós acordamos; “O Exmo. 

Sr. Min. Paulo Gallotti (relator)”, quando redação deveria ser em primeira 

pessoa. Assim, há o efeito de sentido objetividade e absenteização pela 

subversão do ele, tornando-o reversível com o eu;  

       b) “É o [meu] relatório”, “Cuida-se de recurso ordinário interposto por Raul 

[...]”. Na primeira oração, o enunciador optou por deixar oculto o pronome 

possessivo meu que a tornaria pessoal. De igual modo, valeu-se do verbo cuidar 

seguido de partícula se quando, se não desejasse ocultar o eu, poderia haver 

escrito o trecho diferentemente (por exemplo, cuido de recurso ordinário 

interposto por Raul);  

       c) “Com relação ao trabalho externo, esta Corte o tem admitido, 

independentemente do cumprimento de um sexto da pena [...]”. Neste trecho, há 

a troca do eu enunciador que é elemento do conjunto julgador pelo todo (a corte) 

originariamente inanimado, já que a corte é coisa e dissociada, separada do 

enunciador, sendo ela a outra, bem como emprego do verbo em terceira pessoa 
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do singular quando deveria haver sido utilizado em primeira pessoa do plural, o 

que leva à não pessoa. O trecho poderia ter sido redigido assim: Nós [juízes do 

STJ] temos admitido o trabalho externo, independentemente do cumprimento de 

um sexto da pena.  

       Por oposto, o enunciador parece pretender marcar, nos acórdãos, como 

subjetivas as partes litigantes, bem como o juiz-relator visto isoladamente. 

Talvez assim queira agir para que se proceda ao contraste entre o distanciamento 

emocional caracterizado pela objetividade da coletividade de julgadores e a 

proximidade subjetiva das partes em relação aos acontecimentos fáticos 

alegados, bem como entre a mencionada objetividade distante do colegiado de 

magistrados e alguma subjetividade proximal e compassiva do juiz-relator para 

com os jurisdicionados, ainda que tal compassividade não seja abundante ao 

ponto de torná-lo julgador irracional e controlado pelas emoções.  

       Ressalte-se, todavia, ser hipótese plausível, efetivada pelos dados da 

experiência, relacionar-se a subjetividade das partes peticionárias à emotividade 

irracional, enquanto a proximidade do juiz-relator parece antes vincular-se à 

idéia de força acional e imperatividade de sua fala decisória. Exemplificam as 

assertivas destes dois últimos parágrafos as seguintes orações colacionadas do 

trecho XXXV, extraído do Acórdão 3: a) de subjetividade do juiz-relator: “Ante 

o exposto, considerando em parte prejudicado o recurso, lhe dou provimento, no 

demais, para que o juízo da execução, afastada a exigência do cumprimento 

mínimo de um sexto da pena, examine o pedido de trabalho externo formulado 

pelo recorrente. É como voto”; b) de subjetividade das partes: “Cuida-se de 

recurso ordinário interposto por Raul Alonso dos Reis”, “Pretende o recorrente”.  

       Por seu turno, o jogo absenteização X presentificação espacial é dotado da 

seguinte finalidade nos textos de acórdão: mostrar que a coletividade judicante, 

o colegiado de magistrados, estava ausente ao evento, vendo-o à distância, de 

fora do problema fenomênico, ao reverso do que se dera com as partes litigantes, 
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as quais estariam presentes ao evento, nele contidas e por ele marcadas 

emocionalmente. Assim, os julgadores procederiam à decisão não sobre um 

mero evento, mas, sim, acerca de um fato já marcado pela historicidade.  

       Ilustram as afirmações acima as subseqüentes expressões e orações 

colacionadas do trecho XXXV e combinadas entre si: “Vistos, relatados e 

discutidos estes autos, acordam os Ministros da 6ª T. do STJ, [...] conhecer 

parcialmente do recurso e lhe dar provimento [...]. Brasília, 18 de agosto de 

2005”. + “Cuida-se de recurso ordinário interposto por Raul Alonso dos Reis, 

condenado, por homicídio simples [...], contra acórdão do TJRS que denegou o 

habeas corpus ali manejado”. + “O Exmo. Sr. Min. Paulo Gallotti (relator): [...] 

em contato com a Vara de Execuções Criminais de Bento Gonçalves, no Rio 

Grande do Sul, assessoria de meu gabinete obteve a informação de que o 

recorrente já cumpre pena nesse regime, conforme se verifica da certidão 

enviada via fax [...]. Com relação ao trabalho externo, esta Corte o tem 

admitido”.  

       Verifica-se nos exemplos arrolados no parágrafo anterior que a combinação 

de pronomes (possessivo: meu; demonstrativo: esta), advérbio e locução 

adverbial de lugar (ali; a Vara de Execuções Criminais de Bento Gonçalves, no 

Rio Grande do Sul), e outras informações de tempo e lugar (certidão enviada via 

fax) tornam presentes os julgadores à cena de proferimento do acórdão e 

ausentes aos eventos questionados por Raul dos Reis, a saber, o descumprimento 

da lei pela Vara de Execuções Criminais de Bento Gonçalves e pelo Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul em prejuízo dele recorrente. Tal efeito de sentido 

auxilia na configuração da sensação de distância dos eventos por parte do 

enunciador e das personagens qualificadas julgadoras e, pois, de objetividade, 

eqüidistância, imparcialidade e justiça.  

       Em se tratando dos jogos temporais realidade X virtualidade, inacabado X 

não começado, deslocação X conjunção, há que se exprimir a constatação 
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segundo a qual, nos textos de acórdão, a realidade (certeza das ações futuras, 

necessidade), o inacabado (inevitabilidade da ação futura) e a conjunção 

(proximidade ou ligação direta ao momento de referência) se fazem presentes, 

sobretudo mediante o emprego de termos e expressões verbo-temporais, para 

indicar, respectivamente, que:  

       a) a lide está decidida pela coletividade de julgadores acordantes. Tome-se 

como exemplo o período: “acordam os Ministros da 6ª T. do STJ [...] por 

unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e lhe dar provimento, nos 

termos do voto do Sr. Ministro-relator”;  

       b) a decisão proferida em acórdão será cumprida, sob pena de sanção ao 

desobediente (tal como prisão ou multa por descumprimento de ordem judicial), 

salvo em caso de recurso a tribunal superior ou ao órgão plenário do próprio 

tribunal em questão. Ilustra a afirmação o trecho a seguir: “Ante o exposto, 

considerando em parte prejudicado o recurso, lhe dou provimento, no demais, 

para que o juízo da execução, afastada a exigência do cumprimento mínimo de 

um sexto da pena, examine o pedido de trabalho externo formulado pelo 

recorrente”;  

       c) a decisão coletiva está próxima ao momento de referência, que é aquele 

da certificação, logo, a da redação oficial do acórdão proferido, enquanto a 

época dos eventos ensejadores do recurso está mais distante do tempo de 

referência, apesar de a ele ligada. Exemplifica esta assertiva o trecho XXXVI 

extraído do Acórdão 3:  

 

XXXVI) Pretende o recorrente cumprir a pena em estabelecimento prisional compatível com o 

regime imposto na sentença, assim também concessão do benefício de trabalho externo, 

independentemente do desconto de um sexto da sanção.  

[...] O pedido de transferência para o regime semi-aberto está prejudicado, posto que, em 

contato com a Vara de Execuções Criminais de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, 

assessoria de meu gabinete obteve a informação de que o recorrente já cumpre pena 
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nesse regime, conforme se verifica da certidão enviada via fax, devendo juntar-se cópia 

aos autos.  

Com relação ao trabalho externo, esta Corte o tem admitido, independentemente do 

cumprimento de um sexto da pena, se presentes os requisitos próprios desse benefício, 

cuja aferição deve ser operada pelo juízo da execução.  

(Itálicos do autor desta tese) 

 

       Como é possível deduzir, os efeitos de sentido realidade (certeza das 

ações futuras, necessidade), inacabado (inevitabilidade da ação futura) e 

conjunção (proximidade ou ligação direta ao momento de referência) 

servem para dar sensação de segurança jurídica e afastar, parcialmente, o 

sentimento do jurisdicionado de abandono à própria sorte. Assim, fica 

reforçada no imaginário popular a concepção emocional de que a 

instituição denominada Judiciário é árbitra legítima e eficiente na solução 

de conflitos e, pois, necessária à democracia, a fim de que haja a 

concretização da paz e do progresso.  

 

2.6 Substrato ideológico nos textos de acórdão 

 

       Finaliza-se este capítulo com a constatação parcial do substrato 

ideológico que é inerente aos textos dados a conhecer nos moldes do gênero 

acórdão. Principia-se com a lembrança de que as diferentes ideologias são 

veiculadas pela linguagem, logo, por quaisquer textos, sendo em parte 

responsáveis pela peculiarização destes. Não é só. As ideologias têm por 

função o legitimar interesses grupais, institucionais e sociais, bem como o 

concretizar os valores a eles ligados.  

       Ora, nesta análise, há que se considerar serem a gama de ideologias da 

instituição intitulada Judiciário e os interesses que ela quer legitimar os 

responsáveis pela busca da manipulação das categorias pessoa, espaço e 
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tempo na enunciação e, pois, detectáveis nas marcas deixadas nos 

enunciados contidos nos textos do gênero acórdão.  

       Assim, vista a maneira de manipulação das categorias enunciativas e 

conhecidos os efeitos de sentido por ela concretizados (distanciamento X 

aproximação, objetividade X subjetividade, absenteização X 

presentificação, deslocação X conjunção, virtualidade X realidade, 

inacabado X não começado), além de expressa a forma de utilização dos 

dêiticos e subjetivemas, há que se comunicar os interesses veiculados nos 

textos de acórdão e que aparentam serem institucionais judiciais. Após, 

serão verificadas as categorias configuradoras das ideologias 

(identidade/pertença, tarefas/atividades, objetivos, normas/valores, posição 

e recursos) para, então, desnudar-se, ao menos em parte, o substrato 

ideológico inerente aos acórdãos e configurador do macro-texto decisório 

do Judiciário.  

       Em todos os seis acórdãos ora em estudo e constantes em apêndice 

parece ser o grande interesse institucional do Judiciário o reconhecimento 

de sua função jurisdicional, ou seja, a incumbência que lhe cabe de dizer o 

direito (jus dicere) a ser cumprido porque regula a existência das pessoas 

naturais ou jurídicas. E é por isso que os juízes aparentam deter plena 

consciência de seu papel judicante, bem como está ali o motivo da 

imperatividade pretendida pelo enunciador da decisão judicial coletiva do 

Judiciário. Depreende-se isto de expressões como “Nego provimento ao 

recurso”, “Ante o exposto, rejeito os embargos”, “Conheço o apelo”, 

“Acordam, em Órgão Especial do TJSP, por v.u., determinar o 

arquivamento dos autos” (vejam-se, sucessivamente, o Voto do Relator nos 

Acórdãos 1, 2, 3 e o Acórdão stricto sensu no Acórdão 5).  

       Igualmente, o Judiciário parece ter interesse em se mostrar à 

população como legítimo exercente da função jurisdicional. Para adquirir 
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legitimação popular, ele procura manipular as categorias enunciativas 

(pessoa, tempo, espaço), a fim de obter os efeitos de sentido já 

mencionados e ensejadores da sensação, na população, segundo a qual o 

Judiciário é árbitro imparcial, impessoal, equânime e igualitário dos 

conflitos intersubjetivos, além de sábio e justo em suas valorações e 

decisões definitivas. Todavia, tais efeitos de sentido intentados parecem 

conflitar com alguns dos elementos exprimidores de subjetividade 

anteriormente analisados, a exemplo dos dêiticos e dos subjetivemas.  

       Leva à comprovação de que o Judiciário intenta os efeitos de sentido 

arrolados no item 2.5: a) a superestrutura solene e formal; b) o conteúdo 

dos textos de acórdão vistos sob o prisma macroestrutural e já expressos, 

que em suma, indicam intenção de comunicar julgamentos que teriam 

obedecido às formalidades legais e o anseio social de honestidade ao se 

proferir cada decisão judicial; c) em termos microestruturais, todas as 

Ementas Oficiais, os Acórdãos stricto sensu e as Certidões de Julgamento, 

haja vista a maneira de redação que lhes é característica, dotada, no caso 

das Ementas, de relativa impessoalidade e imperatividade, bem como 

continente de justificação ou explicação da qual se originou a decisão 

tomada, e, no caso dos Acórdãos em sentido estrito e das Certidões de 

Julgamento, de narrativa levada a cabo por narrador que aparenta 

eqüidistância dos eventos contados.  

       Quanto às seis categorias configuradoras das ideologias apontadas por 

Van Dijk (1997-b; 2000-a), a saber, identidade/pertença, tarefas/atividades, 

objetivos, normas/valores, posição e recursos), diga-se darem-se elas a 

conhecer do seguinte modo nos textos de acórdão ora em análise:  

       a) identidade/pertença – responde à pergunta: quem somos e a que 

instituição pertencemos? Integram o estrito grupo ideológico dos 

magistrados apenas as personagens julgadoras (elas) e o eu enunciador 
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(relator), que representam os juízes. Porém, estão contidos em grupo maior, 

aquele da comunidade discursiva jurídica, todos os operadores do direito. 

Deduz-se daí que também estes se identificam, ainda que parcialmente, 

com o substrato ideológico subjacente aos acórdãos, porque se vêem como 

auxiliares dos juízes na consecução da justiça. Comprova a tais assertivas a 

parte dos textos em análise denominada Acórdão stricto sensu;  

       b) tarefas/atividades – permitem detectar as funções sociais inerentes à 

subcomunidade discursiva dos juízes. Gera a pergunta: Qual o papel do 

nosso grupo e o que se requer de nós? A resposta obtida pelo conteúdo dos 

acórdãos parece ser: o papel do Judiciário é o de fazer cumprir as normas 

jurídicas mediante a outorga de decisões terminativas das lides e apontar as 

diretrizes de conduta a serem seguidas. Requer-se dos juízes julgamento 

honesto e eficiente. Aliás, juízes, operadores do direito, litigantes e 

população em geral aparentemente têm consciência desta função ou 

utilidade. Daí a decisão judicial imperativa que não admite 

questionamentos e o esforço dos jurisdicionados, ora bem-sucedido ora mal 

sucedido, para alterar sentença ou acórdão recorrido, conforme se verifica 

nos seis textos em estudo;  

       c) objetivos – os juízes e parte dos próprios jurisdicionados querem 

acreditar serem os objetivos do Judiciário: a interpretação da lei e a 

imposição de seu cumprimento sob pena de aplicação de sanção ao 

desobediente; decidir em um litígio de maneira a terminar um conflito 

intersubjetivo, fazendo justiça ou restabelecendo o estado de coisas anterior 

entre as partes. Mais: os demais operadores do direito pensam ser auxiliares 

do Judiciário na busca de tais objetivos. Não é só. Os litigantes recorrem ao 

Judiciário para que este use força coercitiva em seu lugar, a fim de 

preservar-lhes os direitos. 
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       Neste sentido, vejam-se estes períodos combinados: “Pretende o 

recorrente cumprir a pena em estabelecimento prisional compatível com o 

regime imposto na sentença, assim também a concessão do benefício de 

trabalho externo, independentemente do desconto de um sexto da sanção” + 

“Ante o exposto, considerando prejudicado em parte o recurso, lhe dou 

provimento no demais, para que o juízo de execução, afastada a exigência 

do cumprimento mínimo de um sexto da pena, examine o pedido de 

trabalho externo formulado pelo recorrente” (Acórdão 3);  

       d) normas/valores – algumas das normas e dos valores embasadores 

das apreciações e escolhas que desembocam no proferimento de acórdãos 

pelos integrantes do Judiciário brasileiro, encontrados no artigo 5º, caput, 

da Constituição Federal de 1988, são: vida, liberdade, segurança, igualdade, 

respeito ao direito à propriedade, obediência ao devido processo legal, 

presunção de inocência, acatamento da opinião do intérprete máximo da lei, 

o Judiciário. Em suma, as normas e valores dados a conhecer pela 

mencionada instituição prestam-se a conservar a atual realidade das coisas, 

logo, a manter o Estado brasileiro democrático de direito e a sociedade que 

lhe é conexa. Por isso, em cada texto de acórdão analisado há a 

fundamentação legal (citação da norma da lei + exposição de sua 

interpretação) à tomada da decisão judicial;  

       e) posição – esta categoria possibilita o estabelecimento do lugar do 

grupo de juízes e da instituição a que pertencem na sociedade, tomando-se 

como ponto de referência a localização dos jurisdicionados (demais 

membros da comunidade jurídica discursiva: advogados, delegados, 

promotores; litigantes; população em geral). A posição que o enunciador 

dos textos de acórdão entende ser devida aos juízes é aquela de 

superioridade hierárquico-funcional, por ocasião da cena do julgamento e 

enquanto os julgadores estiverem investidos dessa função, em relação aos 
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jurisdicionados. Como já visto, a forma deferente de tratamento ao 

magistrado (Exmo. Sr. Min., nos quatro primeiros acórdãos, e “Dr. Caio 

Ventosa Chaves, Juiz de Direito”, no Acórdão 5) e a solenidade e 

importância que se deseja atribuir à cena do julgamento (narrada mediante 

o emprego de fórmulas lingüísticas formais e rebuscadas) parecem 

comprovar as afirmações acima;  

       f) recursos – no caso do Judiciário, aparentemente consistem: no 

acesso privilegiado ao sistema de decisões jurídicas sobre o legal e o justo 

(recurso de natureza intelectual); no privilégio de julgamento especial, por 

conjunto de seus pares reunidos em sessão plenária de órgão especial de um 

tribunal, como o denotam os dados da experiência e o teor do acórdão 5, 

havendo, inclusive, por vezes, processo típico para esta realidade 

denominado representação contra autoridade (recurso de natureza pessoal-

funcional).  

       Passa-se a enfatizar, ainda que pela combinação de dados da 

experiência e conteúdos dos seis textos aqui analisados, a composição do 

substrato ideológico subjacente aos acórdãos, com todas as conseqüências 

daí decorrentes. Tal substrato possui três ideologias: o liberalismo que se 

pretende igualitário; a democracia; o Estado de direito.  

       O liberalismo que se pretende igualitário caracteriza a Constituição 

Brasileira de 1988 e quer ser marcado pelos seguintes atributos: livre-

iniciativa, não estatização dos meios de produção de bens de consumo, 

regulação da economia pelo Estado, garantia pelo Estado de conjunto de 

direitos mínimos necessários à conquista da autonomia existencial do ser 

humano (liberdade, respeito à propriedade, educação, saúde). A lide 

decidida pelo Acórdão 4 funda-se em princípio jurídico decorrente desta 

ideologia e denominado direito à proteção da propriedade.  
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       A democracia consiste na eleição pelo povo mandante de mandatários 

para que exerçam em nome dele, de modo temporário, o poder do Estado. 

Esta ideologia pretende permitir o exercício da liberdade dentro de certos 

parâmetros, a efetivação de lides judiciais, a preponderância da vontade da 

maioria sobre a da minoria quando ambas forem legais e incompatíveis, a 

confrontação do Estado-juiz e do Estado-administrador. Funda-se nesta 

ideologia o Acórdão 1, ao discutir aspectos da acusação de improbidade 

administrativa de servidor do Estado.  

       O Estado de direito implica o primado da lei e, por conseguinte, a 

grande importância de seus intérpretes e aplicadores oficiais, os juízes. A 

discussão sobre o devido processo legal, no Acórdão 1, acerca do 

formalismo razoável (limites à fungibilidade recursal) e da extinção de 

processo sem julgamento do mérito por divergência a respeito de valor 

atribuído à causa, nos Acórdãos 2 e 6, exemplificam o emprego desta 

ideologia. Aliás, a própria existência dos acórdãos se deve ao respeito dos 

pressupostos do duplo grau de jurisdição e uniformização da jurisprudência.  

       Além de todo o expresso, é possível dizer, ainda, que o enunciador 

dado a conhecer pelos textos de acórdão não é axiologicamente neutro. 

Também não o são os juízes enquanto personagens dadas a conhecer pelo 

texto enunciado. Igualmente, deduz-se que o processo judicial simboliza o 

que, no passado, seria uma batalha entre os litigantes em defesa de suas 

pretensões e a valerem-se do uso da força bruta.  

       Assim, a decisão terminativa do processo quer evitar a justiça com as 

próprias mãos e, pois, uma convulsão social, de modo a garantir a 

preservação da atual ordem de coisas, com seus pontos positivos e 

negativos. Estas as constatações últimas possibilitadas pela aplicação do 

modelo interpretativo tridimensional e triangular aqui construído aos seis 

textos de acórdão integrantes do corpus desta tese.  
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CONCLUSÃO 

 

       Nesta tese, partiu-se da constatação da necessidade de se aproveitar 

diferentes estudos realizados no âmbito da Lingüística Textual para a 

investigação empírica de parte da linguagem do Direito positivo, a saber, os 

textos dos tribunais veiculados sob a forma de expressão inerente ao gênero 

acórdão. Por outras palavras, buscou-se verificar atributos lingüístico-

ideológicos existentes nos textos de acórdão e deles peculiarizadores, com o 

objetivo de se ter uma visão sobre características configuradoras da 

subjetividade na linguagem institucional do Judiciário.  

       No capítulo inicial, a fim de concretizar a dita investigação, após revisão da 

literatura jurídica sobre a linguagem do Direito, apontou-se uma perspectiva 

acerca da relação entre este e a Lingüística. Assim, indicou-se como função da 

Lingüística no estudo do ordenamento jurídico e da ciência que o tem por objeto 

de pesquisa aquela de fornecedora dos instrumentos para a análise científica da 

linguagem do Direito e, pois, dos objetivos nele contidos, vistos e sopesados a 

partir de um ângulo de visão qualificado como funcional e pragmático. 

       Para tanto, no capítulo dois, foram arrolados os fundamentos lingüísticos a 

serem utilizados na configuração do modelo de análise de textos do gênero 

acórdão. Eis os fundamentos: os conceitos de Van Dijk sobre estrutura textual 

(micro, macro e superestrutura); a concepção de Austin acerca das dimensões 

locutória, ilocutória e perlocutória da enunciação e das condições para sua 

felicidade – esta última idéia harmonizada às máximas discursivas de Grice e ao 

princípio da sinceridade comunicativa expresso por Maingueneau; os princípios 

de textualidade preconizados por Beaugrande e Dressler e revisitados e 

enriquecidos em estudos de Fávero e de Koch; o aparelho formal da enunciação 

teorizado por Benveniste como modo de investigação da subjetividade 

enunciativa, reforçado pelas idéias de Kerbrat-Orecchioni acerca dos dêiticos e 
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subjetivemas adjetivos, adverbiais e verbais (afetivos e avaliativos), além dos 

estudos de Fiorin a respeito da manipulação das mencionadas categorias 

enunciativas para a geração de certos efeitos de sentido a serem captados pelo 

enunciatário. O arrolamento destas categorias de análise teve por objetivo o 

contribuir para a constatação do conteúdo ideológico que o enunciador 

pretendeu veicular nos textos de acórdão sem demasiada resistência por parte do 

enunciatário. Para tornar possível também foi necessária a abordagem da teoria 

de Van Dijk sobre as ideologias, sua configuração, desenvolvimento e 

identificação no discurso e no texto.  

       No capítulo três, deu-se a contextualização do objeto de investigação. Por 

conseguinte, tomadas, sobretudo, como base as concepções sobre tipos e 

gêneros dadas a conhecer por Travaglia, Bakhtin, Bazerman e Marquesi, bem 

como a teoria de Swales a respeito das seis características configuradoras da 

comunidade discursiva, elaborou-se o sistema de gêneros textuais jurídicos. 

Este, em resumo, viu-se conceituado pelo autor desta tese como complexo 

organizado de gêneros relacionados entre si e postos em interdependência, 

marcados pela não-contradição e imbuídos da mesma função sócio-

comunicativa básica: contribuir para a veiculação de modos de regulação de 

condutas e procedimentos para a segurança jurídica.  

       Diga-se, aliás, que os gêneros pertencentes ao sistema de gêneros textuais 

jurídicos emanam de uma mesma comunidade discursiva, qualificada, por isso 

mesmo, como jurídica, que: a) possui macro-objetivo comum (informar e 

concretizar a normatização das condutas permitidas, facultadas ou proibidas, a 

fim de buscar garantir alguma segurança jurídica e paz social); b) contém 

mecanismos de intercomunicação utilizáveis por seus membros, os operadores 

do direito, para a manutenção do sistema de gêneros em questão; c) usa 

primeiramente seus mecanismos de participação para fornecer informação aos 

operadores do direito e obter deles feedback; d) detém e utiliza uma gama de 
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gêneros no desenvolvimento comunicativo de seus fins; e) possui e aprimora 

constantemente um léxico específico, valendo-se, para tal, de estipulações e 

redefinições vocabulares; f) todos os seus membros, mesmo os mais novos e 

iniciantes na comunidade, são dotados de adequado grau de conteúdo relevante 

e capacidade discursiva, apenas ingressando na comunidade institucionalizada 

mediante concurso público, além de possuírem autonomia funcional para a 

produção de textos cuja forma de expressão é caracterizadora de gênero jurídico.  

       A comunidade discursiva jurídica, por seu turno, divide-se funcionalmente 

em quatro subcomunidades: a dos delegados da polícia judiciária; a dos 

advogados; a dos membros do Ministério Público; a dos magistrados. A cada 

subcomunidade discursiva jurídica relaciona-se um dos subsistemas de gêneros 

textuais, os quais, sucessivamente, implicam os quatro momentos lingüísticos da 

concretização institucional do Direito:  

       1º) Subsistema Investigativo, que tem por função sócio-comunicativa o 

veicular relato sobre investigação de condutas. Nele o enunciador é o delegado 

de polícia e os enunciatários são: a) imediato – membro do Ministério Público; 

b) mediato – juiz e demais atores processuais e seus advogados; c) último – a 

população. O tipo textual funcionalmente dominante é o narrativo. O único 

gênero que se conhece como integrante deste subsistema é o Relatório constante 

do Inquérito Policial;  

       2º) Subsistema Peticional, cuja função sócio-comunicativa é a de veicular 

pretensão a direitos e a imposição de condutas. Nele o enunciador é o advogado 

e os enunciatários são: a) imediato – juiz; mediato – parte contrária no litígio e 

seu advogado, além do Ministério Público; c) último – a população. O tipo 

textual funcionalmente dominante é o argumentativo stricto sensu. Seus gêneros 

parecem ser a petição, a contestação, o recurso e o contra-recurso.  

       3º) Subsistema Opinativo, que tem por função sócio-comunicativa o 

veicular a opinião pela aceitação ou recusa dos pedidos de autor e réu do 
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processo. Nele o enunciador é o parecerista integrante do Ministério Público e 

os enunciatários são: a) imediato – juiz; mediato – autor, réu e seus advogados; 

c) último – a população. O tipo textual funcionalmente dominante é o 

dissertativo. O único gênero textual que pertence a este subsistema é o Parecer.  

       4º) Subsistema Decisório, cuja função sócio-comunicativa básica é a de 

veicular decisão sobre atendimento a pedidos de autor e réu. Nele o enunciador é 

o juiz e os enunciatários são: imediato – autor, réu e seus advogados; mediato – 

operador do direito; último – a população. O tipo textual funcionalmente 

dominante é o injuntivo. Seus gêneros são a decisão interlocutória, a sentença 

judicial e o acórdão.  

       Deve-se dizer, ademais, que todos os gêneros pertencentes ao sistema de 

gêneros textuais jurídicos detêm as mesmas características basilares – ainda que 

possuam outros atributos que são peculiares a cada um deles e os tornam únicos 

–, dentre elas, sendo merecedoras de destaque: a) sob o prisma semântico-

pragmático – idêntica terminologia; modo comunicativo marcado pela 

grandiloqüência e formalismo, bem como pela intenção de colocar o 

enunciatário em posição de sujeição à vontade do enunciador; linguagem que 

busca forçar determinada ação, caracterizada pelo emprego de formas verbais 

que buscam exprimir convicção, ordem, firmeza; b) sob o ângulo estrutural – 

configuração de enunciador, enunciatário e tema textual; conteúdo fático-

jurídico com referências explícitas a textos normativos; identificação de local, 

data e operador do direito subscritor do texto.  

       Em relação ao Subsistema Decisório, ao qual pertence o Acórdão, deve-se 

dizer serem algumas das características comuns a todos os seus gêneros: a) sob o 

âmbito do conteúdo e de sua natureza semântico-pragmática – expressão velada 

da(s) ideologia(s) norteadora(s) do discurso, pretensão à impessoalidade e 

neutralidade axiológica do enunciador ante os eventos e a aplicação da lei ao 

caso sub judice; justificação argumentativa legitimadora da decisão com fulcro 
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no Direito; ocupa-se dos binômios verdadeiro/falso (quanto aos eventos 

discutidos no processo) e válido/inválido (relativo aos dispositivos legais ou 

regulamentares); b) sob o prisma da forma de sua expressão: superestrutura 

básica composta por identificação introdutória dos litigantes e da espécie de 

ação, relatório (dos acontecimentos e argumentos de direito expostos por autor e 

réu), fundamentação expositivo-argumentativa (análise dos fatos e do direito 

aplicável segundo o julgador), dispositivo (decisão do juiz), local, data e 

assinatura do magistrado.  

       Adiante, no capítulo quatro, foi exposto modelo de análise dos textos dados 

a conhecer sob a forma do gênero acórdão. Tal modelo é caracterizado como 

tridimensional, sendo cada uma das três dimensões que o compõem de natureza 

triangular. A primeira dimensão diz respeito aos níveis lingüísticos sintático, 

semântico e pragmático havidos nos textos de acórdão. A segunda dimensão 

tem, no texto, por âmbitos de alcance significativo o local e o global, o explícito 

e o implícito. Igualmente, há a constatação de aspectos dos enunciados a partir 

de dados co-textuais e de dados contextuais. Por fim, deve-se exprimir ser a 

terceira dimensão do modelo de análise detentora dos seguintes prismas de 

investigação: o da forma de expressão, o do conteúdo e o do substrato 

ideológico, todos inerentes ao texto visto como ente autônomo.  

       Da aplicação do citado modelo investigativo a seis textos de acórdão, 

emanados aos pares do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de 

Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foram extraídas 

algumas conclusões. A primeira, diz respeito à superestrutura peculiar aos 

textos do gênero acórdão. Esta é composta por Ementa Oficial, Acórdão em 

sentido estrito, Relatório, Voto do juiz-relator e Certidão de Julgamento.  

       Na Ementa, prevalece o mundo comentado, de comprometimento do 

enunciador com o que se diz, além de dissertação e descrição, sob o prisma 

quantitativo. Sob o ângulo funcional, predomina a injunção. No Acórdão stricto 
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sensu, prevalece o mundo narrado e, pois, a narração, ainda que, 

funcionalmente, a injunção prevaleça. No Voto, predominam, quantitativamente, 

o mundo comentado e a dissertação e/ou a argumentação. Porém, sob a ótica 

funcional, domina a injunção. Na Certidão de Julgamento, prevalece, 

quantitativa e funcionalmente, a narração e, assim, o não comprometimento que 

lhe é afeto. No Acórdão lato sensu visto como um todo preponderam, 

quantitativamente, o mundo narrado e a argumentação em sentido amplo, ainda 

que, funcionalmente, predomine a injunção. Mais: a argumentação em sentido 

estrito é muito presente onde há a perspectiva do mundo comentado. A 

argumentação em sentido amplo, por sua vez, é bastante encontrada nos trechos 

em que tem lugar o mundo narrado.  

       Em termos macroestruturais relativos à totalidade textual, impõe-se concluir 

que todos os seis textos de acórdão estudados trazem tema prático, relacionados 

a fatos da vida em sociedade, e referem-se à decisão coletivamente proferida 

pelo grupo de julgadores a respeito dos pedidos feitos no caso concreto com 

fundamento no Direito.  

       Não é só. As partes superestruturais do Acórdão lato sensu têm por objetivo 

macroestrutural: a) a Ementa, resumir a argumentação embasadora e a 

decorrente decisão acordada, além de servir para identificar os dados essenciais 

do processo e o Acórdão nele contido; b) o Acórdão stricto sensu, serve para 

narrar a discussão e o julgamento do caso em recurso, apontando os julgadores 

que a proferiram, em especial o relator, bem como para dar publicidade de si 

mesma. Igualmente, quer levar o leitor a conhecer e respeitar a decisão tomada; 

c) o Relatório intenta narrar a história já ocorrida no processo sob o ponto de 

vista das partes e dos julgadores, tendo dupla função: contar os fatos passados e 

destacar o não comprometimento, logo, a eqüidistância e a imparcialidade dos 

atuais julgadores; d) o Voto do relator presta-se a embasar, fática e 

juridicamente, a decisão que ao seu final exprime; e) a Certidão de Julgamento, 
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explícita ou implícita ao final do Acórdão lato sensu, quer assegurar a 

solenidade do julgamento ocorrido, bem como atestar o cumprimento das 

formalidades.  

       Quanto às condições para a felicidade da enunciação ensejadora dos textos 

analisados, constatou-se, por meio de marcas deixadas nos enunciados, que tal 

enunciação desobedece às máximas de Grice (quantidade, relevância, qualidade 

e modo) em relação a parte dos enunciatários intentados, a saber, os litigantes e 

a população em geral, uma vez que a linguagem empregada nos acórdãos é 

peculiar à comunidade discursiva jurídica e, pois, cognoscível de maneira 

eficiente apenas pelos operadores do direito.  

       Igualmente, verificou-se que o enunciador ensejador dos textos de acórdão e 

representante do Judiciário não está em harmonia ao preconizado pelo princípio 

da sinceridade de Maingueneau, que requer equilíbrio entre as concepções cínica 

(dizer o indispensável para ver-se integrado a uma comunidade) e psicológica 

(dizer o que se pensa), a fim de que tenha lugar a valorização aceitável do 

enunciador perante o enunciatário e, por conseguinte, reste respeitada e 

legitimada a instituição representada, o Judiciário. Deste modo, a título de 

exemplo, os textos de acórdão não devem veicular repreensão desnecessária ou 

buscar transmitir ensinamentos não almejados aos enunciatários. 

       Foi constatada, também, a existência de condição global para a felicidade 

enunciativa presente nos seis textos de acórdão analisados. Tal condição exige 

que as pessoas litigantes, os operadores do direito e os juízes tenham 

consciência da atribuição funcional do Judiciário para decidir sobre os pleitos 

levados ao seu conhecimento e de fazer cumprir suas decisões. Verificou-se, 

ademais, que o enunciador lega diferentes graus de importância aos casos 

judiciais, considerando mais relevantes aqueles com maior poder de 

interferência no cotidiano. Igualmente, viu-se que o enunciador estabelece 

hierarquia denotadora dos diferentes graus de importância e de tratamento 
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atribuídos, sucessivamente, aos juízes, membros do Ministério Público, 

advogados e litigantes, o que pode vir a interferir nas decisões judiciais.  

       Outrossim, detectou-se a existência de relação basilar entre os acórdãos e 

todos os princípios de textualidade, decorrendo a configuração daqueles da 

aplicação destes pelo produtor textual. Não é só. Há algumas peculiaridades 

percebidas na relação havida entre os mencionados princípios e o discurso 

consubstanciado nos textos investigados. Tais peculiaridades contribuem para 

tornar os textos de acórdão únicos, dentre outras merecendo destaque: a) a 

intertextualidade remete sempre a trechos de normas, além de relacionar-se, 

muitas vezes, com a jurisprudência e a literatura jurídica; b) fazem-se presentes 

na coesão existente nos textos de acórdão o emprego de elipses, formas 

remissivas lexicais (nomes genéricos e substantivos adjetivos), recorrência de 

tempo e aspecto verbal, além de justaposição combinada com progressão 

temática; c) a coerência é levada a cabo pelo uso de superestrutura peculiar ao 

gênero acórdão e pelo emprego de frames inerentes ao discurso jurídico.  

       Constatou-se a ocorrência de intensa subjetividade nos textos de acórdão 

mediante a presença de dêiticos e subjetivemas afetivos e avaliativos. Apesar 

disso, viu-se que o enunciador, de maneira contraditória, busca disfarçar, ao 

menos em parte, a tal subjetividade e o substrato ideológico a ela subjacente, 

intentando fazê-lo pela utilização de técnicas de manipulação das categorias 

enunciativas (pessoa: eu X tu X ele, tempo: agora X antes X depois, espaço: 

aqui X ali X lá), com o objetivo de gerar ora uma ora outra das seguintes duplas 

de efeitos de sentido: distanciamento X aproximação; objetividade X 

subjetividade; absenteização X presentificação; conjunção X deslocação; 

virtualidade X realidade; inacabado X não começado.  

       Assim, o enunciador parece desejar mostrar os julgadores como distantes 

dos eventos geradores dos conflitos interpessoais, a fim de caracterizá-los como 

equânimes, objetivos, imparciais, e racionais, bem como exteriores ao problema. 
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De maneira oposta, ele aparentemente busca adjetivar os litigantes como 

próximos aos eventos e imersos no conflito deles originado, logo, enquanto 

subjetivos, emotivos e parciais em seus motivos. Mais: o tempo real da 

enunciação é o do julgamento e aquele virtual é o anterior a esta solenidade. 

Também se lança mão do sentido inacabado para conscientizar o jurisdicionado 

da necessidade de se obedecer à decisão judicial, extinguindo-se ao conflito.  

       Ademais, há que se expressar consistir o substrato ideológico inerente aos 

acórdãos na veiculação de ideologias configuradoras do Estado democrático de 

direito que pretende ser igualitário. Isto resta patente ao se verificar a 

importância dada ao primado da lei e à possibilidade de confrontação do Estado-

legislador e do Estado-administrador pelo Estado-juiz, a fim de que sejam 

mantidos os direitos da pessoa humana e o equilíbrio entre Executivo, 

Legislativo e Judiciário no exercício do poder.  

       Deste modo, pode-se afirmar que o enunciador dos seis textos não é 

axiologicamente neutro. Também não o são os julgadores enquanto personagens 

dos acórdãos enunciados. Assim, para que haja aceitação e, por conseguinte, 

legitimidade por parte do Judiciário em relação à população, deve-se buscar 

superar as incongruências havidas entre a intenção enunciativa e a realidade 

enunciada cristalizada nos textos de acórdão, sob pena de se colocar em risco até 

o Estado democrático de direito hoje aparentemente vigente no Brasil.  

       Finalmente, sugere-se como objeto de pesquisas científicas posteriores a 

aplicação do modelo de análise elaborado nesta tese aos outros gêneros 

integrantes do sistema de gêneros textuais jurídicos, a fim de se comprovar a 

hipótese de sua eficiência intra-sistêmica plena. Igualmente, acredita-se que é 

importante nova investigação dos textos do gênero acórdão, agora sob o 

preponderante enfoque de seus enunciatários, para que se possa conhecer o grau 

de eficácia havido na interação sócio-cognitiva a partir de uma visão global que 

abarque não somente o enunciador, mas, também, o enunciatário pertinente.  
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TEXTOS DE ACÓRDÃO ANALISADOS 

 

TEXTO DE ACÓRDÃO 1 

 

REVISTA DOS TRIBUNAIS 

ANO 95 - MARÇO DE 2006 -VOL. 845, Fls.170 - 171.  

 

 

SERVIDOR PÚBLICO – Improbidade administrativa – Demissão – 

Existência de prévio e regular processo administrativo – Hipótese em 

que foi assegurado o pleno exercício ao direito de defesa – Irrelevância 

de o agente ter sido absolvido na esfera penal, mormente se não houve 

declaração de inexistência do fato ou da autoria – Aplicação do art. 

132, IV, da Lei 8.112/90. 

 

                     ____________________________________________________________ 

            Partes da superestrutura do gênero acórdão:  

            1ª Amarela:   Ementa Oficial;  

            2ª Vermelha: Acórdão (stricto sensu); 

            3ª Azul:          Relatório;  

            4ª Verde:       Voto (do relator); 

            5ª Cinza:       Certidão de Julgamento / Extrato de Ata;  

                     ____________________________________________________________ 

 

Ementa Oficial: Instaurado o processo administrativo e viabilizado o 

exercício do direito de defesa, com acompanhamento inclusive por 

profissional da advocacia, descabe cogitar de transgressão do devido 

processo legal. Responsabilidade administrativa e penal: as esferas são 

independentes, somente repercutindo na primeira o pronunciamento 

formalizado no processo-crime quando declarada a inexistência do fato ou 

da autoria. Apurada a improbidade administrativa, fica o servidor sujeito 

à pena de demissão (art. 132, IV, da Lei 8.112/90). 
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RO em MS 24.293-4/ DF – 1.ª T. – j. 04.10.2005 – v.u – rel. Min. 

Marco Aurélio – DJU 28.10.2005.  

 

ACÓRDÃO – Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 

Ministros do STF, em 1.ª T., sob a presidência do Min. Sepúlveda Pertence, 

na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por 

unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso ordinário em 

mandado de segurança, nos termos do voto do relator. 

Brasília, 4 de outubro de 2005 – MARCO AURÉLIO, relator. 

 

RELATÓRIO - O Exmo. Sr. Min. Marco Aurélio: O STJ indeferiu a 

segurança, em acórdão assim sintetizado (f.):  

Administrativo. Servidor público. Processo disciplinar. Demissão. 

Nulidade. Ampla defesa. Independência da instância administrativa. Pena. 

Proporcionalidade. 

I – Se a pena de demissão foi baseada em prévio processo disciplinar, 

no qual os indiciados puderam acompanhar todos os atos, bem como 

apresentar defesa escrita, não há, em princípio, nulidade por ofensa ao 

direito de ampla defesa ao contraditório. 

II – O simples fato dos servidores (sic) não terem sido acusados na 

esfera criminal pelos mesmos fatos não influi, em regra, sobre a punição 

disciplinar. Em face da independência entre as instâncias penal e 

administrativa.  

III – A priori, não se verifica excesso na imposição da pena de 

demissão aos servidores, se ao final do processo se conclui pela prática das 

condutas prescritas nos arts. 132, IV, e 132, XIII, c/c o art. 117, IX, da Lei 

8.112/90.  

IV – Questões cuja solução demandaria, necessariamente, revisão do 

material fático apurado no processo disciplinar não podem ser apreciadas 

em sede de mandamus. Segurança denegada.  



 265 

 

O Ministério Público Federal, no recurso ordinário de f., articula com 

a ofensa aos arts. 128 da Lei 8.122/90 e 5º, LV, XXXI, XLV e XLVI, da 

CF e aponta desproporcionalidade na aplicação da pena administrativa 

imposta aos impetrantes. Sustenta que todos eles “foram excluídos, por 

decisão judicial, de qualquer responsabilidade no âmbito penal e, por não 

ter havido ação civil ressarcitória de eventual dano, deveriam ter sido 

punidos com sanções menos graves”, proporcionais ao grau de 

responsabilidade e à gravidade dos fatos, de acordo com gradação fixada 

no art. 127 da Lei 8.112/90. Aduz inexistir nos autos prova de que os 

impetrantes foram beneficiados com o fato ilícito e afirma que, excluída a 

tipicidade penal na conduta dos servidores, sob o aspecto da 

antijuridicidade, tal fato deveria ser levado em consideração na apuração da 

transgressão disciplinar e no enquadramento legal em que se seguiu. Insiste 

na desproporção entre a conduta e as penas impostas, porquanto a 

autoridade administrativa teria ignorado os aspectos já reconhecidos na 

jurisdição penal, favoráveis aos impetrantes. Salienta que a Carta da 

República assegura a observância ao devido processo legal e veda o uso da 

incriminação forçada, “não podendo os impetrantes, em face da aposição 

de suas assinaturas ao termo de compromisso, determinar sua auto-

incriminação no caso supracitado, fazendo prova contra si mesmos” (f.). 

Segundo as razões expedidas, o art. 128 da Lei 8.112/90 impõe que, na 

dosimetria da pena administrativa, atente-se para a natureza e a gravidade 

da infração cometida, os danos causados ao serviço público, as atenuantes, 

as agravantes e os antecedentes funcionais. Reputa serem desiguais 

situações como a do caso concreto e outras em que houve denúncia contra 

os servidores e aproveitamento do ilícito para obtenção de vantagens 

ilegais em detrimento da Administração Pública. 

O recurso foi recebido conforme ato de f., havendo a União 

apresentado as contra-razões de f., nas quais afirma que os impetrantes 
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acompanharam todo o trâmite do processo disciplinar, que a ausência de 

denúncia não tem relevância na esfera disciplinar, diante da diferença entre 

ilícito penal e administrativo; e que as condutas foram enquadradas nos 

arts. 132, IV e VIII, e 117, IX, da Lei 8.112/90, cuja pena é a demissão. 

A Procuradoria-Geral da República, no parecer de f., preconiza o não-

provimento do recurso. Eis o resumo da peça: 

“Recurso ordinário – Mandado de segurança – Demissão – Servidores 

do Ministério da Fazenda – Alegada desproporcionalidade entre a pena 

aplicada e a conduta que lhes foi imputada no inquérito administrativo – 

Dosimetria da pena disciplinar – Necessidade de exame aprofundado de 

provas e fatos – Inidoneidade da via eleita – Necessidade de exame 

aprofundado de provas e fatos – Inidoneidade da via eleita – Parecer pelo 

improvimento do recurso”.  

O Ministério Público recorre na qualidade de fiscal da lei?  

 

É o relatório.  

 

VOTO – O Exmo. Sr. Min. Marco Aurélio (relator): na interposição 

deste recurso, foram atendidos os pressupostos gerais de recorribilidade. A 

peça, subscrita por Subprocurador-Geral da República, restou protocolada 

no prazo dobrado a que tem jus o recorrente.  

A notícia do acórdão recorrido foi veiculada no Diário de 25.03.2002, 

segunda-feira (f.), ocorrendo a manifestação do inconformismo em 23 de 

abril imediato, terça-feira (f.). Conheço.  

A leitura da inicial revela, em si, duas causas de pedir, a saber: a 

violência ao devido processo legal administrativo e a circunstância de os 

impetrantes haverem sido excluídos da persecução criminal. Conforme 

assentado pela Corte de origem, não é dado vislumbrar, mesmo porque a 

inicial não é específica a respeito, em que teria sido olvidado o devido 
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processo legal. A tanto não leva a circunstância de se haver consignado que 

apenas em relação a um dos envolvidos se fazia presente a necessidade de 

se observar, ante a estabilidade funcional, o processo administrativo 

disciplinar que, alfim, veio a ser instaurado contra todos.  

Relativamente à exclusão do processo criminal, atente-se para a 

independência das esferas. Não se tem situação concreta em que se haja 

declarado, em processo-crime, a inexistência do fato ou afastada a autoria, 

considerado este ou aquele ato. O que se nota, no caso, é que o Ministério 

Público insiste na óptica inicial, ou seja, na exteriorizada quando emitiu o 

parecer perante o STJ. O inconformismo contra decisão judicial na via do 

recurso há de ser reservado pelo Órgão, atuando como fiscal da lei, a 

situações concretas em que surja de início ilegalidade, o que não se verifica 

na espécie. Bem andou o STJ ao indeferir a ordem, como se depreende da 

ementa lançada no relatório e do voto condutor do julgamento.  

A partir dos elementos coligidos na fase de instrução do processo do 

processo administrativo, concluiu-se caracterizada a improbidade 

administrativa, a ensejar a demissão, consoante dispõe o art. 132, IV, da 

Lei 8.112/90.  

 

Nego provimento ao recurso.  

 

EXTRATO DE ATA – Decisão: A Turma negou provimento ao 

recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do voto do 

Relator. Unânime. 1.ª T., 04.10.2005. 

Presidência do Min. Sepúlveda Pertence. Presentes à sessão os 

Ministros Marco Aurélio, Cezar Peluso, Carlos Britto e Eros Grau.  

Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques.  
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TEXTO DE ACÓRDÃO 2 

 

REVISTA DOS TRIBUNAIS 

ANO 95 – MARÇO DE 2006 – VOL. 845, Fls.168-169.  

 

  

MANDADO DE SEGURANÇA – Pretendido conhecimento do writ 

como reclamação – Inadmissibilidade – Institutos processuais diversos, 

com ritos próprios em relação aos demais recursos previstos na lei 

processual civil – Erro grosseiro evidenciado – Inaplicabilidade do 

princípio da fungibilidade recursal. 

 

Ementa Oficial: O princípio da fungibilidade recursal deve ser 

aplicado com parcimônia, sob pena de comprometer-se o sistema recursal 

previsto no Código de Processo Civil, principalmente quando há erro 

grosseiro na escolha do recurso cabível. Não há fungibilidade entre 

reclamação e mandado de segurança. Trata-se de institutos processuais 

diversos, com ritos próprios em relação aos demais recursos previstos no 

Código de Processo Civil.  

 

EDcl no AgRg no MS 23.605-1/MG – Sessão Plenária – j. 21.09.2005 

– v.u. – rel Min. Eros Grau – DUJ 14.10.2005.  

 

ACÓRDÃO – Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 

Ministros do STF, em Sessão Plenária, na conformidade da ata do 
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julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, rejeitar os 

embargos declaratórios, nos termos do voto do relator.  

Brasília, 21 de setembro de 2005 – ELLEN GRACIE, pres. – EROS 

GRAU, relator.  

 

RELATÓRIO – O Exmo. Sr. Min. Eros Grau: Trata-se de embargos 

de declaração opostos contra decisão que negou provimento a agravo 

regimental em mandado de segurança. O acórdão recorrido foi assim 

ementado:  

 

“Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão de uma turma 

recursal que nega trânsito a recurso extraordinário. Usurpação da 

competência do STF. Reclamação.  

1. O STF não é competente para processar e julgar mandado de 

segurança impetrado contra Turma Recursal de Juizado Especial.  

2. A via adequada para impugnar decisão que, na origem, nega trânsito 

a agravo de instrumento interposto para destrancar recurso extraordinário é 

a reclamação, fundada em usurpação da competência do STF.  

Agravo regimental a que se nega provimento” (f.)  

2. O embargante invoca o princípio da fungibilidade recursal para 

justificar a impetração de mandado de segurança em detrimento da 

reclamação prevista no Regimento Interno desta Corte. Sustenta que o 

acórdão recorrido é omisso pois deixou de fornecer a prestação 

jurisdicional, requerendo a manifestação da Turma quanto aos arts. 131, 

165, 458, I a III, 496 e 535, I e II, do CPC; e art. 5.º, XXXV, LIV, LV, da 

Constituição do Brasil.  
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3. Protocolado o recurso junto ao STJ durante período de férias 

forenses, a petição deu entrada na secretaria desta Corte em 12.01.2005.  

 

É o relatório.  

 

VOTO – O Exmo. Sr. Min. Eros Grau (relator): O embargante reporta-

se ao princípio da fungibilidade recursal para que o mandado de segurança 

resulte convolado em reclamação, a fim de que seja destrancado agravo de 

instrumento contra decisão denegatória de recurso extraordinário.  

2. O princípio, no entanto, deve ser aplicado com parcimônia, sob 

pena de comprometer-se o sistema recursal previsto no Código de Processo 

Civil, principalmente quando há erro grosseiro na escolha da via recursal.  

3. No presente caso, o embargante elegeu o mandado de segurança em 

detrimento da reclamação. Trata-se de institutos processuais absolutamente 

diversos entre si, a começar da competência para julgamento, com ritos 

próprios em relação aos demais recursos previstos no Código de Processo 

Civil, de modo que não vislumbro elementos que possam ser considerados 

fungíveis à luz do ordenamento nacional.  

4. Vê-se para logo inexistir qualquer omissão no acórdão de f., que 

demonstrou de maneira fundamentada o erro perpetrado pelo embargante.  

5. Os embargos de declaração têm pressupostos certos – art. 535, I e 

II, do CPC – que não se verificam neste caso. Os presentes embargos têm 

caráter infringente e refletem, tão-somente, o inconformismo do 

embargante com o que foi decidido.  

6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos 

de declaração não configuram via processual adequada à discussão do 
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mérito da causa, admitidos em caráter infringente somente em hipóteses 

excepcionais de omissão do julgado ou erro material manifesto:  

“Recurso extraordinário. Embargos de declaração. Servidor público 

estadual não estável. Demissão por conveniência administrativa. 

Contraditório e ampla defesa. Necessidade. 1. Os embargos de declaração 

não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo 

possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 

2. Supostas omissão e contrariedade que dissimulam nítida pretensão de 

rejulgamento da causa. 3. Não se prestam os embargos declaratórios à 

uniformização de jurisprudência. 4. Embargos de declaração rejeitados” 

(RE 223.904-ED, rela. Ministra Ellen Gracie, DJ 18.02.2005 – grifei).  

Ante o exposto, rejeito os embargos.  

 

EXTRATO DE ATA – Decisão: O Tribunal, por unanimidade, 

rejeitou os embargos declaratórios, nos termos do voto do relator. 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Nelson Jobim (presidente) e 

Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Ellen Gracie (vice-

presidente). Plenário, 21.09.2005.  

Presidência da Sra. Ministra Ellen Gracie (vice-presidente). Presentes 

à sessão os Srs. ministros Sepúlveda Pertence, Carlos Velloso, Marco 

Aurélio, Gilmar Mendes, Cezar Peluso, Carlos Britto, Joaquim Barbosa e 

Eros Grau.  

Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando Barros e Silva 

de Souza.  
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TEXTO DE ACÓRDÃO 3 

 

REVISTA DOS TRIBUNAIS 

ANO 95 – MARÇO 2006 – VOL. 845, Fls. 527 – 528.  

 

 

PENA – Trabalho externo – Benefício que deve ser aplicado, 

independentemente do cumprimento de 1/6 da reprimenda imposta – 

Análise dos requisitos próprios da benesse, no entanto, que deve ser 

operada pelo juízo da execução. 

 

Ementa Oficial: Com relação ao trabalho externo, esta Corte o tem 

admitido, independentemente do cumprimento de um sexto da pena, se 

presentes os requisitos próprios desse benefício, cuja aferição deve ser 

operada pelo Juízo da Execução. 

 

RHC 17.693-RS – 6ª T. – j. 18.08.2005 – v.u. – rel. Min. Paulo Gallotti 

– DJU 07.11.2005.  

 

ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 

Ministros da 6ª T. do STJ, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso 

e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro-relator.  

Os Srs. Ministros Paulo Medina, Hélio Quaglia Barbosa, Nilson Naves 

e Hamilton Carvalhido votaram com o Sr. Ministro-relator. 
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Brasília, 18 de agosto de 2005 – PAULO GALLOTTI, presidente e 

relator. 

RELATÓRIO- O Exmo. Sr. Min. Paulo Gallotti: Cuida-se de recurso 

ordinário interposto por Raul Alonso dos Reis, condenado, por homicídio 

simples, a 6 anos e 6 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime 

semi-aberto, contra acórdão do TJRS que denegou o habeas corpus ali 

manejado.  

Pretende o recorrente cumprir a pena em estabelecimento prisional 

compatível com o regime imposto na sentença, assim também concessão do 

benefício de trabalho externo, independentemente do desconto de um sexto 

da sanção. 

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento parcial do 

recurso.  

 

É o relatório.  

 

VOTO - O Exmo. Sr. Min. Paulo Gallotti (relator): Conheço o apelo.  

O pedido de transferência para o regime semi-aberto está prejudicado, 

posto que, em contato com a Vara de Execuções Criminais de Bento 

Gonçalves, no Rio Grande do Sul, assessoria de meu gabinete obteve a 

informação de que o recorrente já cumpre pena nesse regime, conforme se 

verifica da certidão enviada via fax, devendo juntar-se cópia aos autos. 

Com relação ao trabalho externo, esta Corte o tem admitido, 

independentemente do cumprimento de um sexto da pena, se presentes os 

requisitos próprios desse benefício, cuja aferição deve ser operada pelo 

juízo da execução. 
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Vejam-se: 

a) “Recurso especial. Crime contra patrimônio. Roubo qualificado. 

Regime semi-aberto. Trabalho externo. Concessão. Competência. Juízo da 

execução. Dissenso pretoriano não demonstrado.  

1. O art. 35, § 2.º, do CP admite o trabalho externo para os 

sentenciados em regime prisional semi-aberto, mas não disciplina que a 

competência seria do juiz sentenciante, conforme alegado pelo recorrente. 

2. Esta Corte, em diversos julgados, tem admitido a concessão do 

trabalho externo à condenado ao regime semi-aberto, independentemente 

do cumprimento de 1/6 da pena, todavia os requisitos objetivos e subjetivos 

devem ser analisados pelo juízo da execução.  

3. Não se conhece da argüida divergência jurisprudencial, uma vez que 

o recorrente não realizou o cotejo analítico de molde a demonstrar a 

exigida similitude fática entre o aresto vergastado e o acórdão paradigma.  

4. Recurso conhecido parcialmente e, nesta parte, desprovido” (REsp 

303.076, rela. Ministra Laurita Vaz, DJU 02.05.2005).  

b) “Execução penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Regime 

semi-aberto. Trabalho externo. Cumprimento de 1/6 da pena. Condições 

pessoais. 

I – Tem prevalecido nesta Corte o entendimento no sentido de que, 

uma vez demonstradas nos autos as condições pessoais favoráveis ao 

paciente, deve ser permitido, ao condenado ao regime semi-aberto, o 

trabalho externo, independentemente do cumprimento de 1/6 (um sexto) da 

pena (precedentes).  

II – Inviável nesta estreita via a análise dos requisitos de natureza 

subjetiva necessária para a concessão do benefício do trabalho externo, por 

demandar inevitável dilação probatória. Recurso parcialmente provido, a 
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fim de que o juízo de execuções verifique se presentes os demais requisitos 

(subjetivos) para a concessão da benesse do trabalho externo” (RHC 

15.345, rel. Min. Felix Fischer, DJU 07.06.2004). 

Ante o exposto, considerando em parte prejudicado o recurso, lhe dou 

provimento, no demais, para que o juízo da execução, afastada a exigência 

do cumprimento mínimo de um sexto da pena, examine o pedido de 

trabalho externo formulado pelo recorrente. 

 

É como voto.  

 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO – Certifico que a E. 6ª T., ao 

apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a 

seguinte decisão: 

“A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e lhe 

deu provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro-relator.” 

Os Srs. Ministros Paulo Medina, Hélio Quaglia Barbosa, Nilson Naves 

e Hamilton Carvalhido votaram com o Sr. Ministro-relator. 

Presidiu o julgamento o Sr. Min. Paulo Gallotti. 

Brasília, 18 de agosto de 2005. 
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TEXTO DE ACÓRDÃO 4 

 

REVISTA DOS TRIBUNAIS 

ANO 95 - MARÇO DE 2006 – VOL. 845, Fls.204-206.  

 

  

FIANÇA – Locação – Alienação do imóvel locado – Fato que não 

extingue o contrato de locação, nem afeta a garantia prestada pelo 

fiador – Sub-rogação do adquirente ao contrato, que o legitima para 

cobrar os créditos decorrentes, inclusive quanto àqueles preexistentes à 

própria alienação – Inteligência do art. 8º da Lei 8.245/91. 

 

Ementa Oficial: Tendo o Tribunal de Origem concluído pela 

ocorrência de expressa anuência do fiador à prorrogação do contrato de 

locação, infirmar tal entendimento demandaria o revolvimento de matéria 

fático-probatória, impossível pela via especial, por atrair o óbice da Súm. 

7 do STJ. A alienação do imóvel locado, per se, não extingue o contrato de 

locação, nem afeta a garantia prestada pelo fiador. Não há falar em novo 

contrato pelo fato de o adquirente não ter exercido o direito de denunciar 

a locação, previsto no art. 8º da Lei 8.245/91. A Sub-rogação do 

adquirente ao contrato de locação o legitima para cobrar os créditos 

decorrentes do respectivo contrato, inclusive quanto àqueles preexistentes 

à própria alienação.  

 

REsp 620.072-SP – 5.
a
 T. – j. 18.08.2005 – v.u. – rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima – DJU 03.10.2005.  

 

ACÓRDÃO – Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os 

Ministros da 5.ª T. do STJ, por unanimidade, conhecer do recurso, mas lhe 

negar provimento. Os Srs. Ministros Felix Fischer, Gilson Dipp e Laurita 

Vaz votaram com o Sr. Ministro-relator. 
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Brasília, 18 de agosto de 2005 – ARNALDO ESTEVES LIMA, 

relator.  

 

RELATÓRIO - O Exmo. Sr. Min. Arnaldo Esteves Lima: Trata-se de 

recurso especial interposto por Nilson Godoi Bueno, com base no art. 105, 

III, a e c, da CF, contra acórdão do 2º TACivSP, assim ementado:  

“Execução contra fiador. Crédito locatício. Venda do imóvel locado. 

Alegação de ilegitimidade ativa do adquirente. É legitimado para a 

execução por crédito decorrente de aluguéis aquele que ao primitivo 

locador por ato negocial sucedeu e, por isso, nos direitos dele sub-rogou-se. 

Responsabilidade pelo pagamento, tanto dos locativos anteriores como dos 

posteriores à locação, que não se altera pela substituição do primitivo 

locador, já que assenta continua naquele regramento contratual. Recurso 

improvido”.  

O recorrente sustenta, nas razões do presente recurso especial, além de 

dissídio jurisprudencial, a ofensa aos arts. 6º do CPC e 1.483 do CC 

brasileiro de 1916, ao fundamento de que o recorrido (adquirente do 

imóvel) seria parte legítima para figurar no pólo ativo da presente 

demanda. 

Aduz ainda o recorrente que, na qualidade de fiador, não poderia ser 

condenado a arcar com uma dívida oriunda do período posterior ao fim 

originariamente previsto no contrato de locação (31.12.1994), uma vez que 

não teria anuído expressamente com a prorrogação.  

Pugna, ao final, que seja dado provimento ao recurso especial, para 

que se reconheça a ilegitimidade ativa da parte recorrida “no crédito 

locatício anteriormente à aquisição do imóvel, bem como a extinção da 

fiança após 31.12.1994, extinguindo-se a execução contra o fiador” (f.).  

A parte recorrida apresentou contra-razões (f.).  
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Admitido, na origem, o recurso especial, subiram os autos a esta Corte 

(f.).  

 

É o relatório.  

 

VOTO – O Exmo. Sr. Min. Arnaldo Esteves Lima (relator): Verifico 

dos autos que o acórdão recorrido foi assim fundamentado (f.):  

“Reputa-se acertadamente repelida pelo juiz a tese do executado 

acerca da falha de legitimidade do adquirente de imóvel locado para 

reclamar aluguéis, adotando-se neste particular os argumentos expostos no 

voto do E. Juiz-relator sorteado, que ao acórdão passa então a integrar. 

Note-se sustentar ele ter a fiança subsistido apenas até a venda do 

imóvel, ocorrida em 22.05.1996, quando então a continuidade da garantia 

ficou a depender da celebração de um novo contrato escrito. Daí, aliás, 

dizer ele que legitimidade não teria o exeqüente para reclamar os aluguéis 

anteriores à aquisição e que, quanto aos posteriores à venda, garantidos por 

fiança já não estavam. 

(...) Vale dizer, o executado expressamente reconheceu subsistente a 

fiança no período de 31.12.1994 a 21.05.1996, em conformidade com o 

regramento contratual, importando por isso ao agravo, apenas e tão-

somente, aferir o efeito da alienação do imóvel locado sobre a garantia. 

Em suma, não tendo sido alegado quadro fático ajustado à hipótese 

versada na Súm. 214 mas, ao oposto disso, fatos com ela conflitantes, 

afastada fica, pela maioria julgadora, a sua aplicação ao caso concreto.”  

Constata-se, assim, que a questão federal suscitada pelo recorrente foi 

devidamente apreciada pelo Tribunal de Origem, sobre a qual efetivamente 

emitiu juízo de valor, restando cumprido o requisito do pré-

questionamento.  

No que concerne à primeira tese do recorrente – ilegitimidade ativa da 

parte recorrida –, ensina o Prof. Gildo dos Santos (Locação e despejo:  
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comentários à Lei 8.245/91. 5. ed. São Paulo: RT, 2004. f.):  

“(...) a venda, só por si, não rompe a locação. Para tanto, é mister que 

o novo adquirente manifeste formalmente que não tem interesse em manter 

o liame locatício, avisando o locatário. Essa providência deve ser tomada 

no prazo que, agora, é de 90 dias a contar do registro imobiliário da venda e 

compra ou, ainda, da cessão. Para que isso se dê validamente, porém, é 

necessário que o contrato de locação não tenha cláusula de vigência contra 

o adquirente, e, se contiver tal condição, é preciso que esteja averbada na 

respectiva matrícula do imóvel”. 

Desse modo, a simples alteração do locador, em face da alienação, em 

nada afeta a garantia prestada pelo fiador, razão pela qual não há falar em 

novo contrato de locação. Se o recorrido (adquirente do imóvel) não 

exerceu o direito de denunciar o contrato, previsto no art. 8º da Lei 

8.245/91, mas ao contrário, optou por dar continuidade à locação 

originalmente pactuada pelo antigo proprietário e o locatário, está ele 

perfeitamente legitimado para cobrar os créditos decorrentes do respectivo 

contrato, inclusive quanto àqueles preexistentes à própria alienação. 

Quanto à questão relativa à prorrogação do contrato de locação, é 

firme, nesta Corte, o entendimento segundo o qual o contrato de fiança 

deve ser interpretado restritivamente e, portanto, “não se pode admitir a 

responsabilização do fiador por encargos locatícios decorrentes de contrato 

de locação prorrogado sem a sua anuência, ainda que exista cláusula 

estendendo sua obrigação até a entrega das chaves ou que tenha renunciado 

ao benefício do art. 1.500 do CC” (6.ª T., REsp 470.435-RS, rel. Min. 

Vicente Leal, DJ 24.02.2003, p. 332).  

Na hipótese vertente, todavia, observa-se que o acórdão recorrido 

entendeu que o recorrente-fiador “expressamente reconheceu subsistente a 

fiança no período de 31.12.1994 a 21.05.1996, em conformidade com o 

regramento contratual” (f.). Tal conclusão deu-se em razão dos próprios 
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argumentos esposados pelo recorrente em seu recurso de apelação, a saber 

(f.):  

“Comprovada, portanto, a ilegitimidade ativa do exeqüente quanto aos 

créditos decorrentes do contrato até 22.05.1996, e a inexistência de contrato 

de fiança posteriormente a essa data, em virtude de contrato verbal, reitera, 

in totum, o executado, o seu pedido de extinção da presente execução, nos 

termos da lei”.  

Assim, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, quanto à 

ocorrência da expressa anuência do recorrente-fiador, à prorrogação do 

contrato de locação, demandaria o revolvimento do conjunto probatório, 

impossível pela via especial, por atrair o óbice da Súm. 7 do STJ.  

Considerando-se, por fim, que conforme reconhecido pelo Tribunal de 

Origem, houve a expressa anuência do fiador à prorrogação do contrato de 

locação – que, apesar da alienação do imóvel, não se extinguiu –, e ainda, 

que o adquirente tem legitimidade para cobrar os créditos dele advindos, 

faz-se necessário reconhecer a responsabilidade do recorrente-fiador pela 

dívida oriunda da cobrança dos alugueres em atraso e de seus respectivos 

encargos.  

Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento. 

 

É o voto. 

 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO – Certifico que a E. 5.ª T., ao 

apreciar o processo em epígrafe na Sessão realizada nesta data, proferiu a 

seguinte decisão: 

“A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso, mas lhe negou 

provimento”.  

Os Srs. Ministros Felix Fischer, Gilson Dipp e Laurita Vaz votaram 

com o Sr. Ministro-relator.  

Brasília, 18 de agosto de 2005.   
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TEXTO DE ACÓRDÃO 5 

 

REVISTA DOS TRIBUNAIS 

ANO 95 - ABRIL DE 2006 - VOL. 846, Fls.559 – 560. 

 

  

REPRESENTAÇÃO – Magistrado – Suposta prática de delitos não 

comprovados – Pedido de arquivamento formulado pelo Ministério 

Público – Admissibilidade – Remessa dos autos ao Parquet que se 

impõe, nos termos do art. 40 do CPP. 

 

                     ____________________________________________________________ 

            Os tipos empregados na composição do gênero acórdão:  

            1º Verde: Injunção;  

            2º Cinza: Dissertação ou dissertação + argumentação; 

            3º Azul :   Narração;  

            4º Sublinhado: Descrição; 

                     ____________________________________________________________ 

 

Ementa Oficial: Representação contra Magistrado. Pedido de 

arquivamento formulado pelo Ministério Público. Ministério Público que é 

o titular da ação penal. Arquivamento determinado, remetendo-se ao 

Ministério Público cópia das peças que instruíram os autos, nos termos do 

art. 40 do CPP. 

Representação contra Autoridade 123.168-0/3-00 – Órgão Especial – 

j. 21.09.2005 – v.u – rel. Des. Ruy Camilo.  
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ACÓRDÃO – Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Representação contra Autoridade 123.168-0/3-00, da Comarca de São 

Paulo, em que é representante Maria Lúcia Pereira, sendo representado 

Caio Ventosa Chaves (Juiz de Direito): 

Acordam, em Órgão Especial do TJSP, por v.u., determinar o 

arquivamento dos autos, nos termos deste v. acórdão, de conformidade com 

o relatório e voto do relator, que ficam fazendo parte integrante do presente 

julgado.  

Participaram do julgamento os Desembargadores Luiz Tâmara (pres.), 

Denser de Sá, Mohamed Amaro, Vallim Bellocchi, Sinésio de Souza, 

Menezes Gomes, Paulo Franco, Barbosa Pereira, Oliveira Ribeiro, Roberto 

Stucchi, Marco César, Munhoz Soares, Walter Guilherme, Laerte Nordi, 

Sousa Lima, Celso Limongi, Viana Santos, Debatin Cardoso e Paulo 

Travain.  

São Paulo, 21 de setembro de 2005 – LUIZ TÂMARA, pres. – RUY 

CAMILO, relator com a seguinte declaração de voto: Representação 

ofertada pela advogada Maria Lúcia Pereira contra o Dr. Caio Ventosa 

Chaves, Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Campinas, imputando-lhe 

prática de crimes de prevaricação, tortura, cárcere privado e coação no 

curso do processo. 

Sustenta a ora requerente que tendo representado criminalmente contra 

o magistrado pela prática de crime de tortura, este garantido pela 

impunidade que o Tribunal lhe propicia, agigantou-se na prática de crimes 

hediondos contra a vítima, o advogado Wilson Rodolpho de Oliveira. 

Relata a invasão de seu escritório, aduzindo que, uma hora depois, 

quando a vítima, Dr. Wilson, foi ao 1º Distrito para registrar a ocorrência, 

foi vítima de um flagrante forjado pelos invasores, ficando preso por dez 

dias em cela comum, submetido a intensa tortura. Aduz que o representado 
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recusou-se a cumprir o disposto no art. 5º., LXV da Carta Magna e não 

relaxou a prisão do Dr. Wilson. Refere-se também a ato omissivo do Juiz 

Abelardo de Azevedo para afirmar que, com o objetivo de saldar dívida de 

honra em relação ao colega, o representado praticou ato de tortura 

psicológica, ofendendo e degradando o advogado vítima. 

Recrimina o Tribunal de Justiça que nenhuma providência tomou, 

elencando o que efetivou para compreensão e entendimento das imputações 

criminais que fez contra o representado. O Ministério Público, em 

manifestação de f., propôs o arquivamento. 

 

É o relatório. 

 

O Procurador-Geral da Justiça, dono da ação penal, não vislumbrando 

qualquer infração penal que tivesse sido cometida pelo magistrado, 

requereu o arquivamento. 

Com efeito, da leitura dos autos, colhe-se que o magistrado 

representado limitou-se a exercer a jurisdição e mesmo que fosse errôneo 

seu r. despacho, daí não poderia infligir ao Dr. Wilson sofrimento mental 

ou grave ameaça, conforme seriam indispensáveis para tipificar o delito do 

art. 1º da Lei 9.455 de 07.04.1907 (sic). Os atos tidos como configuradores 

dos delitos imputados, traduzem simples exercício da função jurisdicional, 

não se podendo cogitar de omissão ou descumprimento de dever legal e, 

muito menos, contra expressa disposição de lei, que são circunstâncias 

elementares de delito contra a Administração Pública. Daí porque 

determina-se o arquivamento, remetendo-se ao Ministério Público cópia 

das peças que instruíram os autos, nos termos do art. 40 do CPP.  
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TEXTO DE ACÓRDÃO 6 

 

REVISTA DOS TRIBUNAIS 

ANO 95 - ABRIL DE 2006 - VOL. 846, Fls.262 - 264.  

 

  
PROCESSO – Extinção do feito por descumprimento de determinação 

judicial – Inadmissibilidade – valor da causa – Autor que não cumpriu 

determinação do juiz para corrigir o valor dado à causa – Hipótese em 

que o magistrado deve retificar de ofício o valor ou aguardar eventual 

impugnação da parte contrária.  

 

Ementa da Redação: O fato de o autor não cumprir determinação 

judicial para corrigir o valor da causa não é motivo para que o juiz 

extingüa o processo, cumprindo ao magistrado retificar de ofício o valor 

da causa ou determinar o seu prosseguimento, aguardando eventual 

impugnação da parte contrária.  

 

Ap 263.692.5/4-00 – 8ª Câm. De Direito Público – j. 23.11.2005 – v.u. 

– rel. Des. José Santana.  

 

ACÓRDÃO – Vistos, relatados e discutidos estes autos de ApCív 

263.692.5/4-00, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes Mari 

Mieco Yoshimura Nashima (e outros), sendo apelados Economus Instituto 

de Seguridade Social (e outra):  

Acordam, em 8.ª Câm. de Direito TJSP, por v.u., dar provimento ao 

recurso para afastar a extinção do processo e determinar seu 

prosseguimento.  

A r. sentença de f. indeferiu petição inicial de ação cominatória 

ajuizada por Mari Mieco Yoshimura Nashima e outros, sendo apelados 

Economus Instituto de Seguridade Social, e Banco Nossa Caixa S.A. – 
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Proc. 053.00.009845-3, 16ª vara Cível da Capital – com fundamento no art. 

284, par. ún., do CPC porque desatenderam, os promoventes, determinação 

no sentido de atribuírem valor correto à causa.  

Apelaram os autores. Argumentam, em síntese, que no caso “não 

existe um pedido com conteúdo econômico imediato”, razão porque “o 

valor da causa não encontra parâmetros no art. 259 do CPC, mas sim, na 

disposição do art. 258 do mesmo estatuto processual”, visto que na hipótese 

os autores buscam apenas o reconhecimento do direito de optarem pela 

participação no “Plano Plus” de Assistência Médica oferecido pelo 

Economus ou aquele que venha a substituí-lo eventualmente, nas mesmas 

condições e mediante o mesmo regime de contribuição imposto aos 

servidores em atividade. Sendo assim, na petição inicial apresentada “não 

existe qualquer defeito formal a ser corrigido, razão pela qual totalmente 

indevido o indeferimento da peça vestibular”. Nesse passo, lembram lição 

de Pontes de Miranda: “O autor diz o valor da causa, qualquer que seja o 

objeto econômico ou moral. Só as ações relativas ao estado e à capacidade 

das pessoas obedecem a outro critério (art. 92, II). Entre as causas de valor 

econômico e as relativas ao estado e capacidade das pessoas, há outras 

causas de interesse moral, cujo valor não se pode estimar em dinheiro. O 

autor tem de se adstringir à realidade, ao estimar as causas de valor 

econômico. Bifurca: a) ou o interesse é econômico e de quantia certa, caso 

em que essa quantia dá o valor (principal e juros vencidos, se os houver art. 

259, I); b) ou é econômico, porém não de quantia certa, caso em que se 

seguirá o art. 258” (Comentários ao Código de Processo Civil, t. III, p. 

408). Colaciona julgados, pedindo, em tais termos, a reforma da r. 

sentença, com prosseguimento da ação na forma da lei (f.).  

Recurso admitido e respondido pelo Economus Instituto de Seguridade 

Social contra-argumentando, em resumo, que o valor que os apelantes 

deram à causa é ínfimo e não corresponde ao benefício pretendido, qual 
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seja, “a prestação de assistência médica pelo plano “Plus”, pois as despesas 

com o uso dos serviços médico-hospitalares são elevadas. Também se os 

autores podem avaliar a astreinte (R$ 500,00 por dia) para o caso de 

descumprimento de preceito cominatório, podem aferir “o real valor do 

negócio jurídico aqui discutido”, de acordo com o disposto no art. 259, V, 

do CPC (f.).  

Também respondeu a co-ré Banco Nossa Caixa S/A (atual 

denominação da co-requerida), argumentando que restou preclusa a matéria 

relativa à determinação judicial de correção do valor da causa. Entretanto, 

ad argumentandum, tendo em vista o benefício pretendido pelos apelantes, 

o valor atribuído à causa não o reflete, razão porque o recurso deve ser 

improvido (f.)  

 

É o relatório.  

 

Rejeita-se a argüição de preclusão, uma vez que utilizaram-se os 

apelantes, no prazo legal, do recurso cabível contra a sentença extintiva do 

processo e, nesse passo, ataca-se o fundamento jurídico adotado pela r. 

sentença apelada (CPC, art. 515 caput), consubstanciado no 

desatendimento de despacho de expediente irrecorrível (CPC, art. 504), 

pertinente a emenda da inicial na parte em que atribuiu valor à causa (STJ – 

5ª T., Resp 66123-RJ, rel. Min. Edson Vidigal, j. 13.101998, DUJ 

16.11.1998, p. 109; RT 799/232; RJTJESP 106/329).  

A r. sentença decretou a extinção do processo com fundamento no art. 

295, VI c/c o art. 284, par. ún., do CPC porque os autores não cumpriram 

determinação judicial no sentido de corrigirem o valor atribuído à causa. 

Fundamenta que os autores “não atribuíram corretamente o valor à causa e 

tampouco justificaram seu valor, que deveria corresponder ao benefício 

econômico pleiteado, o qual pode ser aferido, em se tratando de ação desta 
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natureza, pelo valor do negócio jurídico (art. 259, V, do CPC), pela 

somatória das prestações (art. 260, do CPC) ou até pelas perdas e danos. 

Em vez de cumprir a determinação judicial, ignoraram as autoras o 

comando, reiterando o valor atribuído, sob argumento de que não havia 

conteúdo econômico imediato”. Optando as autoras por descumprir a 

ordem, haveriam de suportar o ônus da extinção do processo.  

Ocorre que “nos casos em que há critério fixado em lei, pode o juiz 

alterar de ofício o valor da causa”, especialmente “se clamorosa a 

desconformidade do valor atribuído em relação ao benefício patrimonial” 

(cf. Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e Legislação..., 36. ed., 

Saraiva, p. 346, nota ao art. 261). Nesse sentido, já decidiu o STJ:  

“As regras sobre o valor da causa são de ordem pública, podendo o 

magistrado, de ofício, fixá-lo quando for atribuído à causa valor 

manifestamente discrepante quanto ao seu real conteúdo econômico” (STJ 

– 3ª T., Resp 55.288-GO, rel. Min. Castro Filho, j. 24.09.2002, DUJ 

11.10.2002, 225. No mesmo sentido: RSTJ 137/314, maioria, apud 

Theotonio Negrão, op. cit., p. 347).  

Por isso, diante da resistência à determinação judicial cumpria ao 

Juízo retificar de ofício o valor da causa ou determinar o seu 

prosseguimento, aguardando eventual impugnação da parte contrária. O 

que não cabia era a extinção do processo com fundamento no art. 284, par. 

ún., do CPC, porque a determinação encontrou fundada resistência da 

parte, que havia de merecer decisão a respeito, em face do disposto no art. 

261 do CPC: “O réu poderá impugnar, no prazo da contestação, o valor 

atribuído à causa pelo autor (...)”.  

Anota-se, por fim, que não tem aplicação ao caso a norma do art. 515, 

§ 3.º, do CPC porque ainda não se estabeleceu a lide com citação das partes 

passivas.  



 288 

 

Daí porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso dos autores 

para afastar a extinção do processo e determinar o prosseguimento do feito 

na forma da lei processual.  

Participaram do julgamento os Desembargadores Toledo Silva (pres., 

sem voto), Paulo Dimas Mascaretti e Rubens Rihl.  

São Paulo, 23 de novembro de 2005 – JOSÉ SANTANA, relator.  
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LEGISLAÇÃO (excertos de textos legais) 

 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (Decreto-Lei n. 3.689/1941) 

......................................................................................................................... 

Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no 

território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das 

infrações penais e da autoria.  

[...] 

Art. 5º Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:  

I – de ofício; 

II – mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, 

ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-

lo. 

§ 1º O requerimento a que se refere o n. II conterá sempre que possível:  

a) narração do fato, com todas as circunstâncias; 

b) a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões 

de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos 

de impossibilidade de o fazer; 

c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e 

residência. 

[...]  

Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a 

autoridade policial deverá:  

I – dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e 

conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais; 
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II – apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados 

pelos peritos criminais;  

III – colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e 

suas circunstâncias; 

IV – ouvir o ofendido; 

V – ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto 

no Capítulo III do Título VII, deste Livro, devendo o respectivo termo ser 

assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura;  

VI – proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acareações; 

VII – determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito 

e quaisquer outras perícias;  

VIII – ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se 

possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes; 

IX – averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista 

individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado 

de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros 

elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e 

caráter.  

Art. 7º para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de 

determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução 

simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem 

pública.  

Art. 8º Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no Capítulo 

II do Título IX deste Livro.  
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Art. 9º Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, 

reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela 

autoridade.  

Art. 10 O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado 

tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o 

prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, 

ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. 

§ 1º A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e 

enviará os autos ao juiz competente. 

§ 2º No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem 

sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas.  

§ 3º Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a 

autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores 

diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz.  
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CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (Lei n.º 5.869/1973) 

......................................................................................................................... 

Art. 82. Compete ao Ministério Público intervir:  

I – nas causas em que há interesses de incapazes; 

II – nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, 

curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e disposição de 

última vontade; 

III – nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural e 

nas demais causas em que há interesse público, evidenciado pela natureza 

da lide ou qualidade da parte. 

Art. 83. Intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público:  

I – terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos 

do processo; 

II – poderá juntar documentos e certidões, produzir prova em audiência e 

requerer medidas ou diligências necessárias ao descobrimento da verdade.  

......................................................................................................................... 

Art. 165. As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do 

disposto no art. 458; as demais decisões serão fundamentadas, ainda que de 

modo conciso.  

......................................................................................................................... 

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:  

I – quando o juiz indeferir a petição inicial;  

[...] 

VI – quando não ocorrer qualquer das condições da ação, como a 

possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;  
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[...] 

XI – nos demais casos prescritos neste Código.  

......................................................................................................................... 

Art. 282. A petição inicial indicará:  

I – o juiz ou tribunal, a que é dirigida;  

II – os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do 

autor e do réu;  

III – o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 

IV – o pedido, com as suas especificações; 

V – o valor da causa; 

VI – as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados;  

VII – o requerimento para a citação do réu.  

......................................................................................................................... 

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença:  

I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da 

resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no 

andamento do processo; 

II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de 

direito;  

III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões que as partes lhe 

submeterem.  
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GLOSSÁRIO (de termos jurídicos) 

 

(A) – Decisões monocráticas:  

Decisões judiciais proferidas por um só juiz.  

 

(B) – Habeas corpus:  

ação judicial cujo objetivo é o de evitar a prisão ou obter a soltura do 

beneficiário do requerimento.  

 

(C) – Fungibilidade recursal:  

Possibilidade de substituição de uma ação ou de recurso por congênere, 

desde que inexista má-fé de seu utilizador.  

 

(D) – Reclamação [ao STF]:  

Recurso que visa a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal 

ou garantir a autoridade de suas decisões.  

 

(E) – Mandado de segurança:  

Ação com rito processual próprio que tem por objetivo resguardar as 

pessoas contra o inequívoco e atual abuso de autoridade. 

 

(F) – Jurisdição:  

Atividade do Judiciário praticada com a finalidade de dizer o direito a ser 

aplicado à solução de um conflito.  

 

(G) – Autos [do processo]:  

Capa feita de papel grosso na qual são colocados os papéis que exprimem 

os atos do processo, tais como petições, contestações, recursos, contra-

recursos, decisões e sentenças judiciais.  
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(H) – Embargos de declaração:  

Instrumento processual para impugnar trecho obscuro de sentença judicial 

ou acórdão ao solicitar que tal obscuridade seja esclarecida pelo juiz que 

foi o produtor do texto decisório.  

 

(I) – Agravo regimental:  

Recurso oposto à decisão de Presidente de Tribunal, de Presidente de 

Turma ou de relator que tenha causado prejuízo a direito da parte litigante.  

 

(J) – Competência:  

Prerrogativa ou capacidade atribuída por lei a uma pessoa ou órgão para a 

prática de certa ação.  

 

(K) – Turma recursal [de Juizado Especial]:  

Colegiado julgador composta por número ímpar de juízes e cuja função é a 

de decidir recursos contra sentença proferida em Juizado especial.  

 

(L) – Prevaricação:  

Crime em que incide servidor público que retarda ou pratica em desacordo 

com a lei ato de ofício, a fim de satisfazer interesse pessoal.  

 

(M) – Alienação:  

Ato de venda ou doação de bem ou direito.  

 

(N) – Preclusão:  

Perda da faculdade de praticar certo ato dentro do processo pelo término do 

prazo concedido e não aproveitado em decorrência da omissão culposa de 

quem deveria agir.  


