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“O estilo é o homem”, dizem; mas poderíamos dizer: o estilo é pelo menos 
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forma do seu representante autorizado, o ouvinte – o participante constante 
na fala interior e exterior de uma pessoa”.  

 
M. Bakhtin 

 



 
RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo entender os dizeres e os ditos do enunciador do acórdão, 
um dos gêneros da esfera de atividade jurídica. Pretendemos observar como o enunciador 
estrutura o enunciado do acórdão e descobrir quais são as recorrências no seu modo de 
enunciar que nos possibilitam fazer uma generalização no modo de ler e de interpretar o 
gênero. Buscamos ainda depreender o estilo do acordão, entendendo-o como efeito de sentido 
e, por isso, uma construção do discurso. Partimos do pressuposto de que as relações 
sintáxicas e semânticas do plano do conteúdo em conjunto com o plano da expressão, 
determinam o sentido de um texto. Cabe esclarecer que o estilo que pretendemos 
compreender não corresponde simplesmente à identificação de expressões estilísticas que 
acrescentem um algo-a-mais aos acórdãos, ou alguma coisa que os tornem mais belos e raros. 
Buscamos depreender o estilo tentando reconstruir quem diz pelo modo de dizer. Procuramos 
identificar as apreciações moralizantes da responsabilidade do sujeito e tentamos identificar o 
éthos, seguindo o entendimento de que: “o estilo é um conjunto de características da 
expressão e do conteúdo que criam um éthos” (DISCINI, 2014, p. 7). A fundamentação 
teórica adotada para que seja possível nos adequarmos aos objetivos propostos são os 
conceitos propostos por Bakhtin (2011), relativos à caracterização do gênero do discurso, 
esferas de atividade e dialogismo. As análises foram realizadas instrumentalizadas pelos 
mecanismos de construção do sentido e utilizamos como fundamento a semiótica narrativa e 
discursiva, visando, por meio da observação do percurso gerativo, alcançar o sentido do 
acórdão e quais as relações de sentido regem a sua produção. Tomamos as noções de estilo e 
de heterogeneidade de Discini (2014). Esperamos, com a pesquisa, contribuir para 
demonstrar a possibilidade da inter-relação entre semiótica e direito, e a utilidade da teoria 
semiótica narrativa e discursiva na interpretação do discurso jurídico. 
 
Palavras-chave: Discurso jurídico. Semiótica. Estilo. Gênero acórdão. 
 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation aims to understand the said and sayings of the judgment’s enunciator, one of 
the genres in the sphere of legal activity. We intend to observe how the enunciator structures 
the statement of judgment and find out which are the recurrences in their way of expressing 
that enable us to make a generalization in the way of reading and interpreting the genre. It 
also proposes to comprehend the judgment of style, taking it as effect of meaning and 
therefore a construction of discourse. We assume that the syntactic and semantic relationships 
of the content plane together with the expression plane determine the meaning of a text. It 
must be clarified that the style we want to understand does not just correspond to the 
identification of stylistic expressions that add a little more to the judgment, or something that 
make it more beautiful or rare. We seek to deduce the style trying to rebuild those who say by 
the way of saying it. We aim to find the moralizing assessments of the subject's responsibility 
and try to identify the ethos, understanding that: "the style is a set of speech features and 
contents that create an éthos" (DISCINI, 2014, p. 7).The theoretical framework adopted so as 
to enable us to adapt ourselves to the proposed objectives are the concepts proposed by 
Bakhtin (2011), related to the characterization of the speech genre, the spheres of activity and 
dialogism. The analyses were performed manipulated by the generative path of meaning, 
using as basis the narrative and discourse semiotics, intending, by the observation of the 
generative meaning process, to infer the meaning of the judgment and which meaning 
relations govern its production. We take Discini´s (2014) notions of style and heterogeneity. 
We hope, through this research, to contribute by demonstrating the possibility of the inter-
relationship between semiotics and law, and the usefulness of narrative and discursive 
semiotic theory in the interpretation of legal discourse.  

 
Keywords: Legal discourse. Semiotics. Style. Gender judgment. 
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INTRODUÇÃO  

 

O interesse pelo estudo do discurso jurídico como objeto de pesquisa das ciências da 

linguagem vem crescendo e se ampliando. Encontram-se artigos, dissertações, teses e 

algumas obras abrangendo as duas áreas, direito e estudos da linguagem. 

Estudos como o de Magri (2006) que, com base na semântica lexical e também na 

semiótica, buscam o sentido das codificações civis brasileiras. Os estudos de Pistori (2008) se 

fundamentam na retórica e na semiótica para tratar da persuasão no direito. Os de Catunda 

(2010), por sua vez, investigam a polifonia nas sentenças e acórdãos judiciais com base nos 

conceitos de Bakhtin e seu círculo. Já os de Bartoly (2010) examinam as estratégias de 

apagamento e distanciamento do sujeito, adotadas pelos operadores do direito na 

materialização das reduções a termo do juizado especial criminal e civil, baseados nos 

pressupostos teóricos da análise crítica do discurso. Citam-se, ainda, os estudos de Gaudêncio 

(2011) que abordam a sinonímia na terminologia do direito do trabalho e os de Caldo (2013), 

que pesquisa textos jurídicos sob a perspectiva da análise do discurso e retórica. E, 

novamente, Magri (2012), que aborda a hermenêutica jurídica por uma perspectiva semiótica. 

No que diz respeito a estudos envolvendo a semiótica e o discurso jurídico, 

pautamo-nos em Greimas (1981), Ferraz Junior (1997) e Bittar (2009). Porém, no que se 

refere ao estudo do estilo nos textos jurídicos, recorte que procuramos estabelecer para a 

realização da presente pesquisa, em termos de trabalhos no âmbito da semiótica, observamos 

uma considerável carência de estudos a esse respeito no Brasil.  

Assim, a escassez de trabalhos sobre o tema, aliada ao nosso interesse pelo estudo do 

discurso jurídico e o interesse em acrescentar esforços aos estudos já existentes para um 

melhor entendimento do discurso jurídico, utilizando-se, para tal fim, a perspectiva da 

semiótica, foi fator decisivo para a escolha do corpus de pesquisa. Contudo, por ser o 

discurso jurídico um campo muito vasto, delimitamos como corpus do estudo o gênero 

acórdão, que é uma decisão judicial. 

O acórdão, objeto de estudo escolhido, é um dos textos que compõem o processo 

judicial e tem como função encerrar as controvérsias estabelecidas entre as partes no 

processo, impondo solução para as questões discutidas. Dessa forma, o gênero acordão tem 

uma importante função social que é manter a harmonia e a pacificação social.  

Em nosso estudo, buscamos entender os dizeres e os ditos do enunciador do acórdão 

e como ele estrutura o enunciado. Procuramos descobrir quais são as recorrências no modo de 

enunciar do enunciador do acórdão que nos possibilitariam fazer uma generalização no modo 
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de ler e de interpretar os acórdãos. Pretendemos descobrir como se estabelece a relação entre 

o discurso jurídico fundador instituído pela lei, ou seja, o discurso normativo e o discurso 

decisório proferido no acórdão. 

Instigados por essas questões e na busca do sentido da constituição do gênero 

acórdão, estabelecemos como fundamentação teórica os conceitos propostos por Bakhtin, 

relativos à caracterização do gênero do discurso, esferas de atividade e dialogismo. As 

análises foram instrumentalizadas pelo percurso gerativo do sentido, utilizando-se como 

fundamento a semiótica narrativa e discursiva, visando, por meio da observação do percurso 

gerativo, depreender o sentido do acórdão e quais as relações de sentido regem a sua 

produção.  

Tomamos as noções de estilo e heterogeneidade de Discini (2014) e buscamos 

depreender o estilo do acordão. Partindo do pressuposto de que as relações sintáticas e 

semânticas do plano do conteúdo, em conjunto com o plano da expressão, determinam o 

sentido de um texto, propomos como objetivo verificar como essas relações podem 

determinar o sentido de vários textos representativos de um estilo, no caso o gênero acórdão.  

Entendendo que o estilo é efeito de sentido e, por isso, uma construção do discurso, 

apontamos como hipótese de nosso trabalho que o estilo pode ser depreendido por meio da 

observação das recorrências de procedimentos na construção do sentido no percurso gerativo 

do sentido, nos termos propostos pela semiótica.  

Porém, cabe esclarecer, de início, que o estilo que pretendemos depreender não 

corresponde simplesmente à identificação de expressões estilísticas que acrescentem um 

algo-a-mais aos acórdãos, ou algo que os tornem mais belos e raros. Nesse sentido, 

entendemos estilo como o modo próprio de dizer de uma enunciação única e depreensível de 

uma totalidade enunciada e adotamos como conceitos básicos os propostos por Discini (2014, 

p. 7), para quem:  

 
O estilo é o homem. Sim, o estilo é o homem, se pensarmos na imagem de 
um sujeito, construída por uma totalidade de textos que se firma em uma 
unidade de sentido. O estilo é o homem, se pensarmos em um “indivíduo” 
que, com corpo, voz e caráter, é construção do próprio discurso. O estilo é o 
homem, se pensarmos na imagem de um sujeito que, depreendida dos 
textos, supõe saberes, quereres, poderes e deveres ditados por valores e 
crenças sociais; um eu fundado no diálogo com o outro. O estilo é o homem, 
se, para homem, for pensado um modo próprio de presença no mundo: um 
éthos. 
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Logo, não analisamos somente as expressões linguísticas que caracterizam uma 

noção mais restrita de estilo, mas buscamos depreender o estilo nos acórdãos analisados, 

tentando reconstruir quem diz pelo modo de dizer. Procuramos identificar as apreciações 

moralizantes da responsabilidade do sujeito e tentamos identificar o éthos, a partir do 

entendimento de que: “o estilo é um conjunto de características da expressão e do conteúdo 

que criam um éthos” (DISCINI, 2014, p. 7). 

Buscamos, também, em nossas análises, identificar a recorrência do dito para 

tentarmos reconstruir o sujeito do dizer. Para tanto, examinamos as estratégias discursivas 

utilizadas nos acórdãos visando a depreender os mecanismos de construção do sentido. 

Sucede, contudo, que quando afirmamos que visamos identificar o éthos do 

enunciador, devemos esclarecer que não tentamos alcançar o caráter dos cidadãos que 

redigiram os acórdãos. Então, não pretendemos atingir, por meio do discurso, o ser 

ontológico, “de carne e osso”, pois, entendemos que, por meio do discurso, temos acesso 

apenas àquilo que o enunciador, entendido como um efeito de autor revela no texto, 

instaurando nele um narrador que assina os acórdãos.  

Selecionamos como corpus de nossa pesquisa oito acórdãos provenientes de 

processos judiciais do Estado de Minas Gerais1, proferidos pelas câmaras do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais entre os anos de 2012 e 2014. Todavia, em razão de ser o direito um 

campo muito amplo, com diversas áreas e também em razão da grande diversidade de 

assuntos e temas tratados nos acórdãos, optamos por restringir nosso corpus a acórdãos da 

área do direito civil, cujo assunto tratado refere-se a pedidos de danos morais, por ofensa à 

honra e à imagem, em razão de publicações realizadas pela imprensa. 

Orientamo-nos pelos conceitos de Discini (2014, p. 27), que entende que o “estilo é 

efeito dado por uma totalidade de discursos enunciados” e que essa totalidade oscila entre as 

grandezas: unus, totus e nemo, homologações dos universais quantitativos propostos por V. 

Brøndal. Assim, selecionamos inicialmente para análise um primeiro acórdão como corpus, o 

qual foi denominado acordão 01, sendo esse considerado um unus. Em seguida, foi feito o 

estudo de mais três acórdãos (acordão 02, acordão 03 e acordão 04) relatados pelo mesmo 

enunciador/desembargador do acórdão 01, sendo cada um deles considerado um unus, que 

remete a um totus, que é o conjunto de acórdãos relatados e proferidos por esse mesmo 

desembargador. Posteriormente, essa totalidade foi tomada como outro unus, em oposição a 

1 Os acórdãos utilizados no presente trabalho foram todos retirados do site oficial do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, (www.tj.mg.jus.br), cujo acesso é público e irrestrito.  
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mais quatro acórdãos relatados e proferidos por outros desembargadores do mesmo tribunal, 

que serão considerados como um novo totus. Por meio do cotejo entre as duas totalidades, 

buscaram-se as recorrências do sujeito com vistas a identificar o éthos. 

A presente dissertação se compõe de três capítulos. No primeiro, tratamos dos 

pressupostos teóricos e metodológicos fundadores da pesquisa. Buscamos, nesse capítulo, 

orientando-nos por Bakthin (2011), compreender o conceito de esferas de atividade para 

podermos situar o discurso jurídico e os gêneros do discurso jurídico, bem como obter 

fundamentação teórica para caracterizar o nosso corpus, o acórdão, como um gênero do 

discurso. Delimitamos o corpus e descrevemos como foi feito o seu recorte tomando como 

base os conceitos de unus, totus e nemo universos quantitativos propostos por V. Brøndal. 

Ainda no capítulo um, apresentamos os conceitos da teoria semiótica, que são 

tomados como base em nossas análises. Destacamos a importância das marcas da enunciação 

como ferramentas para conseguirmos evidenciar o éthos do enunciador e o estilo no gênero 

acórdão. São estudadas as três qualidades éticas apontadas por Aristóteles (2005) que 

atribuem credibilidade ao discurso, phrónesis, areté e eunóia. São apresentadas também as 

noções do conceito de estilo e a perspectiva de estilo proposta por Discini (2014), que 

adotamos em nosso estudo. Finalizamos o capítulo com as noções de dialogismo que nos 

ajudaram a compreender as estratégias de construção do discurso jurídico estudado.  

No segundo capítulo, apresentamos as bases teóricas para o estudo do discurso 

jurídico. Demonstramos como o direito está inserido na sociedade e como os fatos da vida 

cotidiana se transformam em fatos jurídicos. Destacamos a estreita ligação entre a linguagem 

e o direito, enfatizando que, embora o direito tenha uma linguagem com características 

específicas, continua sendo um discurso em língua natural, o que nos permite estudá-lo por 

meio da semiótica, como afirmado por Greimas (1981). Visando a classificar nosso corpus 

acórdão, apresentamos possíveis divisões para o discurso jurídico, adotando para o trabalho a 

proposta de Bittar (2009), que o dividiu em quatro tipos: discurso normativo, discurso 

burocrático, discurso decisório e discurso científico. Tecemos, ainda, algumas considerações 

sobre a área do direito civil na qual se insere os assuntos tratados nos acórdãos escolhidos 

como corpus.  

No terceiro capítulo, realizamos inicialmente uma descrição e classificação do 

gênero acórdão, bem como apresentamos suas principais características. Descrevemos, sob a 

ótica de Bakhtin (2011), seu conteúdo temático, estrutura composicional e estilo. Em seguida, 

retomamos os conceitos teóricos discutidos e realizamos por etapas as análises nos acórdãos 

pela perspectiva da semiótica. Na primeira etapa, procedemos às análises dos acórdãos 01, 
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02, 03 e 04 e, diante das recorrências, depreendemos o éthos do enunciador de tais acórdãos. 

Na segunda etapa, focamos nos acórdãos 05, 06, 07 e 08, e efetuamos as análises, tomando 

como base a título de comparação as análises da primeira etapa.  

No quarto e último capítulo descrevemos os dois ethé distintos para o gênero 

acórdão encontrados a partir da análise do nosso corpus. Apontamos as recorrências 

encontradas nas análises nos três níveis do percurso gerativo do sentido, nível fundamental, 

nível narrativo e nível discursivo, que nos permitiram supor um sentido e um estilo para o 

gênero acórdão. Por fim, no item anexo, consta a íntegra dos oito acórdãos analisados.  
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Capítulo 1 
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

1.1 As esferas de atividade e os gêneros do discurso  

 

Elegemos como objeto de nosso estudo o discurso jurídico. Podemos considerar 

como discurso jurídico todo enunciado oral ou escrito que integra a esfera de atividade 

jurídica, a qual também pode ser entendida como domínio discursivo jurídico.  

Cabe dizer ainda que entendemos “enunciado” como sendo “toda grandeza dotada 

de sentido, pertencente à cadeia falada ou ao texto escrito, anteriormente a qualquer análise 

linguística lógica” (GREIMAS; COURTÉS, 2013, p.168). O conceito “esferas de atividade”, 

por sua vez, é proveniente dos estudos de Bakhtin (2011), para quem essas, mesmo sendo 

inúmeras e variadas, estão sempre relacionadas com a utilização da língua, à qual só temos 

acesso por meio de enunciados concretos e únicos, provenientes dos integrantes dessas 

diversas esferas. Dessa forma, mesmo que cada enunciado seja único e individual, ele 

corresponde a um tipo de enunciado de uma dada esfera de atividade da língua, que, no 

entendimento de Bakhtin (2011), elaboram seus tipos relativamente estáveis de enunciados, 

chamados de gêneros do discurso.  

Além disso, o conceito de “domínio discursivo” é empregado conforme propõe 

Marcuschi (2003), que o define como práticas discursivas dentro das quais se podem 

identificar um conjunto de gêneros textuais que, às vezes, são-lhe próprios (em certos casos 

exclusivos), ou seja, práticas ou rotinas comunicativas institucionalizadas. Como exemplo de 

domínios discursivos, o autor aponta, entre outros, o jornalístico, o religioso e o jurídico, no 

qual se insere nosso objeto de estudo. 

Logo, a esfera jurídica ou domínio jurídico (expressões que utilizamos como 

sinônimas) é composto por inúmeros enunciados, que, em conjunto, chamamos de discurso 

jurídico. Bakhtin (2011) entende que os enunciados refletem as condições específicas e as 

finalidades de cada uma das diversas esferas, em razão de seu conteúdo (temático), seu estilo 

verbal entendido como sendo a seleção operada nos recursos da língua (lexicais, 

fraseológicos e gramaticais) e, também, em razão da sua construção composicional. Assim, 

para o autor, esses três elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional, 

fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado e são marcados pela especificidade da 

esfera comunicativa.  
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Dessa forma, pautando-nos por Bakhtin (2011), podemos considerar como gêneros 

do discurso jurídico os enunciados da esfera de circulação jurídica que mantêm relativamente 

estáveis os três elementos: conteúdo temático, construção composicional e estilo. 

O conteúdo temático e o estilo verbal referem-se, segundo Bakhtin (2011), à seleção 

operada no enunciado dos recursos da língua. A construção composicional, por sua vez, 

refere-se às relações entre os elementos do enunciado em si, de maneira que seja interpretável 

por sua estrutura, ou seja, a forma da estrutura do enunciado é determinada pela estabilidade 

do gênero.  

Com relação ao estilo, Bakhtin (2011) entende que entre ele e o gênero existe um 

vínculo indissolúvel, que podemos observar de forma clara quando se trata de um estilo 

linguístico ou funcional:  

 
A relação orgânica e indissolúvel do estilo com o gênero se revela 
nitidamente também na questão dos estilos de linguagem ou funcionais. 
No fundo, os estilos de linguagem ou funcionais não são outra coisa senão 
estilos de gêneros de determinadas esferas da atividade humana e da 
comunicação. Em cada campo existem e são empregados gêneros que 
correspondem às condições específicas de dado campo; é a esses gêneros 
que correspondem determinados estilos. Uma determinada função 
(científica, técnica, publicística, oficial, cotidiana) e determinadas condições 
de comunicação discursiva, específicas de cada campo, geram determinados 
gêneros, isto é, determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos e 
composicionais relativamente estáveis. O estilo é indissociável de 
determinadas unidades temáticas e – o que é de especial importância – de 
determinadas unidades composicionais: de determinados tipos de construção 
do conjunto, de tipos do seu acabamento, de tipos da relação do falante com 
outros participantes da comunicação discursiva – com os ouvintes, os 
leitores, os parceiros, o discurso do outro, etc. O estilo integra a unidade de 
gênero do enunciado como seu elemento (BAKHTIN, 2011, p. 266). 

 

Assim, os gêneros não são textos isolados, independentes da esfera de atividade. O 

discurso deve ser pensado no contexto enunciativo da comunicação e não somente como uma 

unidade de estruturas linguísticas. Bakhtin (2011) entende que todo enunciado nasce na inter-

relação discursiva não podendo ser considerado nem o primeiro nem o último, já que é uma 

resposta a outros enunciados, ou seja, surge como sua resposta. De tal modo, o enunciado 

deve ser considerado interligado à situação social na qual foi produzido e está inserido, pois 

não pode ser compreendido dissociado das relações sociais que o ocasionaram, uma vez que 

o discurso, como fenômeno de comunicação social, é determinado por tais relações. 

O discurso, para Machado (2013), deve ser pensado no contexto enunciativo da 

comunicação e não somente como uma unidade de estruturas linguísticas. Logo, a intenção 
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dos autores, deve ser concretizada em razão das escolhas por eles efetuadas dentre as formas 

estáveis do enunciado. Daí decore a grande importância do contexto comunicativo na escolha 

do enunciado. Nesse sentido, cada esfera de atividade produz os gêneros apropriados às suas 

necessidades e funções comunicativas específicas. Esses gêneros possuem características 

específicas que correspondem a um determinado estilo.  

No entendimento de Brait (2013), como cada esfera de atividade tem gêneros 

específicos, a cada um deles também correspondem determinados estilos. Para a autora, 

qualquer tipo de função científica, técnica, religiosa, oficial ou cotidiana, acrescida das 

“condições específicas de cada uma das esferas da comunicação, geram um dado gênero, ou 

seja, um dado tipo de enunciado, relativamente estável do ponto de vista temático, 

composicional e estilístico” (BRAIT, 2013, p. 89). 

 

1.2 A seleção do corpus: gênero acórdão 

 

A esfera de atividade jurídica desenvolveu inúmeros gêneros, nos termos 

preconizados por Bakhtin (2011). Para nossas análises, elegemos como corpus o gênero 

acórdão. Selecionamos oito acórdãos provenientes de câmaras cíveis do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, que têm como assunto pedido de dano moral, por ofensa à honra 

e à imagem, em razão de publicações realizadas pela imprensa, entre os anos de 2012 a 2014. 

Essa delimitação temporal e por assunto foi realizada com o intuito de delimitar o 

corpus da pesquisa, pois o campo de abrangência do gênero acórdão é muito vasto, já que 

trata de inúmeros assuntos. 

Esclarecemos que, apesar de os acórdãos serem documentos públicos de livre 

acesso, optamos por omitir o número do processo, nome das partes e nomes dos 

enunciadores/desembargadores a ele relacionados. Essa omissão foi feita para respeitar a 

intimidade e privacidade das partes envolvidas, e porque não trouxe nenhum prejuízo à 

pesquisa. Os números dos acórdãos foram substituídos em cada um deles pela numeração, 01, 

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, respectivamente e os nomes das partes e dos 

enunciadores/desembargadores, substituídos por siglas. A substituição por siglas tampouco 

compromete a compreensão do conteúdo do texto. 

Para proceder ao recorte do corpus, tomamos como base os estudos de Discini 

(2014) sobre unus, totus e nemo, homologações dos universais quantitativos propostos por V. 

Brøndal. De acordo com Discini (2014), o unus deve ser entendido como um efeito de 
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individualização e o totus como uma totalidade, um conjunto de discursos pressupostos à 

unidade. Nos termos descritos pela autora:  
 
Para descrever o estilo, parte-se do unus, unidade integral de uma totalidade. 
Essa unidade é recortada pela leitura, do que se supõe que o efeito de 
individuação, suporte do efeito de sujeito de uma totalidade, supõe uma 
relação intersubjetiva, entre enunciador e enunciatário, desdobramentos do 
sujeito da enunciação, e pressuposições de “autor” e “leitor”. Por tais 
procedimentos, observar-se-á que, no estilo, o todo está nas partes, já que o 
unus, unidade integral, pressupõe o nemo, unidade partitiva, e ambos se 
relacionam ao totus, totalidade integral (DISCINI, 2014, p. 28). 

 
Esses conceitos são importantes na delimitação do corpus deste estudo que deve 

partir da unidade à totalidade. De acordo com Discini (2014, p. 331), “o analista terá à mão a 

totalidade integral, quando tiver sob seu olhar a unidade integral, já que por elas perpassa a 

unidade partitiva, que é o sentido potencial e homogeneizador da totalidade”.  

Discini (2014) entende ainda que, cabe ao analista determinar qual é o unus, pois o 

totus é sempre pressuposto ao unus, sendo que um pressupõe o outro numa relação de 

interdependência. Nesse sentido, selecionamos inicialmente para análise um primeiro acórdão 

como corpus, o qual foi denominado acordão 01, sendo esse considerado um unus. 

Prosseguindo, realizamos a análise de outros três acórdãos (acordão 02, acordão 03 e acordão 

04) relatados pelo mesmo desembargador/enunciador do acórdão 01, sendo cada um deles 

considerado um unus, que remete a um totus, que é o conjunto de acórdãos relatados e 

proferidos por esse mesmo enunciador/desembargador. Posteriormente, essa totalidade foi 

tomada como um novo unus, em oposição a mais quatro acórdãos relatados e proferidos por 

outros desembargadores do mesmo Tribunal, que serão considerados como um novo totus. 

Por meio do cotejo entre as duas totalidades, buscamos as recorrências do sujeito com vistas a 

identificar o éthos. 

Delimitado o corpus, estabelecemos como fundamentação teórica para realização das 

análises a teoria semiótica narrativa e discursiva, visando, por meio da análise do percurso 

gerativo do sentido, a depreender o sentido do acórdão e quais as relações de sentido regem a 

sua produção.  

 

1.3 A semiótica narrativa e discursiva como fundamentação teórica 

 

Nossa escolha pela teoria semiótica para realização das análises levou em 

consideração o entendimento de Greimas (1981) sobre o discurso jurídico. De acordo com o 
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autor (1981, p.70), “o discurso jurídico não passa de um caso particular, definível na sua 

especialidade, entre todos os discursos possíveis – e realizados – em uma língua natural 

qualquer”. Ainda de acordo com Greimas (1981), apesar de o discurso jurídico apresentar 

características específicas que o diferencie de outros discursos realizados em uma dada 

língua, ele permanece sendo um discurso em língua natural. Em razão disso, segundo o autor, 

seu estatuto mantém-se, fundamentalmente, semelhante aos demais discursos, como, por 

exemplo, o literário, o político e o econômico. 

Logo, como o discurso jurídico é uma das muitas linguagens que compõem o 

conjunto da vida social, é viável a adoção de teorias das ciências da linguagem, em especial a 

semiótica na abordagem dos textos jurídicos. Isso porque a teoria semiótica, para Greimas e 

Courtés (2013), ocupa-se em precisar de que maneira um objeto se torna significante para o 

homem e entende a linguagem como um sistema de significações e de relações. O modelo de 

análise proposto por Greimas se dispõe a avaliar o texto por meio das oposições internas 

estabelecidas em três níveis distintos que se relacionam e mantêm entre si relações de 

hierarquia e pressuposição lógica, chamado de percurso gerativo do sentido.  

Greimas e Courtés (2013) entendem que o percurso gerativo do sentido vai do mais 

simples e abstrato ao mais complexo e concreto e se divide em três níveis: o nível 

fundamental, que se caracteriza como instância mais profunda e nele surge a significação 

como uma oposição semântica mínima; o nível intermediário, chamado narrativo, no qual a 

narrativa se organiza do ponto de vista de um sujeito e o terceiro nível, o discursivo, no qual a 

narrativa é assumida pelo sujeito da enunciação e é o mais próximo da manifestação textual.  

Dessa maneira, empreendemos a análise dos acórdãos com base no percurso 

gerativo, com vistas a explicar o seu sentido por meio da análise de seu plano do conteúdo. 

Nosso objetivo com a análise semiótica é chegar ao sujeito que produziu os acórdãos por 

meio do próprio texto. Tentamos descobrir quais são as leis que regem o discurso do acórdão, 

considerando o trabalho da construção do sentido como um percurso que vai da imanência à 

aparência do mais simples e abstrato ao mais complexo e concreto.  

Na realização das análises dos acórdãos, metodologicamente, consideramos cada um 

dos três níveis do percurso gerativo do sentido separadamente para obtermos uma visão geral 

de como são concebidos o percurso e suas etapas. 

No nível das estruturas fundamentais, determinamos a oposição ou as oposições 

semânticas que servem de base para a construção do sentido do acórdão. Observamos, em 

termos sintáxicos, como se organiza a estrutura mínima do acórdão e as suas categorias 
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elementares. As categorias fundamentais do acórdão são determinadas como positivas ou 

eufóricas e negativas ou disfóricas. 

No nível narrativo, buscamos entender como as operações do nível fundamental são 

transformadas pela ação do sujeito do acórdão. Além disso, analisamos de que forma a 

narrativa do acórdão aparece, ora como uma mudança de estados, que ocorre quando o sujeito 

age no e sobre o mundo, buscando atingir os valores dados aos objetos, ora como uma 

sucessão de estabelecimentos e de rupturas de contratos entre um destinador e um 

destinatário.  

Assim, ao analisar os acórdãos, compreendemos o enunciado elementar como a 

relação-função entre dois actantes, sujeito e objeto. Essa relação, segundo Greimas e Courtés 

(2013), caracteriza-se pela transitividade, junção e transformação, ou seja, duas formas de 

enunciado elementar, que vão estabelecer no texto analisado a distinção entre estado e 

transformação. De acordo com os autores, podemos classificar os enunciados em: 

 
a) enunciados de estado, escritos como: “F junção (S;O)”; visto que a 
junção, enquanto categoria, articula-se em dois termos contraditórios, 
conjunção e disjunção, são possíveis dois tipos de enunciados de estado  
conjuntivos (S ∩ O) e  disjuntivos (S ⋃ O);  b) enunciados de  fazer, escritos 
como “F transformação (S; O)”, que dão conta da passagem de um estado a 
outro. Quando um enunciado (de fazer ou de estado) rege um outro 
enunciado (de fazer ou de estado), o primeiro é denominado enunciado 
modal, o segundo, enunciado descritivo (GREIMAS: COURTÉS, 2013, 
p.170). 

 

Descrevemos os programas narrativos desenvolvidos nos acórdãos classificando-os 

de acordo com a natureza da junção, se de conjunção ou disjunção, que são determinados por 

programas de aquisição ou de privação de objetos-valor. Também os classificamos de acordo 

com o valor investido no objeto (modal ou descritivo), que é determinado por programas de 

alteração de competência, de estados passionais e de programas de performance. E, ainda, os 

classificamos de acordo com a complexidade do programa narrativo, que pode ser simples ou 

complexo, e a relação entre os programas que o constituem, podendo ser, nesse caso, um 

programa narrativo de base ou um programa narrativo de uso. Por fim, classificamos o 

programa narrativo com base nas relações entre actantes.  

Buscamos compreender a relação dos sujeitos do acórdão em função de sua relação 

com o objeto, se de conjunção ou disjunção com o objeto. Ainda sobre os programas 

narrativos utilizamos as definições e correlações de Greimas e Courtés (2013) no que diz 

respeito à performance e à competência: 

23 
 



 
Restringindo mais o sentido, o termo performance será reservado para 
designar um dos dois componentes do percurso narrativo do sujeito: a 
performance entendida como aquisição e/ou produção de valores descritos, 
opõe-se (e a pressupõe) à competência considerada uma sequência 
programada de aquisições modais. Nesse caso, a restrição imposta é dupla: 
a) só falaremos de performance se o fazer do sujeito disser respeito a 
valores descritos e b) se o sujeito de fazer e o sujeito de estado estiverem 
inscritos em sincretismo, num só ator. Observaremos, então, que a 
performance narrativa se apresenta como um caso particular do programa 
narrativo: o sincretismo dos sujeitos, característica da performance, está 
longe de ser um fenômeno geral: a configuração da doação por exemplo,  
distingue o destinador enquanto sujeito de fazer e o destinatário, sujeito de 
estado. (GREIMAS; COURTÉS, 2013, p. 364). 
 
Se se quer inscrever a competência no processo geral da significação, deve-
se concebê-la como uma instância situada a montante da enunciação. O 
sujeito da enunciação modaliza as estruturas semióticas e narrativas, dando-
lhes o estatuto do dever-ser (quer dizer de um sistema de coerções), e as 
assume como um saber- fazer, como processo virtual. Dito de outro modo, a 
competência modal manipula a competência semântica, dando-lhe, de algum 
modo, o estatuto de ''competência'', transformando uma gramática dada 
como uma descrição num sistema normativo e num processo operatório. 
Quanto à competência semântica em si mesma, considerada como 
“conteúdo”, como o objeto modalizável e modalizado, suas articulações se 
confundem finalmente com os níveis e os componentes que a teoria 
semiótica foi levada a isolar ao pretender fornecer uma representação 
coerente do percurso gerativo: nada impede então distinguir-se uma 
competência semionarrativa, de que se encarrega a enunciação, e uma 
competência discursiva e textual, que definem a própria enunciação como 
uma estância de mediação que possibilita a performance, ou seja, a 
realização do discurso (GREIMAS; COURTÉS, 2013, p. 76).   
  

 

Dessa forma, observamos nos acórdãos a organização dos programas narrativos, 

levando-se em consideração os percursos da manipulação, da ação e da sanção, bem como 

fazemos a definição dos actantes sintáticos, como papéis actanciais, sendo que o actante 

funcional, de acordo com Barros (2002), pode assumir três percursos diferentes: o do sujeito, 

o do destinador manipulador e o do destinador-julgador.  

Assim, são analisados os percursos dos sujeitos nos acórdãos verificando o 

encadeamento lógico do programa de competência pressuposto e do programa de 

performance, uma vez que o sujeito deve possuir a competência necessária para a execução 

da performance. 

Com relação ao percurso do destinador-manipulador, é observada, nos acórdãos, a 

proposição de contrato feita pelo destinador ao destinatário com o objetivo de alterar a sua 

competência. São analisadas as estratégias utilizadas pelo destinador para que o destinatário 
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queira e faça o que lhe foi proposto e entre em conjunção com o objeto-valor. A manipulação 

será entendida como um contrato fiduciário, no qual o destinador busca por meio de um fazer 

persuasivo a adesão do destinatário.  

O contrato fiduciário, de acordo com Greimas e Courtés (2013), associa um fazer 

persuasivo por parte do destinador e, em contrapartida, a esperada adesão do enunciatário. 

Trata-se da construção de simulacros, imagens intersubjetivas projetadas no enunciado, e que 

aludem à confiança no outro, ou à confiança em si mesmo. 

Buscamos, nas análises dos acórdãos, mostrar se o destinador conseguiu causar um 

efeito de veridicção fazendo com que o destinatário, ao exercer o fazer interpretativo, acredite 

ser verdadeiro o objeto, o discurso e o próprio destinador.   

Destacamos, ainda, as figuras de manipulação utilizadas nos acórdãos, as quais foram 

resumidas por Barros (2002) em quatro grandes tipos: a provocação, a sedução, a tentação e a 

intimidação. Para a autora, essa divisão se dá segundo dois critérios de classificação: o da 

competência do manipulador para o fazer persuasivo e o da alteração modal operada na 

competência do sujeito manipulado: 
 
No primeiro caso, o destinador-manipulador persuade pelo saber, 
provocando e seduzindo, ou pelo poder, tentando e intimidando. Na 
provocação e na sedução, o destinador diz ao destinatário, de forma clara ou 
implícita, o que sabe de sua competência, colocando-o em posição de 
escolha forçada. Na provocação, deve escolher entre aceitar a imagem 
desfavorável que dele foi apresentada ou fazer o que o manipulador 
pretende; na sedução, precisa recusar a representação lisonjeira que dele foi 
feita ou deixar-se manipular.  O julgamento da competência é, portanto, 
positivo, na sedução, e, negativo, na provocação. Na tentação e na 
intimidação, o manipulador mostra poder e propõe ao manipulado, para que 
ele faça o esperado, objetos de valor cultural, respectivamente positivo 
(dinheiro, presentes, vantagens) e negativo (ameaças). O segundo critério 
aplica-se à transformação da competência modal do sujeito manipulado, que 
passa a querer ou a dever-fazer O querer-fazer caracteriza a sedução e a 
tentação, o dever-fazer, a provocação e a intimidação. Os diferentes tipos de 
manipulação manifestam-se, em geral, combinados e confundidos em 
estruturas de manipulação complexas, que se explicam pela organização e 
encadeamento dos programas no percurso do destinador-manipulador 
(BARROS, 2002, p. 38). 

 

Ainda no nível narrativo dos acórdãos, averiguamos o percurso narrativo da sanção 

que compreende o percurso do destinador-julgador, o qual verificando ou não o cumprimento 

do contrato estabelece a recompensa ou a punição. São analisadas as duas fases da sanção: 

cognitiva, na qual o sujeito é ou não reconhecido como cumpridor do contrato, e pragmática, 

responsável pela atribuição de recompensa ou castigo. 
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Por fim, no terceiro patamar do percurso gerativo do sentido, segundo Greimas e 

Courtés (2013), no nível discursivo, são ressaltadas as projeções da enunciação no enunciado 

e os recursos de persuasão empregados pelo enunciador para manipular o enunciatário, além 

da cobertura figurativa dos conteúdos narrativos abstratos. Logo, serão verificados nos 

acórdãos os valores assumidos pelo enunciador por meio de percursos temáticos e 

investimentos figurativos.  

A passagem do nível narrativo para o nível discursivo se dá quando o sujeito da 

enunciação assume as estruturas narrativas. De acordo com Barros (2005), são as escolhas do 

sujeito da enunciação em termos de pessoa, de tempo, de espaço, de tematização e de 

figurativização que transformam a narrativa em discurso. Para a autora, a enunciação 

caracteriza-se por ser a responsável pela mediação entre as estruturas narrativas e discursivas. 

Essa mediação se dá quando o sujeito da enunciação assume os esquemas narrativos, 

convertendo-os em discurso e nele deixa “marcas”. Dessa forma, para autora:  

 
O discurso nada mais é, portanto, que a narrativa “enriquecida” por todas 
essas opções do sujeito da enunciação, que marcam os diferentes modos 
pelos quais a enunciação se relaciona com o discurso que enuncia. A análise 
discursiva opera, por conseguinte, sobre os mesmos elementos que a análise 
narrativa, mas retoma aspectos que tenham sido postos de lado, tais como as 
projeções da enunciação no enunciado, os recursos de persuasão utilizados 
pelo enunciador para manipular o enunciatário ou a cobertura figurativa dos 
conteúdos narrativos abstratos. (BARROS, 2005, p. 53) 
 

 

Logo, em nosso estudo, destacamos as escolhas do sujeito do acórdão em termos 

de pessoa, tempo e espaço, já que é nas estruturas discursivas que a enunciação mais se revela 

e pode, nas diversas concepções linguísticas e semióticas, ser reconstruída a partir, sobretudo, 

das “marcas” que espalha no discurso.  

 

1.4 As marcas da enunciação como objeto de estudo 

 

O conceito de enunciação tomamos de Émile Benveniste (1976), que a entende 

como o ato de dizer, e o enunciado como o dito. Em outras palavras, a enunciação é uma 

apropriação da língua por ato individual de dizer, para isso, o falante tem que ter o 

conhecimento internalizado da língua, para que seja possível proferir o enunciado.   

De tal modo, a enunciação é em primeiro lugar a instância de mediação entre a 

língua e a fala, devendo essa instância ser entendida como um conjunto de categorias que cria 
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um determinado domínio. Entende-se categoria, por sua vez, como uma noção que vai servir 

para agrupar uma classe de elementos da realidade. Ainda afirma Benveniste (1976) que a 

enunciação é a instância do ego, hic et nunc, que significam: eu, aqui (lugar daquele que fala) 

e agora. Assim, para o autor, esses três elementos constituem as categorias da enunciação, 

que serão destacadas no nível discursivo do percurso gerativo do sentido dos acórdãos, 

visando a depreender o seu sentido do texto. 

Greimas e Courtés (2013, p. 166) definem enunciação nos seguintes termos:  
 
Conforme os pressupostos epistemológicos, implícitos ou explicitados, 
enunciação se definirá de duas maneiras diferentes: seja como estrutura não 
linguística (referencial) que subtende à comunicação linguística, seja como 
uma instância linguística, logicamente pressuposta pela própria existência 
do enunciado (que dela contém traços e marcas). No primeiro caso, falar-se-
á de “situação de comunicação”, de contexto “psicossociológico” da 
produção dos enunciados, que tal situação (ou contexto referencial) pode 
atualizar. No segundo caso, sendo o enunciado considerado como o 
resultado alcançado pela enunciação, esta aparece como a instância de 
mediação, que assegura a colocação em enunciado-discurso das 
virtualidades da língua. De acordo com a primeira acepção, o conceito de 
enunciação tenderá a aproximar-se do de ato de linguagem, considerado 
sempre na sua singularidade; de acordo com a segunda, a enunciação é 
concebida como um componente autônomo da teoria da linguagem, como 
uma instância que possibilita a passagem entre a competência e a 
performance (linguísticas); entre as estruturas semióticas virtuais, de cuja 
atualização ela deve encarregar-se, e as estruturas realizadas sob a forma de 
discurso. É a segunda definição que é a nossa: não sendo contraditória em 
relação à teoria semiótica que propomos, somente essa definição permite 
integrar a instância da enunciação na concepção de conjunto. 

 

Fiorin (1996) chama os três elementos da enunciação, pessoa, tempo e espaço, de 

dêixis (indicadores) ou elementos embreadores. De acordo com o autor, as dêixis podem ser: 

dêixis de sentido estrito, quando se referem a elementos do discurso; anafóricas quando se 

referem a elementos do texto já citados e catafóricas quando se referem a elementos que 

ainda não foram citados. 

Para Fiorin (2008a), o mecanismo por meio do qual se instauram no texto pessoa, 

tempo e espaço é chamado debreagem e pode ser de dois tipos: enunciva e enunciativa.  O 

autor entende que a debreagem enunciativa:  

 
Projeta no enunciado o eu-aqui-agora da enunciação, ou seja, instala no 
interior do enunciado os actantes enunciativos (eu/tu), os espaços 
enunciativos (aqui, aí, etc.) e os tempos enunciativos (presente, pretérito 
perfeito 1, futuro do presente). A debreagem enunciva constrói-se com o ele, 
o alhures e o então, o que significa que, nesse caso, ocultam-se os actantes, 
os espaços e os tempos da enunciação. O enunciado é então construído com 
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os actantes do enunciado (3ª pessoa), os espaços do enunciado (aqueles que 
não estão relacionados ao aqui) e os tempos de enunciado (pretérito perfeito 
2, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito ou 
presente do futuro, futuro anterior e futuro do futuro)  (FIORIN 2008a, p. 
137-138). 
 
 

A debreagem, seja ela enunciativa ou enunciva, produz efeitos de sentido no texto. 

De acordo com Fiorin (2008a), a debreagem enunciativa produz um efeito de subjetividade 

enquanto a debreagem enunciva produz um efeito de objetividade. Ainda sobre tais marcas, o 

autor ressalta que: 

 
Podemos distinguir, pois, no texto a enunciação enunciada e o enunciado 
enunciado. Aquela é o conjunto de elementos linguísticos que indica as 
pessoas, os espaços e tempos da enunciação, bem como todas as avaliações, 
julgamentos, pontos de vista que são de responsabilidade do eu, revelados 
por adjetivos, substantivos, verbos, etc. O enunciado enunciado é o produto 
da enunciação despido das marcas enunciativas (FIORIN, 2008, p. 137-
138). 

 

Assim, são essas marcas que buscaremos em nosso corpus e que nos possibilitam a 

reconstrução do ato enunciativo. Por meio delas, pode-se entender como se comportam os 

sujeitos linguísticos da enunciação, o eu e o tu, e também o sujeito extralinguísticos de quem 

se fala (ele). 

 

1.5 O éthos do enunciador  

 

Visando ainda a observar como se constrói o estilo nos acórdãos, guiamo-nos pelos 

estudos de Discini (2014) e de Fiorin (2008a) e procuramos, por meio das análises, evidenciar 

os actantes dos acórdãos, para entendermos como se constrói a imagem do ator da 

enunciação. O eu pode se projetar nos acórdãos de várias formas. Com relação ao eu, Fiorin 

(2008a) entende ser necessário distinguir duas instâncias, a primeira do eu pressuposto, que 

se trata da figura do enunciador, e a segunda do eu projetado no interior do enunciado, que se 

trata da figura do narrador. O autor entende também que a cada eu corresponde um tu. Então, 

ao eu pressuposto corresponde o tu pressuposto, chamado de enunciatário. Ao eu projetado 

corresponde um tu, chamado de narratário. Além disso, o autor prevê ainda a figura do 

interlocutor e do interlocutário, isto é, quando o narrador dá voz aos personagens em discurso 

direto.  
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Vale destacar que quando falamos em enunciador e enunciatário, não estamos 

falando de autor e leitor reais, mas de autor e leitor implícitos. Segundo Fiorin (2008a, p. 

138), “quando falamos em eu e tu, falamos em actantes da enunciação, ou seja, em posições 

dentro da cena enunciativa, aquele que fala e aquela com quem se fala”. Nesse sentido, 

verificamos, nos acórdãos, como essas posições são concretizadas e também como os 

actantes se tornam atores, que são, dessa forma, a concretização temático-figurativa do 

actante. Assim, por esse caminho, buscamos entender como se constrói a imagem do ator da 

enunciação.  

Fiorin (2008a) entende que para pensarmos nessa questão, devemos voltar ao 

pensamento de Aristóteles e no conceito de éthos. De fato, os ensinamentos de Aristóteles 

sobre éthos e persuasão nos ajudam a compreender o caráter do enunciador. Aristóteles 

(2005) entende que:  
Persuade-se pelo carácter quando o discurso é proferido de tal maneira que 
deixa a impressão de o orador ser digno de fé. Pois acreditamos mais e bem 
mais depressa em pessoas honestas, em todas as coisas em geral, mas 
sobretudo nas de que não há conhecimento exacto e que deixam margem 
para dúvida. É, porém, necessário que esta confiança seja resultado do 
discurso e não de uma opinião prévia sobre o carácter do orador; pois não se 
deve considerar sem importância para a persuasão a probidade do que fala, 
como aliás alguns autores desta arte propõem, mas quase se poderia dizer 
que o carácter é o principal meio de persuasão (ARISTÓTELES, 2005, p. 
96). 

 

Assim, para Aristóteles (2005), o éthos é definido como o caráter moral que o orador 

deve parecer ter, mesmo que não o tenha. É também uma figura que utiliza elementos 

capazes de causar boa impressão de si e, com isso, ganhar a confiança, persuadir e convencer 

um determinado público, cujas expectativas variam segundo a idade, a competência, o nível 

social, dentre outros fatores.  

O éthos deve, segundo Aristóteles (2005), mostrar-se durante o ato da enunciação, 

de forma discreta, pois não devem ser feitas apologias do orador enquanto constrói sua 

identidade. Devem ser utilizadas estratégias que direcionam as palavras do orador e orientam, 

dessa forma, o seu discurso. Logo, é na relação enunciação e enunciado, bem como na 

relação enunciador e enunciatário que se situa a ação do éthos como argumento do discurso. 

Fiorin (2008a, p. 139) diz que em termos atuais o “éthos não se explicita no 

enunciado, mas enunciação”. O autor entende que o “éthos explicita-se na enunciação 

enunciada, ou seja, nas marcas da enunciação deixadas no enunciado”, e, com isso, as 

análises do éthos não devem ser vistas como um psicologismo. De acordo com o autor, ao 
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fazermos a análise, devemos apreender um sujeito construído pelo discurso e não uma 

subjetividade que seria fonte de onde emanaria o enunciado. Assim, o éthos não é, segundo 

Fiorin, uma imagem do autor real, mas de um autor discursivo ou implícito.  

Aristóteles (2005) aponta como sendo três as qualidades éticas que atribuem 

credibilidade ao discurso. A primeira é phrónesis, que significa prudência, discernimento e 

bom senso. A segunda é areté que significa coragem, equidade, sinceridade, franqueza, 

virtude e excelência moral. A terceira é a eunóia que significa a solidariedade, simpatia e 

benevolência em relação ao outro. 

Verificamos nos acórdãos a presença das qualidades éticas descritas por Aristóteles 

(2005) e o grau de sua utilização em relação de uma com a outra, já que os oradores em seus 

discursos podem se utilizar mais ou menos de uma delas. 

Fiorin (2008a) afirma que o orador que se utiliza da phrónesis se mostra como 

alguém sensato, ponderado e que constrói suas provas baseadas mais nos recursos do logos 

do que nos do páthos ou do éthos. Já o orador que utiliza mais a areté se mostra desbocado, 

franco e temerário, e constrói suas provas baseados mais no éthos. Por fim, o orador que 

utiliza a eunóia se mostra solidário e benevolente com seu enunciatário e suas provas se 

baseiam mais no páthos.  

Esses conceitos nos ajudarão a definir o éthos no enunciador do acórdão, pois as 

qualidades éticas descritas por Aristóteles ainda hoje são características essenciais ao orador 

para tornar seu discurso confiável e persuasivo.  

Na presente dissertação, tratamos éthos como ator da enunciação e fazemos a 

distinção de seu caráter, lembrando que existem diferentes níveis enunciativos em um dado 

texto, podendo ser no nível do enunciador, do narrador ou do interlocutor. Assim, para 

fazermos a distinção do caráter em todos os níveis, utilizaremos a distinção, acolhida por 

Fiorin (2008a), e que nos foi dada por Greimas e Courtés (1979, p. 45):  

 
Do ponto de vista da produção do discurso, pode-se distinguir o sujeito da 
“enunciação”, que é um actante implícito logicamente pressuposto pelo 
enunciado, do ator da enunciação: neste último caso, o ator será, digamos, 
“Baudelaire”, enquanto se define pela totalidade de seus discursos. 
 

 

Ainda sobre a apreensão do caráter do éthos, Fiorin (2008a) entende que somente 

podemos apreender o éthos do enunciador quando estudamos a obra completa de um ator, já 

que com o estudo de uma obra singular podemos definir apenas os traços do narrador. O 
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autor entende ainda que com o estudo da totalidade da obra seremos capazes de descobrir 

semelhanças e diferenças entre o caráter do enunciador e o do narrador de uma obra singular. 

Não obstante, orientamo-nos, acerca dessa questão, por Discini (2014), cujo entendimento é o 

de que a totalidade na qual se busca depreender o caráter do éthos não é fixa, no sentido de 

uma obra completa, mas, pelo contrário, pode ser construída de acordo com o intuito da 

pesquisa, utilizando-se os conceitos já descritos de unus e totus.  

Segundo Fiorin (2008a), para encontrar as marcas do éthos do enunciador na 

totalidade da materialidade discursiva, devem-se procurar as recorrências em qualquer dos 

elementos de composição do discurso ou do texto. Dessa forma, observamos nas análises as 

recorrências na escolha do assunto e tema, o gênero escolhido, o nível e ritmo da linguagem 

utilizada, a figurativização e a isotopia.  

Levamos ainda em consideração que o eu sempre se dirige a um tu que, segundo 

Fiorin (2008a), não é um ser passivo que apenas recebe as informações produzidas pelo eu. O 

tu, por esse ponto de vista, juntamente com o eu, também é um produtor do discurso, já que 

constrói, interpreta, avalia, compartilha ou rejeita significações. Desse modo, consideramos o 

tu em nossas análises como um ator da enunciação, assim como o eu.   

Fiorin (2008a), para explicar o enunciatário como ator da enunciação, novamente 

nos remete à Retórica de Aristóteles (2005) para quem num ato de comunicação estão 

envolvidos três elementos: o orador (éthos), o auditório (páthos) e o discurso (logos).  

O páthos, segundo Fiorin (2008a, p. 154), deve ser entendido como a “disposição do 

sujeito para ser isto ou aquilo.” Via de consequência, o orador, ao construir seu discurso, 

deve conhecer seu auditório, pois os argumentos que o convencem podem não agradar a 

outro. Nesse sentido, é também verificado nos acórdãos como o orador arquiteta seu discurso, 

tomando como base as características do auditório, já que a imagem do enunciatário, segundo 

Fiorin (2008a), é como um co-enunciador, ao determinar, por exemplo, a escolha de temas, a 

forma como os textos são redigidos e até mesmo a sua disposição.  

Um discurso que agrada é aquele ao qual o enunciatário adere por se ver nele 

constituído, como sujeito e, por isso, identifica-se com o éthos do enunciador. Nesse sentido, 

Fiorin (2008a) afirma que um discurso é eficaz quando o enunciatário incorpora o éthos do 

enunciador:  
A eficácia discursiva está diretamente ligada à questão da adesão do 
enunciatário ao discurso. O enunciatário não adere ao discurso apenas 
porque ele é apresentado como um  conjunto de ideias que expressam seus 
possíveis interesses, mas, sim, porque se identifica com um dado sujeito da 
enunciação, com um caráter, com um corpo, com um tom. Assim, o discurso 
não é apenas um conteúdo, mas também um modo de dizer, que constrói os 
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sujeitos da enunciação. O discurso, ao construir um enunciador, constrói 
também seu correlato, o enunciatário (FIORIN, 2008, p. 157). 

 

Do mesmo modo, Reboul (2004, p. XVII) entende que os meios que dizem respeito à 

afetividade são, por um lado, o éthos, o qual define como sendo o “caráter que o orador deve 

assumir para chamar a atenção e angariar a confiança do auditório” e, de outro lado, o páthos, 

o qual define como sendo “as tendências, os desejos, as emoções do auditório das quais o 

orador poderá tirar partido”. 

Orientando-nos por tais conceitos, buscamos definir o éthos do enunciador do 

acórdão. Também verificamos como a utilização das competências citadas por Fiorin (1996) 

auxiliam o enunciador na produção do acórdão. O autor cita sete tipos de competências:  
 
Competência linguística, que é a competência básica para produzir um 
enunciado: o falante deve conhecer a gramática (sistemas fonológico, 
morfológico e sintático) e o léxico de uma língua para nela produzir 
enunciados gramaticais e aceitáveis; competência discursiva que engloba 
uma competência narrativa, que diz respeito às transformações de estado 
presentes em todo texto e a seu arranjo em fases de um esquema canônico 
que parece ser universal; uma competência discursiva propriamente dita, 
que concerne, de um lado à tematização e à figurativização e, de outro, à 
actorialização, à espacialização e à temporalização, bem como aos 
mecanismos argumentativos, que vão da utilização dos implícitos ao uso da 
norma linguística adequada, das figuras de pensamento aos modos de 
citação do discurso alheio, dos modos de argumentação stricto sensu 
(ilustração, silogismo etc.) aos efeitos de sentido de objetividade, de 
realidade. etc.; competência textual, que concerne ao saber utilizar a 
semiótica, competência interdiscursiva, que diz respeito à heterogeneidade 
constitutiva do discurso; competência intertextual, que se refere às relações 
contratuais ou polêmicas, que um texto mantêm com outros; competência 
pragmática, que concerne aos valores ilocutórios dos enunciados; 
competência situacional, que diz respeito ao conhecimento referente à 
situação em que se dá a comunicação e ao parceiro do ato comunicativo. 
(FIORIN, 1996, p. 32-33) 

 
 

Além disso, verificamos como o enunciador do acórdão ao proferir seu discurso leva 

em consideração o código deontológico, ou seja, as regras que uma determinada cultura 

entende como sendo próprias de uma boa troca verbal. Para Fiorin (1996), esse código é 

constituído de máximas conversacionais, que podem ou não ser seguidas e cita duas leis 

discursivas mais evidentes.  

A primeira segundo Fiorin (1996) é a lei da informatividade, a qual determina que 

para conseguir transmitir informações ao ouvinte e não somente manter uma conversação, 

devemos enunciar somente aquilo que o ouvinte não conheça. A segunda lei é a da 
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exaustividade, que de acordo com o autor relaciona-se com a máxima da quantidade de Grice. 

Esta lei leva em consideração a taxa de informação que se deve apresentar numa troca verbal 

e determina que o enunciador apresente sobre um dado tema as informações mais fortes que 

ele tenha. 

Assim, mesmo que essas leis nem sempre sejam as mesmas, já que variam de acordo 

com as coerções culturais, sua existência é inegável e, segundo Fiorin (1996), quando se 

produz um enunciado, estabelece-se a chamada convenção fiduciária entre enunciador e 

enunciatário, que determina o estatuto veridictório do texto. Para o autor, esse acordo 

fiduciário tem dois aspectos que devem ser observados:  
 
Como o texto deve ser considerado do ponto de vista da verdade e da 
realidade; b) como devem ser entendidos os enunciados: da maneira como 
foram dito ou ao contrário. No que concerne ao primeiro aspecto, há 
procedimentos que determinam o estatuto da verdade ou de mentira do 
texto, de realidade ou de ficção. Esses procedimentos variam de cultura para 
cultura, de grupo social para grupo. [...] No que se refere ao segundo 
aspecto, há marcas discursivas, que indicam se o enunciado X deve ser 
interpretado como X ou como não-X. [...] Há, pois, dois tipos de contratos 
enunciativos: o de identidade e o de contraditoriedade (FIORIN, 1996, p. 
35). 
 

Portanto, os atores da enunciação, imagens do enunciador e do enunciatário, 

constituem simulacros do autor e do leitor criados pelo texto. São esses simulacros que 

determinam todas as escolhas enunciativas, sejam elas conscientes ou inconscientes, que 

produzem os discursos. Logo, para entendermos bem o conjunto de opções enunciativas do 

discurso do acórdão e também sua eficácia, devemos apreender as imagens do enunciador e 

do enunciatário, com suas paixões e qualidades, criadas discursivamente.  

 

1.6 Conceito de estilo 

 

Na presente dissertação, propomo-nos a depreender o estilo dos acórdãos tomados 

como corpus, contudo, conceituar estilo não é tarefa fácil, já que há uma profusão de 

conceitos sobre o tema, inconciliáveis entre si. Assim, faz-se necessário uma discussão prévia 

sobre as noções de estilo propostas por diversos autores, para que sejam esclarecidos os 

pressupostos objetivos adotados na presente dissertação.  

Discini (2014, p. 12) entende que o modo de dizer é um ponto de apoio para 

estabelecer um conceito de estilo que “vise à relação entre enunciado, o texto e enunciação, o 
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eu construído pelo próprio texto inteiro”. Para a autora, essa é a base para um conceito de 

estilo que tenha por objetivo “a relação entre o dito e o dizer” de uma totalidade de discursos. 

Sucede, entretanto que, segundo Discini (2014), essa relação enunciado/enunciação 

foi por muitas vezes relegada na tradição dos estudos estilísticos. A autora aponta a existência 

de duas correntes que abordam o estilo, uma chamada estilística dita linguística, representada 

por Charles Bally, e a outra estilística literária representada por Leo Spitzer, Dámaso Alonso, 

Raul Castagnino, Wolfang Kayser.  

No entendimento de Discini (2014), a crítica literária, primeiramente, preocupava-se 

com a pré-existência de um autor real ou empírico que serviria como alusão para a escolha 

das expressões estilísticas que eram consideradas supostas marcas de gosto ou preferência 

pessoal e, por isso, caracterizadoras do estilo.  

Abandonado esse primeiro posicionamento com relação ao estilo, uma segunda 

forma de conceber o estilo foi adotada. Segundo Discini (2014), o estilo passou a ser 

considerado como um desvio em relação a uma certa norma, grau zero de expressividade. O 

estilo ainda segundo a autora também era visto como uma opção entre alternativas de 

expressão. 

Portanto, o estilo era visto ou como um conjunto de características individuais e 

coletivas, ou como preceitos para obter um bom estilo. Nesse sentido, existiam regras a serem 

seguidas para se obter um bom estilo. Aristóteles (2005) dedicou vários capítulos ao estilo e 

ao que seria o bom estilo, no livro III da retórica:  
 
Qualidades do enunciado. A clareza (Capítulo II) (2005, p.244);  
A esterilidade do estilo (Capítulo III) (2005, p.249) 
A correção gramatical (Capítulo V) (2005, p.253) 
A solenidade da expressão enunciativa (Capitulo VI) (2005, p.256) 
Adequação do estilo ao assunto (Capítulo VII) (2005, p.257) 
O ritmo (Capítulo VIII) (2005, p.259) 
A construção da frase: o estilo periódico (Capítulo IX) (2005, p. 261) 
A elegância retórica (Capítulo XI) (2005, p.269) 
A expressão adequada a cada gênero (Capítulo XII) (2005, p.275) 

 

Em nosso estudo, não adotamos os posicionamentos transcritos, que não condizem 

com os objetivos propostos. Por outro lado, interessam-nos os postulados advindos da 

Retórica de Aristóteles, que Discini (2004) entende ser a origem das figuras de retórica e 

suposta razão de ser do próprio estilo. Assim, Discini (2014) entende que vem de Aristóteles 

o postulado de que:  
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O importante não é ser verdadeiro, mas parecer verdadeiro, sugerindo, 
portanto, um simulacro de uma enunciação pressuposta num enunciado, 
acabou sendo herdada, ou pelas qualidades de estilo que enuncia, ou pelo 
ornamento, raiz das figuras de retórica e suposta razão de ser do próprio 
estilo. A postura normativa, que separa o bom do mau estilo, corre paralela 
ao conceito de estilo enquanto desvio de uma certa norma, ou estilo 
enquanto ornamento, que é o mesmo que pensar em estilo enquanto um 
invólucro de expressividade daquilo que é despido de expressão. O efeito 
estilístico é visto, nesse caso, enquanto afastamento daquilo que é ordinário 
e comum, ou seja, a norma, ou, como vimos, o grau zero da expressão. O 
que é do estilo se opõe, portanto, àquilo que não o é, perpetuando a oposição 
estilo vs. falta de estilo; no desvio, o estilo; na norma, a falta de estilo 
(DISCINI 2014, p. 12-13). 

 

Possenti (2008) aponta três correntes fundamentais em cujos fundamentos se 

concentraram as análises literárias de estilo: a psicologizante, a sociologizante e a formalista.   

A corrente psicologizante, de acordo com Possenti (2008), pode ser associada a 

Spitzer, e pode também ser considerada a mais importante das correntes, em virtude da 

grande influência que exerceu e ainda exerce, até hoje, sobre o olhar de teóricos e de leigos 

no que concerne ao estilo. Essa corrente preceitua que o estilo é o desvio de um uso 

considerado normal da língua, o qual resulta de um estado psicológico alterado. Assim, a 

alteração das emoções normais do autor corresponderia a uma alteração do uso normal da 

língua. Logo, de acordo com os preceitos da corrente psicologizante, é por meio da análise do 

estilo de uma obra que poderemos compreender os estados psíquicos do autor e suas 

intenções. Essa corrente entende que o autor, ao atingir uma condição alterada de espírito, 

busca de forma intencional elaborar modos não usuais de expressar seus estados mentais e 

acredita também nos chamados gênios da literatura, ou seja, pessoas que são agraciadas com 

determinados tipos de dons. Não adotamos a corrente psicologizante, por conferir 

importância excesiva à figura do autor, por entender que o estilo decorre exclusivamente da 

sua capacidade de inspiração e por somente considerar que os textos literários dotados de 

expressividade podem apresentar estilo.  

A segunda corrente, chamada sociologizante, de acordo com Possenti (2008), tem 

em Auerbach seu principal representante. Essa corrente entende que a obra reflete a ideologia 

de uma época. Assim, a obra é considerada a representação de um determinado contexto 

social, que ou está representado na obra ou pode ser utilizado para explicá-la. Nessa corrente, 

ficam em segundo plano os aspectos individuais do autor. Logo, o estilo é considerado apenas 

uma forma de evocação dos aspectos sócio-ideológicos na construção da obra. A corrente 

sociologizante tampouco serve como fundamento de nosso trabalho, porque peca ao conferir 

muita ênfase nas condições de produção: como consequência suas análises são voltadas para 

35 
 



explicações baseadas em relações sociais, aspectos ideológicos e estereótipos. Esses aspectos 

são muito amplos e acabam por se afastar dos aspectos do estilo atrelados à materialidade da 

língua, enfoques que não interessam a este trabalho. 

A terceira corrente, apontada por Possenti (2008), denominada formalista de estilo 

direciona-se, exclusivamente, para a materialidade da obra e foi desenvolvida pela Escola de 

Praga. Para o autor, a corrente formalista defende que o estilo provém do uso de formas 

linguísticas incomuns e diferentes das usuais, ou seja, de desvios da língua utilizados para 

criar um efeito estético. A corrente formalista somente valoriza os aspectos materiais e 

formais da língua, acarretando estudos limitados, que excluem aspectos estilísticos, razão por 

que não a utilizamos também.  

Fiorin (2008a) entende que houve uma evolução dos estudos estilísticos em língua 

portuguesa para se chegar aos atuais enfoques discursivos adotados. Para o autor, a atual 

teoria tenta definir e operar uma análise do estilo a partir das teorias do texto e do discurso, 

principalmente a semiótica e análise do discurso, ambas de linha francesa. Nesse sentido, o 

autor entende que na análise do estilo se devem levar em conta os seguintes aspectos:  

 
a) O estilo é recorrência; b) é um fato diferencial; c) produz um efeito de 
sentido de individualidade; d) configura um éthos do enunciador, ou seja, 
uma imagem dele; e) é heterogêneo, seja no modo real de sua constituição 
(heterogeneidade constitutiva); seja na superfície textual (heterogeneidade 
marcada) (FIORIN, 2008, p. 109). 

 

Discini (2014), dialogando com as perspectivas estilísticas existentes, propõe novas 

reflexões para o estilo em detrimento das correntes apresentadas. A autora toma como ponto 

de referência Aristóteles e sugere reflexões que visem não apenas ao que o texto diz. Propõe 

que se retomem as partes componentes do sistema retórico para conceituar estilo: 

 
A inventio (o conteúdo, de onde se extraem provas e argumentos 
relacionados ao tema); a dispositio (a maneira de organizar ou planejar as 
diferentes partes do discurso);a elocutio (as escolhas da expressão que se 
adequarão ao conteúdo) e a actio (a execução ou atualização do discurso, 
que supõe timbre, voz e entonação, pausa e ritmo) (DISCINI 2014, p.16) 

 

Para Discini (2004, p. 17) é na elocutio que se instalam as bases do estilo. A autora 

afirma que sua proposta:  
 
Apoia-se no princípio de que a linguagem humana constrói mundos; de que 
a propriedade da linguagem é indissociável do homem. Assim sendo, o 
sujeito que faz, ou que é determinado estilo, pode ser (re)construído numa 
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totalidade de discursos enunciados. Estamos num percurso inverso ao 
demonstrado, pois vamos do estilo ao sujeito. Mas o eu só se constitui, por 
sua vez, ao dizer tu. Eu/tu, instância linguística pressuposta ao enunciado, 
ou sujeito da enunciação, desdobrado em enunciador e enunciatário, assim 
considerados efeito de sujeito, em se tratando de estilo, devem parecer ser 
contínua e durativamente os mesmos, ainda que pressupostos a mais de um 
enunciado. Inventio, dispositio, elocutio, actio, e até a memória, coligir-se-
iam, dessa maneira, nas estratégias do sujeito que, em tais circunstâncias, 
faz crer ser uno. Astúcias e persuasão (DISCINI 2014, p. 17). 

 

Assim, pautando-nos por Discini (2014, p. 17), devemos entender e pensar estilo 

“como o modo próprio de dizer de uma enunciação, única, depreensível de uma totalidade 

enunciada. Essa perspectiva faz com que as relações de sentido convirjam recorrentemente 

para um centro que, longe de mostrar um sujeito empírico, cria o próprio sujeito”. Nesse 

sentido é que desenvolvemos nossos estudos.  

 

1.7 Perspectiva semiótica de estilo  

 
Na presente dissertação, tomamos como fundamento metodológico para as análises 

de estilo os conceitos propostos por Discini (2014). Tratamos o estilo como um fenômeno do 

conteúdo e da expressão, que não se restringe aos aspectos da textualização. Dessa forma, o 

estilo, nos termos propostos por Discini (2014, p. 26-27), deve ser avaliado como uma 

“unidade formal do discurso, que se depreende pela comparação de vários textos de uma 

mesma totalidade de discursos. Desse fato de estilo deverá despontar um eixo sintático-

semântico comum, que se deve apresentar em todos os níveis do percurso gerativo”. 

Desse modo, nas análises dos acórdãos, não nos atemos a simples manifestações 

textuais em si, ou em amostras esparsas retiradas de um ou outro texto. Esforçamo-nos por 

entender “as astúcias de uma enunciação que monta um simulacro e, por meio da expressão 

escolhida, constrói uma voz própria, com um tom definido, que, por sua vez, implica um 

modo de habitar o espaço social” (DISCINI, 2014, p. 26-27). 

Nosso trabalho como analista segue na direção da imanência da totalidade dos 

discursos, buscando as regularidades do dito, que remetem à continuatividade e duratividade 

do dizer, de maneira que o efeito de individualidade de uma totalidade surja em razão da 

reconstrução do sistema subjacente a essa totalidade. Para Discini (2014):  
 
A forma revela a substância, também em se tratando de estilo. Garantidos 
pela constância da imanência, se nos oferecerá a transcendência, se nos 
apresentarão as instabilidades, por meio da própria imanência e não apesar 
dela. Pensando no sentido como construção, descrevendo o estilo por meio 
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das estruturas imanentes a uma totalidade, reconstruindo simulacros que 
remetem às condições de produção do sentido, ou ao parecer do ser do 
sujeito, recolocamos as formas que se fixam no lugar e no tempo de onde 
vieram: o discurso. Temos como instrumento o percurso gerativo do sentido, 
dado pela semiótica greimasiana, para garimpar o sentido na sua imanência. 
Por isso, longe de nos afastar da História, nós a reconstruímos, ao 
reconstruir o caráter, pressuponente de um corpo e de uma voz de uma 
totalidade. Ora, separar o Bem do Mal para construir axiologias, para 
orientar o valor dado aos valores, para definir crenças, para subsidiar 
deveres, quereres, poderes e saberes do sujeito, que se constitui pela busca 
do objeto, não é arquitetar a cultura? Não é pactuar com as astúcias de uma 
enunciação, que se mantém única na totalidade de discursos enunciados, sob 
a imagem-fim, que é o simulacro da voz tida como ideal (DISCINI, 2014, p. 
332). 

 

Observamos, em especial, as recorrências de comportamento do ator do enunciado, 

sempre pensado como sujeito que age e que também reage, que sofre, mas que também sente. 

Essa observação nos permitiu visualizar o próprio estilo.  

Procuramos reconstruir o modo próprio de moralizar para entendermos o éthos. Para 

tanto, atentamo-nos ao alerta de Discini (2014, p. 334) de que a reconstrução deve ser feita 

com maior rigor no que diz respeito ao relacionamento do “enunciador pressuposto/narrador 

implícito a uma totalidade, como lugar de confronto, acordos e desacordos de vozes, para que 

mais claramente se possa configurar o perfil do ator da enunciação no jogo do parecer e do 

ser, bem como nas artimanhas para fazer crer.” Além disso, segundo a autora, para se 

entender o estilo:  
Há também muito o que buscar na consideração do ator de uma totalidade, 
enquanto sujeito competente para fazer e sancionado por fazer, bem como 
na consideração do sujeito relacionado à competência para simplesmente ser 
de um modo determinado, o que supõe competência não apenas para 
transformações, ou advindas de transformações operadas; um sujeito 
definido, por exemplo, pela natureza da junção com o objeto. Reconstruir o 
modo característico e contínuo do estado de alma do sujeito da enunciação 
de uma totalidade de discursos, tarefa aqui encetada, cobra continuidade, 
para que, ao estudar estilo, procuremos arquitetar a memória dos corpos que 
sentem, rearticulando de maneira mais rica estereotipias de modos de 
referencialização da enunciação no enunciado. Todos esses procedimentos, 
é bom lembrar, confirmarão, no estudo do estilo, a filiação a um ponto de 
vista teórico, que considera o sentido somente na relação do enunciado com 
a enunciação e esta um fato linguageiro (DISCINI 2014, p. 334-335). 

 

Discini (2014) nos propõe novas formas de analisar o estilo. Deve-se, assim: (a) 

analisá-lo, respaldando-nos na gramática da frase, para observarmos os mecanismos de 

incorporação de um modo de dizer; (b) analisá-lo, por meio da reconstrução do corpo do ator 

da enunciação, pelo modo demonstrado de frequentar o mundo, depreensível da totalidade 

enunciada; (c) analisá-lo, por meio da busca da modalidade selecionada por uma isotopia 
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passional subjacente a uma totalidade e também, por meio da reconstrução das figuras de 

comportamento; (d) analisá-lo ainda pela observação de uma totalidade tão mais centralizada 

em si, quanto mais se descentraliza de si, pela assimilação da presença do outro que a 

constitui, na (inter)incompreensão constitutiva do sentido; (e) analisá-lo, por fim, pela 

possibilidade de, a partir da identificação do éthos de uma totalidade, reconstruir o diálogo de 

vozes mostrado intertextualmente.  

Dessa forma, por meio das análises do corpus estabelecido como recorte textual, 

procuramos entender os dizeres e os ditos do enunciador do gênero acórdão e como ele 

estrutura o enunciado. Procuramos demonstrar quais são as recorrências no modo de enunciar 

do enunciador do acórdão que nos possibilitam fazer uma generalização no modo de ler e de 

interpretar os acórdãos.  

 

1.8 Estilo e dialogismo 

 

Levando-se em consideração o afirmado por Discini (2014, p. 223) de que, em 

“qualquer texto, a voz do outro dialoga com a voz do um, de maneira que o sujeito da 

enunciação não é único, mas dialógico”, o estudo procura descrever as vozes que perpassam 

o gênero acórdão analisado, como uma forma de compreender as estratégias de construção 

desses discursos. Logo, procuramos, por meio do estudo do interdiscurso, entender como se 

instaura a voz do outro no acórdão. 

A questão do interdiscurso aparece na obra de Bakhtin sob o nome de dialogismo. 

De acordo com Bakhtin (2011), todo discurso dialoga com outros discursos e toda palavra é 

cercada de outras palavras. Nesse sentido, Bakhtin (2011) entende dialogismo como as 

manifestações de diferentes vozes sociais. Para o autor, os sujeitos não possuem, em si 

próprios, o conhecimento do que é veiculado pelo ato da enunciação, mas é na interação entre 

sujeitos, ou seja, por meio do dialogismo que o conhecimento é construído.  

Assim, a pluralidade de vozes é percebida como fenômeno dialógico que se constitui 

no entrecruzamento entre diferentes textos e discursos, compreendidos como 

interdiscursividade e intertextualidade.  

Cabe aqui uma distinção entre dialogismo e intertextualidade. O dialogismo nem 

sempre mostra referências diretas de um texto ou de um enunciado em outro, enquanto a 

intertextualidade é um fenômeno mais restrito que se mostra no texto.  

Fiorin (2014) faz uma distinção entre as relações dialógicas. Para o autor existem 

relações dialógicas entre enunciados e relações dialógicas entre textos. O autor entende que 
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qualquer relação dialógica, se for uma relação de sentido, pode ser chamada de 

interdiscursiva. Esse autor reserva o termo intertextualidade para os casos de relação 

discursiva materializada no texto. Logo, para o autor a intertextualidade pressupõe sempre 

uma interdiscursividade.  

Maingueneau (1997) chama o dialogismo de heterogeneidade e a considera em dois 

planos, a heterogeneidade mostrada e a heterogeneidade constitutiva. Para o autor, a 

heterogeneidade mostrada é aquela que incide sobre as manifestações explícitas, recuperáveis 

a partir de uma diversidade de fontes de enunciação, já a heterogeneidade constitutiva não é 

marcada em superfície, mas pode ser definida por meio de hipóteses, através do interdiscurso. 

Discini (2014) chama de fenômeno de heterogeneidade constitutiva a presença do 

outro no um de qualquer discurso. Para Discini, nos textos, existem duas formas de 

dialogismo, o declarado nos textos polifônicos, em que é assumida a polêmica dos discursos e 

o dialogismo abafado nos textos aparentemente monofônicos, que parecem silenciar a voz do  

eu no outro. Para a autora (2014, p. 223), o importante é entender de que forma e “por que 

um estilo, construído sobre outro, mostra esse outro e, ao fazê-lo, mostra o próprio direito, ou 

seja, o mundo de crenças que o constitui enquanto eu, e o próprio avesso, ou seja, as crenças 

do outro, enfrentamento sem o qual o eu não se constitui”. 

Nesta dissertação, utilizamos os conceitos dialogismo e heterogeneidade como 

correlatos e, ao realizarmos as análises, utilizamos as expressões heterogeneidade constitutiva 

e heterogeneidade marcada.  

Além disso, o conceito de dialogismo de Bakhtin (2011) permite-nos captar a 

historicidade do discurso no próprio movimento linguístico de sua constituição. Nesse 

sentido, Fiorin (2014, p.191-192) nos diz que:  
 
É na relação com o discurso do outro, que se apreende a história que 
perpassa o discurso. Essa relação está inscrita na própria interioridade do 
discurso, constitutiva ou mostradamente. Com a concepção dialógica da 
linguagem, a análise histórica de um texto deixa de ser a descrição da época 
em que o texto foi produzido e passa a ser uma fina e sutil análise 
semântica, que leva em conta confrontos sêmicos, deslizamentos de sentido, 
apagamentos de significados, interimcompreensões, etc. Em síntese, cm 
Bakhtin, a História não é algo exterior ao discurso, mas é interior a ele, pois 
o sentido é histórico. Por isso, para perceber o sentido, é preciso situar o 
enunciado no diálogo com outros enunciados e apreender os confrontos 
sêmicos que geram os sentidos. Enfim, é preciso captar o dialogismo que o 
permeia. 

 

Assim, buscamos depreender no acórdão, a voz do enunciador desembargador que o 

redigiu, a do legislador que formulou o discurso da lei, a das partes que se debatem no 
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processo, a do juiz que proferiu a primeira decisão no processo e da própria sociedade. Por 

meio da análise dessas vozes, podemos perceber qualidades do discurso, como por exemplo, 

se o discurso é mais ou menos autoritário.  

Portanto, as análises dos procedimentos dialógicos nos auxiliam a compreender as 

estratégias de construção do discurso. Sobre o discurso autoritário, Discini (2014) diz que são 

mais autoritários aqueles nos quais as vozes dos percursos em conflito são abafadas e nos 

quais o discurso se cristaliza como verdade única, absoluta e incontestável, do que aqueles 

em que as vozes são mostradas. 

Encerramos este primeiro capítulo, no qual apresentamos os pressupostos teóricos e 

metodológicos fundadores da pesquisa. Expusemos os postulados de Bakhtin, que nos servem 

de base para situar o discurso jurídico e o gênero acórdão nosso corpus. Delimitamos o 

corpus e apresentamos os conceitos da teoria semiótica narrativa e discursiva a qual tomamos 

como base para nossas análises. Destacamos, ainda, a importância das marcas da enunciação 

e evidenciamos as três qualidades éticas apontadas por Aristóteles (2005), phrónesis, areté e 

eunóia. Por fim, apresentamos as noções e o conceito de estilo propostos por Discini (2014), 

que adotamos em nosso estudo e também as noções de dialogismo. No próximo capítulo, são 

apresentadas as bases teóricas para o estudo do discurso jurídico. 
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Capítulo 2 
O DISCURSO JURÍDICO 

 

2.1 O universo jurídico  

A palavra direito não comporta apenas uma acepção. Uma acepção de direito, dentre 

as muitas definições que podemos encontrar, nos é dada por Silva (1998, p. 268): “Derivado 

do latim directum, do verbo dirigere (dirigir, ordenar, endireitar), quer o vocábulo, 

etimologicamente, significar o que é reto, o que não se desvia, seguindo uma só direção, 

entendendo-se tudo aquilo que é conforme a razão, à justiça e à equidade”. O autor, a partir 

das acepções descritas, entende o direito como um: 

 
Complexo orgânico, de que se derivam todas as normas e obrigações, para 
serem cumpridas pelos homens, compondo o conjunto de deveres, aos quais 
não podem fugir, sem que sintam a ação coercitiva da força social 
organizada (SILVA, 1998, p. 268). 

 

A plurivalência semântica do vocábulo direito, segundo Pereira (2011), comporta 

numerosas manifestações conceituais, sendo, por isso, difícil encontrar uma fórmula 

resumida que nos forneça uma exata noção. Para o autor, a formulação do direito como 

conceito na origem do conhecimento tem sido proposta de forma insatisfatória. Assim, diante 

da tentativa de grandes pensadores como Kant, Ihering, Regelsberger, Levy-Ulhnan, Kelsen, 

Dei Vecchio, Savigny ou Radbruch limita-se a dizer que “o direito é o princípio de adequação 

do homem à vida social” (PEREIRA, 2011, p. 4). 

Nossa vida em sociedade é pautada pelo direito, que, segundo Lima (1955), somente 

existe em razão da própria sociedade. Para o autor, o direito é a realidade da vida social e não 

apenas realidade de natureza física ou um mero psiquismo dos seres humanos. Nesse sentido, 

também é o pensamento de Diniz (2012), para quem o direito só pode existir em função do 

homem. Para autora (2012, p. 19), “o homem é um ser gregário por natureza, é um ser 

eminentemente social, não só pelo instinto sociável, mas também por força de sua 

inteligência que lhe demonstra que é melhor viver em sociedade para atingir seus objetivos”. 

Assim, o homem tem necessidade de convivência com outros homens e, por isso, 

estabelecem entre si relações, que para existirem necessitam de normas de organização de 

conduta social. Nesse momento, o direito surge em sociedade e tem como finalidade ordenar 

os seus conflitos, permitindo que exista uma convivência harmoniosa entre homens.  

42 
 



Dessa forma, para que a vida em sociedade seja harmoniosa não é possível que cada 

um possa comportar-se como bem entenda, impondo o mais forte sua vontade ao mais fraco, 

pela força. Segundo Mello (2010), o homem, apesar de moldado pelo convívio com os outros 

homens, não é um produto simples da natureza, razão pela qual por mais adaptado que seja 

sempre conservará uma individualidade própria e o livre arbítrio na escolha de sua conduta. 

Para o autor, não podemos negar que “o homem jamais se despe, por completo, de seus 

instintos egoístas, motivo pelo qual não se consegue apagar, nem mesmo superar, a sua 

inclinação, muito natural, de fazer prevalecer os seus interesses quando em confronto” 

(MELLO, 2010, p. 4). 

Então, o direito é imprescindível à vida em sociedade, pois a sociedade humana 

pode, segundo Mello (2010), prescindir de quase todas as instituições de que se vale para 

manter-se, porém, não pode prescindir do direito. O autor cita, como exemplo, as sociedades 

primitivas que não têm sequer uma estrutura estatal e nas quais são mínimas as necessidades 

de convivência entre seus integrantes, mas se encontram delineadas por normas de adaptação 

social, que são respeitadas e impostas pelo próprio grupo. Destaca também que essas regras, 

mesmo que simples, são consideradas normas jurídicas em razão de sua impositividade.  

Assim, mesmo que essas normas sejam bastante simples e rudimentares, são 

indispensáveis e, com o passar do tempo, à medida que a sociedade se torna mais complexa, 

essas normas também se tornarão mais complexas para atender a evolução social.  

Porém, não são todos os fatos da vida cotidiana que têm importância jurídica. O 

direito valoriza como fato jurídico somente os que tenham relevância para o convívio social. 

A comunidade jurídica somente edita normas para regular um determinado fato atribuindo a 

ele efeitos que repercutem no plano da convivência social, quando esse passa a interferir no 

relacionamento inter-humano e de alguma maneira passa a afetar o equilíbrio de posição do 

homem diante dos outros homens.  

De tal forma, o mundo jurídico é composto por fatos da vida cotidiana que, quando 

analisados como relevantes, são normatizados e passam a ser considerados fatos jurídicos. No 

entender de Mello (2010), esses fatos geram direitos, deveres, pretensões, obrigações e 

efeitos jurídicos e, enfim, passam a ter efeito vinculante da conduta humana.  

Logo, é o efeito vinculante da conduta humana que diferencia um fato normal da 

vida cotidiana de um fato jurídico, pois somente este possui tal característica. Além disso, 

somente a partir do momento em que o fato da vida passa a ser considerado fato jurídico é 

que ele se torna obrigatório e seu cumprimento protegido pelo Estado. 
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O Estado, no entendimento de Mata-Machado (1981), enquadra, controla e regula as 

ações e omissões dos homens por meio das leis, das decisões judiciais, dos atos de governo 

ou de atos administrativos. Esse controle é, segundo o autor, necessário para que o direito 

atinja seu objetivo primordial, que é o bem comum.  

As decisões judiciais, das quais o acórdão, nosso objeto de estudo, é um exemplo, 

são proferidas pelo poder judiciário que é um dos órgãos do Estado que o auxilia no controle 

da sociedade, por meio da chamada prestação jurisdicional, visando à pacificação dos 

conflitos que surgem entre os interesses individuais dos homens.  

A prestação jurisdicional é exclusiva do Estado sendo exercida atualmente, em sua 

grande maioria, pelos juízes de direito, que examinam as pretensões em um processo judicial 

e solucionam o litígio. Entretanto, o poder judiciário não age mediante iniciativa própria. Para 

ativar o mecanismo judicial, é necessário que o Ministério Público ou um particular manifeste 

seu interesse na resolução de um determinado conflito.  

Proporcionado o impulso inicial, natural e indispensável, é que a atividade judicial 

desenvolve seu trabalho até a solução final do caso concreto, que se dá com a publicação da 

sentença ou do acórdão, os quais são concretizados, segundo Moreno e Martins (2006), por 

meio da linguagem. Portanto, a linguagem, em especial a verbal, é essencial e primordial a 

esfera de atividade do direito, que mais do que qualquer outra está intrinsecamente a ela 

ligado, merecendo a atenção de nosso estudo.  

 

2.2 A linguagem e o direito 

 

A linguagem verbal é o principal instrumento de trabalho do profissional do direito. 

Com esse mesmo entendimento, Moreno e Martins (2006) afirmam que a linguagem é 

praticamente o único instrumento de que o profissional do direito dispõe para tentar 

convencer, refutar, atacar ou defender-se. Os operadores do direito não lidam com os fatos 

jurídicos diretamente, mas lidam com as palavras que criam esses fatos.  

A linguagem, assim como o direito, também é uma instituição social. Segundo 

Saussure (2012), a linguagem é fundadora da sociedade e das relações intersubjetivas. O 

autor considera que a língua não está completa em nenhum indivíduo e só na massa ela existe 

de modo completo, por isso, ela é, ao mesmo tempo, realidade psíquica e instituição social.  

Saussure (2012) entende que a língua, ao mesmo tempo em que é um produto social 

da faculdade da linguagem, é também um conjunto de convenções que são adotadas pelo 

corpo social visando a permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos. Para o autor, a 
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língua é parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que, por si só, não pode nem criá-la 

nem modificá-la, pois ela não existe senão em razão de um tipo de contrato social 

estabelecido entre os membros da comunidade.  

Desse modo, tanto direito quanto linguagem são instituições sociais reguladoras das 

relações humanas. A linguagem, porque somos seres simbólicos e qualquer ato, pensamento, 

categorização do mundo se dá por meio dela. O direito porque regula as relações 

intersubjetivas, sendo sempre uma mediação de caráter deontológico, da ordem do dever2. 

Portanto, não resta dúvida, de que a linguagem é um instrumento indispensável à 

prestação jurisdicional, já que é por meio dela que se concretizam todos os gêneros da esfera 

jurídica e, por isso, direito e a linguagem são indissociáveis e interdependentes. Via de 

consequência, não há como pensar em qualquer atividade no direito sem pensar na 

linguagem. 

O direito, como qualquer esfera de atividade humana, desenvolveu práticas e rotinas 

extremamente institucionalizadas, próprias e exclusivas. Também desenvolveu uma 

linguagem científica peculiar com utilização de jargões, que servem para concentrar e reunir 

em uma única palavra determinados conceitos que poderiam exigir até mesmo uma frase 

inteira para serem explicados, caracterizando-se como uma linguagem específica. 

Entretanto, a linguagem jurídica, ainda que reúna tais características, é constituída 

essencialmente a partir da linguagem verbal (natural), ou seja, o discurso jurídico não é um 

discurso descontextualizado, pois é produzido no seio da sociedade. Nesse sentido, Greimas 

(1981), tendo realizado um estudo envolvendo o discurso jurídico, afirma que, embora 

comporte certas propriedades que o diferencie de outros discursos, esse não deixa de ter as 

características que nos autorizam a defini-lo como um discurso em língua natural. Logo, seu 

estatuto, conforme o autor, não é essencialmente diferente de outros discursos, tais como o 

literário, político e econômico.  

 

2.3 O estudo do discurso jurídico 

 

De acordo com Greimas (1981), a análise de textos jurídicos requer seja feita uma 

reflexão sobre o estatuto semiológico do discurso jurídico tomado no seu conjunto, pois 

somente após a discussão de alguns conceitos operacionais, com a descrição de suas 

2 Deontologia entendida como uma filosofia que parta da filosofia moral contemporânea significando ciência do 
dever e da obrigação, ou seja, um tratado do dever e da moral. Também pode ser entendida como descrita por 
Greimas e Courtés (2013, p. 125) como sendo: “o sistema de regras de condutas que se julga deva ser 
observada, no exercício de uma atividade. Nesse sentido, falar-se-á igualmente de ética profissional.”. 
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propriedades e seu modo de existência linguística, é que estaremos habilitados para 

determinar um “objeto” ou um “lugar” discursivo específico a ser estudado. Ainda segundo o 

autor, a expressão “discurso jurídico” comporta um certo número de pressupostos que é 

preciso explicar: 

 
1- Ela sugere que por discurso jurídico deve-se entender um subconjunto de 
textos que fazem parte de um conjunto mais vasto, constituído de todos os 
textos manifestados numa língua natural qualquer (...).  
2- Isso indica também que se trata de um discurso, quer dizer, de um lado, a 
manifestação sintagmática, linear da linguagem e, de outro lado, a forma de 
sua organização que é levada em consideração e que compreende, além das 
unidades frásicas (lexemas, sintagmas, enunciados), as unidades 
transfrásicas (parágrafos, capítulos ou, enfim, discursos-ocorrências. 
 3- A qualificação de um subconjunto de discursos como jurídico implica, 
por sua vez, tanto a organização específica das unidades que o constituem 
como a existência de uma conotação particular subentendida a esse tipo de 
discurso, ou, ainda, as duas coisas ao mesmo tempo (GREIMAS, 1981, p. 
72-73) 

 

Assim, para realização de um estudo semiótico, o discurso jurídico deve ser 

entendido como um subconjunto de todos os textos que compõem o português. Deve ainda 

ser estudado como um discurso, levando-se em consideração a relação de interdependência 

da linguagem e a sua forma de organização. Cabe dizer que, na forma de organização, devem 

ser incluídas as unidades frásicas e unidades transfrásicas. Além disso, para que o discurso 

seja considerado jurídico deve existir uma conotação subentendida ao discurso.  

Logo, o discurso jurídico, utilizando-se da língua natural que organiza o mundo do 

senso comum, acrescenta-lhe sentido no nível do dever ser. Nesse sentido, “o discurso 

jurídico por si só cria uma segunda ordem de ocorrências, cria um sentido que não está na 

‘realidade’, mas que se constrói intersubjetivamente, e que é de ordem deontológica” 

(BITTAR, 2009, p.134-135).  

Dessa forma, no discurso jurídico, há uma dupla isotopia discursiva: o discurso 

legislativo e o discurso referencial. O discurso legislativo, conforme Greimas (1981), é 

composto de enunciados performativos e normativos e instaura seres e coisas, bem como 

institui as regras de comportamentos lícitos e ilícitos. Já o discurso referencial é entendido 

pelo autor como uma elaboração ideológica, ou seja, uma cobertura discursiva do mundo e 

anterior à fala que o articula.  

Contudo, apesar de serem distintas as duas isotopias, essas sempre são confundidas 

nos discursos, pois ambas são de ordem linguística e não têm nenhuma diferença de natureza 

que as separe. Por outro lado, “as dependências de uma isotopia em relação à outra, suas 
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interferências mútuas constituem uma problemática estrutural cuja elucidação permite definir, 

em certa medida, a especificidade do discurso jurídico enquanto tal” (GREIMAS, 1981, 

p.84).  

Ainda com relação ao discurso legislativo e normativo, vale destacar que é o 

primeiro que remete às significações do discurso do segundo. Logo, é o discurso legislativo 

que seleciona os elementos da língua natural, conferindo-lhes o estatuto de nível referencial, 

operando seu fechamento em relação aos demais significados, e integrando-os no discurso 

jurídico. Assim, via de consequência, em termos semióticos, o nível legislativo se encontra 

pressuposto pelo nível referencial no discurso jurídico.  

Greimas (1981) entende que o conceito de conotação é importante para que 

possamos melhor compreender como a ilusão de realidade recobre o discurso jurídico, 

atribuindo às denominações e às definições jurídicas a qualidade de objetos semióticos 

autônomos dotados de personalidade e funções. Além disso, o autor afirma que podemos 

reconhecer o discurso jurídico em razão de que esse apresenta, de maneira recorrente, 

propriedades estruturais, gramaticais e lexicais, que o diferenciem dos discursos cotidianos e 

de outros discursos específicos.  

A recorrência dessas propriedades no discurso jurídico permite que se formulem 

regras gramaticais diferentes das regras da gramática convencional, que podem ser chamadas 

de gramática jurídica. Para Greimas (1981), a recorrência lexical permite postular a existência 

de um dicionário jurídico autônomo. E se o discurso jurídico remete a uma gramática e a um 

dicionário jurídico, ele pode ser considerado uma linguagem semiótica.  

Portanto, podemos com base em tais preceitos afirmar que o discurso do acórdão, 

objeto de nosso estudo, pertence à semiótica jurídica, fruto de uma gramática e manifestação 

de um universo semântico particular. 

Vale destacar que as regras gramaticais do direito não se aplicam a qualquer 

conteúdo, pois elas somente operam, segundo Greimas (1981, p.76-77): “dentro de um 

universo jurídico presente, de maneira mais ou menos explícita, sob a forma do nível 

referencial e assumido pelo discurso legislativo”. Além disso, a gramática jurídica é explícita 

e expõe ostensivamente as suas regras, não deixando margens para dúvidas. Dessa forma, o 
discurso jurídico para Greimas (1981) é o resultado da:  

 
[...] convergência de seus dois componentes, a gramática e o dicionário, 
produz enunciados jurídicos (no sentido amplo do termo) que se definem ao 
mesmo tempo por sua forma canônica (resultado da aplicação das regras de 
construção gramatical - o que constitui sua gramaticalidade (G), e por seu 
conteúdo jurídico, considerado como pertencente ao universo semântico que 
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a linguagem jurídica considera seu campo de exercício, e que constitui sua 
semanticidade (S). Serão, portanto, reconhecidos como jurídicos os 
enunciados que satisfazem a esses dois critérios de gramaticalidade e 
semanticidade stricto sensu. Com efeito, esses dois critérios parecem 
suficientes para definir as duas práticas jurídicas de produção e verificação 
do direito; a prática legislativa e a prática jurisprudencial (GREIMAS, 1981, 
p. 80). 

 

Assim, podemos identificar duas práticas jurídicas de produção e verificação do 

direito: a prática legislativa e a prática jurisprudencial. A prática legislativa, como um ato 

performador original, que constrói o discurso gramatical, ao transferir conteúdos do nível 

referencial para o nível legislativo do discurso legislativo. A prática jurisprudencial que faz a 

verificação entre a conformidade de enunciados não gramaticais com os enunciados que o 

discurso legislativo pode produzir gramaticalmente.  

 

2.4 Tipos de discurso jurídico 

 

Nosso objeto de estudo é o gênero acórdão e, como ponto de partida, vamos situá-lo 

entre os tipos de discursos jurídicos existentes. No intuito de procedermos ao enquadramento 

do acórdão, destacamos as classificações de dois estudiosos do assunto. O primeiro, Ferraz Jr. 

(1997) divide o discurso jurídico em discurso judicial, discurso da norma e discurso da 

ciência do direito.  

O discurso judicial, segundo Ferraz Jr. (1997), é aquele que abrange o processo 

judicial, as situações comunicativas jurídicas ocorridas nos tribunais, no comércio, nas 

relações contratuais civis, nas questões administrativas e eleitorais, entre outras. Ainda de 

acordo com o autor, trata-se de ações linguísticas controladas por regras jurídicas, ou seja, 

regras sociais institucionalizadas e generalizadas.  

No discurso da norma, para Ferraz Jr. (1997), estão incluídos o discurso legislativo 

representado pelas leis e códigos e também o estabelecimento costumeiro, usual, contratual 

de normas, bem como a decisão judicial. Segundo o autor, a decisão judicial deve ser incluída 

no discurso da norma porque essa pode ser considerada uma norma individual. 

Com relação ao discurso da ciência do direito, Ferraz Jr. (1997) entende que o seu 

objeto é o ser que do interior da positividade jurídica envolve a positivação e o conjunto de 

normas positivas. Assim, é a decidibilidade a questão do discurso da ciência do direito.  
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O acórdão, nosso objeto de estudo, enquadra-se na divisão proposta por Ferraz Jr. 

(1997) como um discurso da norma, em razão de que o autor considera as decisões judiciais 

como normas individuais. Contudo, não será essa divisão a que adotaremos no trabalho.  

Uma segunda divisão apresentada por Bittar (2009) foi por nós adotada. De acordo 

com tal classificação, o acórdão é considerado um discurso decisório. A divisão apresentada 

pelo autor divide o discurso jurídico em quatro tipos: discurso normativo, discurso 

burocrático, discurso decisório e discurso científico, sendo que cada um deles constitui uma 

microssemiótica em particular da textura jurídica e também uma função jurídica-discursiva 

preponderante e modalidades distintas.  

O discurso normativo, segundo Bittar (2009, p. 176), exerce a função de comandar 

condutas, eleger valores preponderantes, recriminar atividades, estimular atividades, 

comandar a estrutura do sistema e o fazer dos agentes públicos. Sua modalidade é o poder-

fazer-dever e inclui “textos normativos, leis, portarias, regulamentos, decretos”. O discurso 

normativo é parte substancial do discurso jurídico e também pressuposto do estudo dos 

demais discursos, motivo pelo qual voltaremos a tratar sobre suas características.  

O discurso burocrático, de acordo com Bittar (2009), exerce a função ordinatória de 

regularização, acompanhamento, ordenação e impulso dos procedimentos, dirigindo o fluxo 

dos ritos institucionais. Sua característica modal é poder-fazer-fazer, e trata de decisões de 

expediente e andamento burocrático-procedimental. É o discurso burocrático que estrutura o 

funcionamento do sistema jurídico e dá suporte para que o processo judicial alcance uma 

solução com a decisão judicial. Em razão de suas características de impulsionador dos ritos 

judiciais, é o Estado o mediador e controlador da atividade burocrática, viabilizando e 

institucionalizando as relações jurídicas.  

O discurso decisório, também nos termos de Bittar (2009, p. 176), é aquele que 

exerce função decisória, ou seja, corresponde às atividades práticas para resolução e 

conclusão e concretização dos parâmetros normativos. Nesse sentido, é o discurso 

responsável pela individualização e concretização do discurso normativo. Tem como 

modalidade característica o poder-fazer-dever e exerce-se nas esferas administrativa por meio 

das “decisões de oportunidade, de mérito, de legalidade, de aplicação de multa e isenção 

fiscal” e também na esfera judiciária por meio das “sentenças, acórdãos, decisões 

interlocutórias”.  

Nosso corpus, o acórdão, enquadra-se no campo do discurso decisório, dessa forma, 

esse discurso, igualmente ao discurso normativo, será tratado com suas particularidades 

separadamente. 
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O discurso científico, ainda no entendimento de Bittar (2009, p. 177), é aquele que 

exerce a função cognitivo-interpretativa, a qual corresponde às atividades de conhecimento, 

distinção, classificação, orientação, informação, interpretação, explicação, sistematização e 

crítica dos demais discursos. Sua modalidade característica é a do poder-fazer-saber presente 

nas “lições doutrinárias, ensinamentos teóricos, resenhas, criticas, comentários, formulações e 

reformulações exegéticas”.  

 

2.5 Discurso normativo 

 

O discurso normativo, segundo Bittar (2009), é:  

 
O discurso do legislador (Destinador), agente investido de competência e 
poder para a realização de uma tarefa social, a de regulamentação de 
condutas. A prática social motiva a prática jurídica, fundamenta-a, de modo 
que, uma vez investido, o legislador exerce seu papel discursivo dirigindo-se 
à comunidade de súditos (Destinatário) que recebe as avalanches textuais 
por ele criadas (BITTAR, 2009, p. 195).  

 

O discurso normativo possui um caráter performativo ao criar realidades de sentido e 

é essencialmente imperativo em razão de sua impositividade. Pode estar ou não acompanhado 

de uma sanção, a qual indica sua prescritividade. Entretanto, estando ou não junto à sanção, o 

que de fato lhe confere a característica vinculativa é o fato de pertencer e estar sustentado por 

um sistema jurídico.  

O discurso normativo pode ser analisado por meio das relações modais da gramática, 

que nos fornecem descrições e categorias elementares do discurso. Nesse sentido, Bittar 

(2009) entende que o quadrado das modalidades nos permite perceber:  

 
A influência recíproca que os verbos (o ser exprimindo estado e o fazer 
exprimindo a transformação) podem causar entre si (poder-ser-fazer-ser...), 
num crescendo de complexidade sempre maior (poder-crer-poder-fazer...) 
de modo a alcançarem-se descrições modelares da comunicação discursiva 
(discurso normativo como poder-fazer-dever-fazer). E aqui as quatro 
modalidades que se querem alistadas, e que serão de maior recorrência no 
texto, pois o inventário de que se dispõe não é de todo hermético) querer-
fazer; saber-fazer; poder-fazer; fazer-fazer; dever-fazer; crer-fazer), são as 
factitivas, quais sejam: querer-fazer, dever-fazer (modalidades 
virtualizantes), num primeiro grupo; poder-fazer, saber-fazer, (modalidades 
atualizantes), num segundo grupo. As modalidades realizantes  são as do ser 
e do fazer, correspondendo propriamente ao plano da performance 
discursiva. Disso resulta um esquema emblemático que permite melhor 
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análise das ocorrências individuais de discurso (BITTAR, 2009, p. 196-
197). 

 

No discurso normativo, o actante-normativo se instaura por meio do poder que a 

sociedade lhe confere para fazer o discurso normativo. Segundo Bittar (2009), a sociedade 

também transfere o dever. Assim, o sujeito possui, ao mesmo tempo, poder-fazer e dever-

fazer. Ainda de acordo com o autor, temos figurando como actantes jurídico-normativos:  

 
1) o legislador, como agente e como paciente, 2) os súditos das normas 
(comunidade à qual se dirige o legislador) e, sobretudo, os sujeitos dotados 
de personalidade jurídica (pessoas físicas ou jurídicas), ou seja, aquele a 
quem as normas reconhecem e atribuem vida jurídica (seja para praticar atos 
da vida civil, seja para estar em juízo, seja para praticar delitos e se 
submeter à aplicação de pena...); 3) os sujeitos aplicadores das normas”, em 
seus diversos níveis (Administração, Governo, Judiciário e demais órgãos 
legislativos dotados de funções de aplicação de normas) (BITTAR, 2009, p. 
198). 

 

Dessa forma, é a investidura no poder, por meio da delegação social, que confere ao 

sujeito actante a competência semiótica para emitir o discurso normativo, que obterá sua 

performance, quando o discurso normativo se tornar exterior e se tornar válido com a sua 

efetiva validação pela promulgação e publicação.  

Logo, o legislador, um actante-sujeito, investido do poder que lhe foi conferido 

formula a lei, e ao formulá-la o faz em nome e em prol da mesma sociedade que lhe delegou 

poderes, levando em conta o histórico-cultural e os valores por ela preservados.  

Sucede, contudo, que o legislador mesmo sendo o responsável pela produção dos 

textos, nem sempre se faz presente de forma visível no discurso normativo, pelo contrário, 

sua presença é sempre sutil e não são utilizadas fórmulas convencionais de discurso, tais 

como o uso de sujeito, verbo e objeto, nessa ordem, por exemplo. Destacamos o seguinte 

texto de lei que mostra a sutileza da presença do legislador no texto:  

 
Art. 5º [...] 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
[...] 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença; (Constituição 
Federal do Brasil, art.5º) 
 

No texto da lei transcrito, o legislador não se faz presente dizendo “eu declaro que 

você deve respeitar a liberdade de manifestação do pensamento”. No caso, o entendimento de 
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que se trata de uma situação discursiva normativa que deve ser cumprida decorre do fato de 

que o texto está inserido em uma lei, a Constituição Federal do Brasil, que integra o 

ordenamento jurídico, e por isso, seu cumprimento é obrigatório.   

Logo, quando o legislador se manifesta, por meio do discurso normativo, não se trata 

de uma simples manifestação, e sim de uma prescrição, pois seu discurso cria deveres e 

obrigações para toda a comunidade e para ele próprio que também está incluído na 

abrangência do seu discurso normativo.  

Segundo Bittar (1999, p. 205), com relação ao programa narrativo do legislador, 

podemos perceber que “a dinâmica inter-relacional do discurso normativo pode ser descrita 

da seguinte forma: Legislador (destinador) – Comunidade (destinatário) – Sujeito 

(comunidade) – Objeto-de-valor (proteção jurídico-social)”. 

Semioticamente, o discurso normativo pode ser considerado uma produção 

discursiva, cuja finalidade consiste na ação de um manipulador que busca levar um sujeito-

manipulado a crer que a ação por ele determinada deve ser tida como adequada para que esse 

sujeito fique em conformidade com o traço semântico de integração ao sistema jurídico. 

Dessa forma, é possível afirmar que, a partir da oposição fundamental integração x 

transgressão, cabe ao legislador determinar o percurso narrativo que informa as relações 

sociais que afirmam o valor semântico de integração ao discurso normativo. 

Logo, cabe ao discurso normativo, além de regulamentar as condutas, estabelecer os 

meios de condutas a serem seguidos que amoldem a ação do sujeito àquilo que é esperado 

pela sociedade, sob pena de ser sancionado negativamente e agir em desacordo ao percurso 

desejável. 

Entretanto, o direito não regulamenta diretamente o fazer dos sujeitos. Segundo 

Landowski (1992):  
O direito não poderia ser – ao contrário do que frequentemente se diz, com 
base nas aparências – editar, em forma de Decálogo ou Catálogo, séries de 
prescrições e proibições, mas sem, como também se diz, aliás, de maneira 
menos trivial, regulamentar as relações. O direito não regulamenta 
diretamente o fazer dos atores sociais ou, pelo menos, não está aí seu 
princípio essencial; em compensação ele distribui valores modais, cita-os, 
desloca-os ou, simplesmente, se necessário, reconhece valores modais 
preexistentes à sua intervenção; assim fazendo, confere um estatuto jurídico 
aos regimes e relações intersubjetivas que as configurações modais assim 
criadas ou reconhecidas comandam (LANDOWSKI, 1982, p 65-66). 

 

Assim, o legislador é o destinador-manipulador responsável pela elaboração do 

discurso normativo, de acordo com o poder-fazer que lhe é conferido pela sociedade. Porém, 
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o legislador não determina a conduta dos sujeitos em sociedade, mas apenas prevê percursos 

narrativos a serem observados. Nesse sentido, para Landowski (1982), o discurso normativo 

não está o tempo todo participando da vida dos sujeitos, mas apenas traçando os percursos 

que devem ser observados pelos indivíduos para integrarem-se ao sistema jurídico, que busca 

a harmonia nas relações sociais. 

Ademais, o discurso normativo, em razão de seu caráter prescritivo de condutas e 

práticas jurídicas, é a base para os outros discursos, burocrático, decisório e científico, 

exercendo um papel de discurso fundador. Esse é entendido por Orlandi (2003) como aquele 

que pode ser tomado como uma referência básica no imaginário constitutivo. Para a autora, o 

que caracteriza um discurso como fundador é o fato de ele criar uma nova tradição, um novo 

significar a partir do que veio antes e instituir uma nova memória.  

O conceito de dêixis fundadora fornecido por Maingueneau (1997, p. 42) também se 

aplica ao caso. Para o autor, a dêixis fundadora deve ser entendida: “como a(s) situação (ões) 

de enunciação anterior(es) que a dêixis atual utiliza para a repetição e da qual retira boa parte 

de sua legitimidade”. Assim, o discurso normativo pode ser tomado como um discurso 

fundador primeiro dos demais discursos que caracterizam o discurso jurídico, porque lhes 

fornece as prescrições básicas a serem seguidas.  

 

2.6 Discurso decisório 

 

O discurso decisório é definido por Bittar (2009, p. 285) como “prática textual 

jurídica de cunho performativo que é capaz de modificar a situação jurídica de um sujeito, 

pelo simples fato de sua enunciação com caráter de publicidade e oficialidade”. O autor 

entende ainda que o seu poder discursivo de elocução é derivado do discurso normativo. 

O discurso decisório se sustenta no discurso normativo e, conforme já foi dito, toma-

o como um discurso fundador. O discurso decisório de posse das prescrições do discurso 

normativo as individualiza e as aplica ao caso concreto. Esse também se relaciona com o 

discurso burocrático, extinguindo-o por meio da finalização do caso concreto. Com relação 

ao discurso científico esse é exposto nas decisões como argumentos, como, por exemplo, as 

doutrinas de juristas consagrados.  

Nesse sentido na análise de nosso corpus acórdão, que é discurso decisório, 

observamos a presença dos outros discursos normativos e científicos.  

Bittar (2009) chama de circularidade o fenômeno que explica a presença de vários 

discursos dentro de um mesmo discurso. O autor entende que a circularidade consiste na 
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“sustentação recíproca de diversos tipos de discursos sobre premissas de outros discursos; 

nessa interação de discursos jurídicos cria-se o verdadeiro mutualismo semiótico onde um 

discurso se sustenta em um texto, e este, por sua vez, em outra prática textual” (2009, p. 286-

287).  

Apesar de o discurso decisório ter como fundamento o discurso normativo, no 

momento de sua individualização ao caso concreto não o faz de forma mecânica e 

automática, mas de forma interpretativa. Nesse sentido, o discurso decisório se constrói com 

base em argumentos técnicos de peritos, provas dos autos, argumentos acusatórios e 

defensivos, dentre outros. 

Logo, a autoridade decisória, a partir do embate dos elementos discursivos 

normativos e outros elementos presentes no processo decide de modo interpretativo o caso 

concreto. Buscamos, por meio das análises do corpus, depreender as recorrências nesse modo 

interpretativo de decidir que possam nos remeter ao éthos do enunciador.  

O discurso decisório é um ato performativo, pois tem a capacidade de fazer coisas 

por meio do discurso. O acórdão é um ato performativo, pois proferida a decisão tem o 

condão de constituir, desconstituir, declarar, condenar. Portanto, o discurso decisório atua 

sobre o estado e as coisas do mundo.  

 

2.7 Classificação do direito 

 

Levando-se em consideração que todo o nosso corpus se insere no domínio jurídico, 

entendemos ser necessário situar e estabelecer alguns conceitos e divisões sobre essa esfera 

de atividade. Em especial, teceremos algumas considerações sobre as áreas do direito civil e 

constitucional nas quais se inserem os assuntos tratados nos acórdãos escolhidos como 

corpus.  

O direito pode ser classificado em direito público e direito privado. Pereira (2011) 

entende ser essa distinção árdua e tormentosa, pois se trata de uma difícil classificação, uma 

vez que o direito público e o direito privado estão sempre se intercomunicando e podemos, 

inclusive, encontrar regras de um nos complexos legais do outro e vice-versa.  

Em que pese a dificuldade de traçar uma divisão, Pereira (2011) acolhendo os 

estudos de Ruggiero, define que “direito público é o direito que tem por finalidade regular as 

relações do Estado com outro Estado, ou as do Estado com seus súditos, quando procede em 

razão do poder soberano, e atua na tutela do bem coletivo”. Com relação ao direito privado, 
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define-o como sendo aquele que “disciplina as relações entre pessoas singulares, nas quais 

predomina imediatamente o interesse de ordem particular” (PEREIRA 2011, p. 13-14). 

Didaticamente, o direito público e o direito particular são constituídos por ramos. 

Pereira (2011) classifica como ramos pertencentes ao direito público o direito constitucional, 

direito administrativo, direito penal, direito processual civil, direito processual penal, direito 

internacional público, direito internacional privado. Como ramos pertencentes ao direito 

privado, estão o direito civil, o direito comercial, o direito agrário, o direito aeronáutico e o 

direito do trabalho. 

Interessam-nos as divisões citadas para situarmos o nosso corpus, que se insere na 

esfera de atividade jurídica do direito privado, especificamente na área do direito civil, uma 

vez que todos os acórdãos analisados tratam de conflitos envolvendo questões entre 

particulares, ou seja, entre indivíduos e são provenientes de varas cíveis do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais.  

 

2.8 Direito civil 

 

O direito civil é o direito comum a todas as pessoas, pois disciplina o seu modo de 

ser e de agir. São resguardados pelo direito civil conforme Diniz (2004) os princípios da 

autonomia da vontade, da propriedade individual, da liberdade de estipulação negocial, da 

intangibilidade familiar, da legitimidade da herança e do direito de testar, da solidariedade 

social e o princípio da personalidade. 

Na percepção de Diniz (20124), o princípio da propriedade individual expressa a 

ideia de que todo ser humano pode pelo esforço de seu trabalho ou por outras formas 

autorizadas em lei, acumular bens móveis ou imóveis que passam a constituir-se no seu 

patrimônio. A liberdade de estipulação negocial é aquela que permite que qualquer pessoa 

possa conceder direitos e aceitar deveres, gerando assim, os negócios jurídicos. O princípio 

da intangibilidade familiar resguarda a entidade familiar e a considera uma expressão 

imediata de seu ser pessoal.  

Os direitos a herança e de testar também integram o ramo do direito civil e 

preceituam, conforme Diniz (2004), que as pessoas têm poder sobre seus bens podendo 

transmiti-los, parcial ou totalmente, a seus herdeiros. 

O princípio da solidariedade social existe diante da necessidade de regular e 

conciliar os interesses particulares da propriedade privada e dos negócios jurídicos com as 

exigências da coletividade.  
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Por fim, o princípio da personalidade, nos termos expostos por Diniz (2004), tem 

como fundamento a ideia de que todo ser humano é sujeito de direitos e obrigações, 

simplesmente por ser um humano, enquanto o princípio da autonomia da vontade entende que 

a capacidade jurídica da pessoa humana lhe confere o poder de fazer ou deixar de fazer certos 

atos, de acordo com a sua vontade.  

Entre os temas tratados pelo direito civil, o que nos interessa e que será tratado no 

nosso corpus é o princípio da personalidade, no qual se insere o tema escolhido como 

delimitador para nosso trabalho, que é a questão de pedidos de dano moral em razão de 

publicações efetuadas na imprensa. Em face do tema, faremos, no próximo tópico, uma 

pequena explicação sobre o dano moral.  

 

2.9 Os direitos da personalidade e o dano moral 

 

O dano moral está relacionado à violação dos direitos da personalidade, tais como 

lesão à honra, à liberdade, à saúde, à integridade psicológica. Uma lesão que cause na pessoa 

dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.  

Bittar (2000) entende que os direitos da personalidade são inatos e inerentes ao 

homem e existem independentemente do direito positivo, o qual se limita a reconhecê-los e 

sancioná-los, conferindo-lhes maior visibilidade e dignidade. Para o autor, antes mesmo da 

positivação estatal, os direitos da personalidade já seriam passíveis de proteção jurídica. 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de forma clara em seu primeiro artigo, 

no inciso III, como um dos fundamentos da República, a dignidade da pessoa humana. Além 

disso, o inciso X, do art. 5º da Constituição da República faz alusão a direitos especiais da 

personalidade tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.  

Outros dispositivos constitucionais aludem a atributos especiais da personalidade, 

como, por exemplo, o inciso III do art. 5º, que estabelece: “ninguém será submetido a tortura 

nem a tratamento desumano ou degradante”; o inciso XLIX do mesmo artigo, que assegura 

aos presos o “respeito à integridade física e moral”; o inciso VIII, que assegura a liberdade de 

crença religiosa ou convicção filosófica ou política. 

O dano moral é qualquer tipo de lesão sofrida por um indivíduo de natureza não 

econômica. O dano moral, como apontado por Diniz (2004, p.71), é a “lesão de interesse não 

patrimonial de pessoa física ou jurídica”. 

Outra definição nos é dada por Yussef Cahali (1998, p. 20) para quem o dano moral 

é: “tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 
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fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral”.  

Michellazzo (2000), fazendo um breve histórico sobre o surgimento do dano moral 

diz que a notícia mais longínqua que se tem sobre o tema remonta aos Códigos de Manu e 

Hammurabi. Também de acordo com o autor, os babilônios estabeleciam penas em casos de 

dano moral, e, somente quando esses meios eram frustrados, é que se aplicava a pena de 

talião. No direito Romano, era aplicado, por meio da Lei das XII Tábuas em que eram 

previstas, segundo o mesmo autor, as penas patrimoniais para crimes como dano e injúria e 

furto. 

No Brasil, de acordo ainda com Michellazzo (2000), desde a década de 1940, já era 

defendida a aplicação do dano moral por vários juristas de renome. Desse modo, por meio do 

discurso científico da doutrina, o dano moral foi consolidando-se até que sua aplicabilidade 

foi definitivamente normatizada pelo discurso normativo, na Constituição Federal de 1988, 

que o expressamente prevê em seu artigo 5º, incisos V: 
 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no [...] 
 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem; 

 

Assim, ainda que o dano moral exista há muito tempo na sociedade, sua 

normatização no Brasil é recente, já que somente ingressou no ordenamento jurídico a partir 

de 1988 com a Constituição Federal.  

 

2.10 O direito à liberdade de expressão, pensamento e informação 

 

Como o tema delimitado para estudo trata da questão de danos morais em razão de 

publicação na imprensa, entendemos necessária uma breve explicação também sobre o 

discurso normativo que trata das questões de imprensa e que será discutido em nosso corpus.  

A liberdade de pensamento, considerada como um direito fundamental, está prevista 

na Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos IV e IX, e asseguram a liberdade de 

manifestação e expressão, nos seguintes termos:  
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...] 
 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
[...] 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença; 

 

O artigo 220 também da Constituição Federal garante: “A manifestação do 

pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo 

não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição”. 

Assim, a liberdade de expressão é um direito humano inalienável e sua proteção, um 

elemento essencial para as sociedades democráticas. Igualmente é garantida a liberdade de 

imprensa, uma vez que, propicia que todos tenham acesso à informação, restringindo a 

arbitrariedade estatal.  

Vale destacar que até a Constituição de 1988 o Brasil não tinha um clima de ampla 

liberdade em razão das restrições impostas pela ditadura militar. O restabelecimento do 

regime democrático e liberdade de expressão somente foram garantidos a partir de sua 

promulgação.  

Dessa forma, a liberdade de pensamento é uma garantia prevista em lei. Contudo, 

quando o pensamento é externado, se por ventura, atingir a honra ou a intimidade de outra 

pessoa, pode gerar consequências. Dessa forma, não existem limites ao pensamento, mas a 

manifestação que causar qualquer tipo de dano a outrem é passível de punição gerando 

direitos de reparação àqueles que se sentirem prejudicados, material ou moralmente, pelas 

opiniões ou reflexos do pensamento dos outros. Nesse ponto, insere-se o tema de nosso 

corpus, pois em todos os acórdãos analisados, um sujeito se sentiu lesado moralmente em 

razão da conduta de outro sujeito e ingressou com um processo judicial requerendo a 

reparação. 

Nesse segundo capítulo, exibimos as bases teóricas para o estudo do discurso 

jurídico buscando demonstrar como o direito está inserido na sociedade e como os fatos da 

vida cotidiana se transformam em fatos jurídicos. Demonstramos que, embora o direito tenha 

uma linguagem com características específicas, continua sendo um discurso em língua natural 

o que nos permite estudá-lo por meio da semiótica. Apresentamos, ainda, divisões para o 

discurso jurídico e algumas considerações sobre o tema que foi escolhido para delimitar o 

nosso corpus. No próximo capítulo são realizadas as análises. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DE TEXTOS DO DISCURSO JURÍDICO DECISÓRIO: ACÓRDÃOS 

 

3.1 Acórdão: um gênero do discurso jurídico 

  

O objetivo deste capítulo é depreender mecanismos de construção do sentido do 

acórdão, gênero do discurso jurídico escolhido como corpus. Pretendemos, por meio do 

estudo do acórdão, que pertence à esfera de atividade jurídica, obter um melhor entendimento 

do discurso jurídico, em especial, do discurso jurídico decisório, já que, segundo Fiorin 

(2008a, p. 62), “os gêneros estão sempre vinculados a um domínio da atividade humana, 

refletindo suas condições específicas e suas finalidades” e, também, estabelecendo uma 

interconexão da linguagem com a vida social.  

Assim, por meio do estudo do gênero acórdão pretendemos melhor compreender a 

esfera de atividade jurídica, suas condições específicas e suas finalidades. Nesse sentido, uma 

das finalidades da esfera de atividade jurídica é a resolução de conflitos estabelecidos entre os 

integrantes da comunidade, visando à manutenção da paz social. Existindo um conflito e, 

sendo instaurado um processo, cabe ao Estado dar uma solução ao caso, posto que a atividade 

jurisdicional é de sua exclusividade.  

O processo, nos dizeres de Silva (1998, p. 643), “é a relação jurídica vinculativa, 

com o escopo de decisão, entre as partes e o Estado Juiz”. Esse é composto por diversos 

textos. Inicia-se por meio de um texto denominado petição inicial, no qual a parte expõe seus 

argumentos e relata a matéria que pretende discutir em juízo e contra quem será a discussão. 

Contrapondo a petição inicial, a parte contrária apresenta outro texto chamado contestação, 

no qual também expõe seus argumentos. O juiz, diante das argumentações das partes, resolve 

a questão por meio de outro texto de nome sentença, que tem por finalidade dar fim ao 

processo. Entretanto, se as partes não se conformarem com decisão dada ao caso pela  

sentença, podem recorrer ao tribunal por meio de um texto chamado recurso. Então uma nova 

decisão será proferida por no mínimo três juízes. Essa segunda decisão conjunta dada no 

processo é denominado acórdão e será nosso objeto de estudo.  

Uma definição de acórdão nos é dada por Silva (1998, p. 33), nos seguintes termos:  

 
ACÓRDÃO: Na tecnologia da linguagem jurídica, acordão, presente do 
plural do verbo acordar, substantivo, quer dizer a resolução ou decisão 
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tomada coletivamente pelos tribunais. A denominação vem do fato de serem 
todas as sentenças, ou decisões proferidas pelos tribunais, na sua conclusão 
definitiva e final, precedidas do verbo acordam, que bem representa a 
vontade superior do poder ditando o seu veredicto.  

 

Acórdão, nos termos do artigo 163 do Código de Processo Civil Brasileiro (Lei n 

5.869, de 11 de janeiro de 1973), é a denominação dada ao julgamento proferido pelos 

tribunais. Trata-se de uma decisão colegiada proferida no processo em grau de recurso que 

tem por objetivo solucionar e encerrar a desavença entre as partes pondo fim ao processo 

judicial. 

No acórdão, por ser uma decisão colegiada, atuam conjuntamente na elaboração do 

texto, no mínimo três juízes enunciadores que são chamados de desembargadores. Essa 

denominação desembargador, no Brasil, é dada a juízes membros dos Tribunais de Justiça 

dos Estados ou do Distrito Federal.  

A decisão proferida por cada juiz desembargador no acórdão é chamada de voto, e o 

entendimento que prevalece é o que tiver maior número de votos. O primeiro enunciador que 

se manifesta resumindo em um relatório as partes mais importantes do processo e profere o 

primeiro voto é chamado de desembargador relator. O segundo enunciador a se manifestar e 

votar, que também deve conhecer a fundo o processo, é chamado desembargador revisor. Os 

demais enunciadores que votam são chamados de vogais.  

Os acórdãos podem ser considerados um gênero do discurso, nos termos propostos 

por Bakhtin (2011), por manter estáveis os três elementos: o conteúdo temático, a construção 

composicional e o estilo. Em razão de suas particularidades, ou seja, devido a sua função de 

encerrar o processo judicial e pôr fim às controvérsias entre as partes mantendo a paz social, 

o acórdão tem como elemento constitutivo de sua temática conteúdo decisório.   

A construção composicional do acórdão é muito rígida e prescrita em lei. Tal gênero 

tem sua estrutura básica normatizada nos artigos 165 e 458, ambos do Código de Processo 

Civil (Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973). De acordo com o artigo 165, as sentenças e 

acórdãos devem ser proferidos com observância do disposto no artigo 458 do Código de 

Processo Civil. Por sua vez, o artigo 458, complementando o artigo 165 estabelece três 

requisitos que deverão ser rigorosamente seguidos pelos Acórdãos: 
 

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; 
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III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe 
submeterem. 
 

Desse modo, os acórdãos, com relação a sua composição, apresentam-se como um 

gênero regulado por outro gênero que é a lei, a qual entendemos em nosso estudo como 

discurso fundador do discurso jurídico.  

Assim, o discurso fundador, no caso a Lei n 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 

chamada de Código de Processo Civil, estabelece três requisitos essenciais a serem seguidos 

na forma composicional do gênero acórdão. Logo, o acórdão apresenta-se como um gênero 

estruturado em três requisitos que, em princípio, são concorrentes e insupríveis e se qualquer 

um deles faltar o acórdão é nulo:  

(I) o relatório. 

(II) os fundamentos de fato e de direito; 

(III) dispositivo ou conclusão.  

 

A primeira parte da estrutura do acórdão instituída pelo citado artigo 458 do Código 

de Processo Civil é o chamado relatório e faz parte de sua rígida estrutura. Nesse trecho do 

acórdão o enunciador/desembargador deve fazer um compilado dos principais 

acontecimentos do processo, tais como, os nomes e os fatos alegados por cada uma das 

partes, os argumentos jurídicos apresentados, as provas produzidas, as propostas 

conciliatórias, as razões finais, os eventuais incidentes e também o posicionamento da 

sentença que se quer reformar.  

O relatório é um texto que faz um resumo do processo e tem como função assegurar 

que o enunciador/desembargador o tenha examinado, pois deverá descrever os principais 

acontecimentos. Via de consequência, a exigência do relatório demonstra às partes que o 

enunciador/desembargador avaliou minuciosamente os autos, antes de proferir a decisão e 

que, por isso, proferiu-a com pleno conhecimento dos fatos principais da causa. O relatório 

deve ser breve, sem que essa concisão dê motivo para omissões dos fatos principais do 

processo.  

Os acórdãos iniciam-se com a identificação do tribunal a que pertencem e, logo 

após, apresentam um texto descritivo, que contém o número do processo, o nome do relator, a 

data de julgamento e data de publicação. O tipo textual descritivo, segundo Marcuschi 

(2003), tem como função descrever como o objeto é, tal como foi utilizado no acórdão: 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS 
Número do 01 Numeração XXXXX 
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Relator: Des. (a) E.C.D. 
Relator do Acórdão: Des. (a) E.C.D. 
Data do Julgamento: 02/10/2014 
Data da publicação: 10/10/2014 (Acórdão 01, p. 1).  

 

Ainda na primeira página do acórdão, situa-se a emenda, em cujo texto é feito um 

resumo informativo do conteúdo do acórdão com relato dos principais assuntos discutidos e 

síntese do posicionamento adotado, ou seja, qual a decisão tomada. Assim, a ementa funciona 

como um espelho do acórdão, conforme podemos observar da sua transcrição retirada do 

acórdão 01: 
EMENTA: INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - DANO À IMAGEM – 
DIREITO DE INFORMAÇÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - 
ART. 186 CÓDIGO CIVIL - ÔNUS DA PROVA. 
O dever de indenizar por danos morais decorrentes do abuso do direito-
dever de informar apenas se verifica quando a matéria jornalística veiculada 
invade a esfera jurídica da honra e imagem da vítima, ensejando calúnia, 
difamação ou injúria. 
A simples narração de um fato ou de uma ponderação feita por terceiro não 
ultrapassa os limites da liberdade de expressão, se não for verificada a 
violação do jus narrandi garantido àquele que atua no meio jornalístico. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº xxxxxxxxxx - COMARCA DE ARCOS -
APELANTE(S): RBS - APELADO(A)(S): JSOA 
A C Ó R D Ã O 
Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 
DESA. ECD – RELATORA (Acórdão 01, p. 1). 

 

Na introdução e na ementa transcritos, retirados do acórdão 01, é feita a organização 

do texto no tempo e no espaço. De acordo com Fiorin (1996), são os três elementos, pessoa, 

espaço e tempo, que nos permitem identificar o conteúdo linguístico da enunciação. No 

acórdão 01, a identificação do tempo e do espaço se mostram logo na primeira página com a 

descrição do número do processo, da data do julgamento (02/10/2014), data de publicação 

(10/10/2014), local e nome de quem escreveu o texto (14ª câmara cível do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais - Des. (a) E.C.D.).  

Em seguida, é apresentado um resumo, chamado relatório, também elaborado pelo 

enunciador relator do processo. Nesse resumo, por meio do tipo textual narrativo, que, 

segundo Marcuschi (2003), busca contar e dizer os fatos e acontecimentos, são expostos de 

forma sucinta os fatos que se serão discutidos no processo:  
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Tratam os autos de indenização por dano moral, ao argumento de ter a 
Apelada veiculado reportagem com notícia inverídica e lesiva à honra e à 
imagem do Apelante (Acórdão 01, p. 2). 

 

Também são narrados os argumentos das partes, apelante e apelada:  
O Apelante alegou que, após um assalto em um bar na cidade de I /MG, uma 
das vítimas informou que um dos suspeitos seria uma pessoa residente em 
Arcos, conhecida como “BB”.  
Afirmou que, com o objetivo de fazer reconhecimento dos suspeitos, foi 
apresentada às vítimas uma foto do Apelante, quando restou afastada sua 
participação no crime. 
Salientou que a Apelada divulgou denúncia que sequer havia sido 
comprovada, imputando indevidamente a prática de crime ao Apelante. 
Acrescentou ter sofrido dissabores e constrangimentos, tendo direito à 
indenização, porquanto teve sua imagem maculada perante a sociedade. 
Ressaltou que a Apelada extrapolou o seu direito de informação, por ter 
exposto seu nome completo na notícia. 
 
A Apelada apresentou contestação, arguindo a preliminar de inadequação do 
rito, requerendo a denunciação da lide. 
No mérito, alegou a ausência dos requisitos do dever de indenizar, bem 
como a inexistência de provas acerca do dano moral supostamente sofrido 
pelo Apelante. 
Ressaltou que agiu no exercício regular de direito, haja vista que apenas 
narrou o que constava do boletim de ocorrência. 
Salientou que não divulgou o nome completo do Apelante, mas, tão-
somente, a alcunha “BB” conforme mencionado pela vítima. 
Requereu a improcedência do pedido (Acórdão 01, p. 2-3). 

 

Ainda no relatório, é exposto o posicionamento do juiz que julgou inicialmente o 

processo e prolatou a sentença contra qual foi interposta a apelação:  

  
O MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a 
matéria veicula pela Apelada não ofendeu a honra e a moral do Apelante, 
condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 
10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade (Acórdão 01, p. 3). 

 

Por fim, no relatório, são narradas as pretensões do apelante, ou seja, os motivos que 

o levaram a ingressar com a apelação e também o posicionamento do juiz que julgou 

inicialmente o processo e prolatou a sentença contra qual foi interposta a apelação:  
 
Pretende o Apelante a reforma da decisão recorrida, reiterando os termos da 
inicial. 
Ressalta que a reportagem tinha cunho sensacionalista e ultrapassou os 
limites legais de informação, expondo indevidamente o seu nome. 
Salienta que a notícia inverídica e desrespeitosa, divulgada pela Apelada, 
acarretou-lhe injusta reprovação social, perdendo a credibilidade, confiança, 
respeito dos cidadãos e familiares. 
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Requer a reforma da sentença, com a condenação da Apelada ao pagamento 
de indenização por danos morais. 
Contrarrazões às f. 286/291, pugnando pela manutenção da sentença 
(Acórdão 01, p. 3). 

 

No que concerne à coerção genérica, o resumo do acórdão apresenta-se estruturado 

por meio da narração dos fatos em terceira pessoa e com utilização da voz passiva. Encerrado 

o relatório, a segunda parte da estrutura do acórdão também definida pelo artigo 458 do 

Código de Processo Civil é a fundamentação dos fatos e do direito e se trata da argumentação 

utilizada pelo enunciador desembargador. A argumentação permite que as partes 

compreendam as razões pelas quais o enunciador, como julgador, adotou ou deixou de adotar 

algum posicionamento. Dessa forma, a fundamentação demonstra como o enunciador formou 

seu convencimento jurídico sobre os fatos narrados pelas partes. 

Na fundamentação, o enunciador apreciará e resolverá todas as questões de fato e de 

direito, que digam respeito ao processo, aí compreendidas as que tenham sido alegadas pelas 

partes e aquelas que possam conhecer por sua própria iniciativa. Logo, a exigência da lei para 

que haja fundamentação nos acórdãos visa a permitir que a parte vencida possa conhecer as 

razões jurídicas pelas quais o enunciador não acolheu as suas pretensões.  

Transcrevemos a seguir um trecho do acórdão 01 que representa a fundamentação do 

texto, no qual o desembargador utiliza-se do tipo textual argumentativo, que, no ponto de 

vista de Marcuschi (2003), é utilizado quando se deseja expor as ideias e os pontos de vista 

associando-os à análise e à interpretação. No trecho destacado, o enunciador utiliza como 

argumentos para fundamentar seu posicionamento o texto da lei, argumentos de autoridade e 

argumentos de prova pelo real:  
 
O Apelante requer indenização por danos morais, ao argumento de ter a 
Apelada veiculado reportagem com notícia inverídica e lesiva à sua honra e 
à imagem. [ponto de vista enunciador] 
O art. 5º da Constituição Federal consagra a liberdade de manifestação de 
pensamento, bem como liberdade de expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, sendo vedado o anonimato, 
assegurando a todos o acesso à informação, conforme incisos IV, IX, XIV. 
Além disso, o art. 220, da CF, proíbe qualquer tipo de vedação à 
manifestação do pensamento, de criação, de informação e de expressão. 
Por outro, o inciso X, do art. 5º, da CF, assegura a inviolabilidade da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem às pessoas, assegurado o 
direito de indenização pelos danos decorrentes da violação. 
Verifica-se, pois, a existência de conflito entre três garantias constitucionais, 
a liberdade de manifestação de pensamento, o direito à informação e os 
direitos da personalidade. (Acórdão 01, p. 4). 
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No trecho acima transcrito, o enunciador utilizou o argumento da lei, no caso da 

Constituição Federal. No trecho abaixo, o enunciador expõe seu posicionamento 

corroborando-o com documentos do processo e também em doutrina jurídica reconhecida 

sobre o tema:  
A manifestação do pensamento é direito fundamental do cidadão, que 
envolve a liberdade de expressar o seu pensamento, tanto a respeito de fatos 
pretéritos, quanto de fatos atuais, além permitir ao cidadão comum o acesso 
a todo tipo de informação, é, portanto, um dos pilares fundamentais do 
estado democrático de direito. 
A liberdade de manifestação do pensamento é corolário da liberdade de 
expressão. 
Vale colacionar os ensinamentos de Alexandre de Moraes sobre a liberdade 
de expressão: [ponto de vista enunciador] 
“A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma 
sociedade democrática e compreende não somente as informações 
consideradas como inofensivas ou favoráveis, mas também as que possam 
causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a Democracia 
somente existe baseada na consagração do pluralismo de idéias e 
pensamentos, da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo.” 
(Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 6ª ed. 
atualizada até EC n. 52/06. Editora Atlas. São Paulo. 2006. p. 207)  
Tais liberdades não podem ser limitadas. Todavia, não podem ser 
consideradas absolutas, tendo em vista que podem sofrer as restrições 
previstas no texto constitucional. [doutrina] (Acórdão 01, p. 4-5).  
[...] 
A narração de um fato, como ocorreu no caso dos autos, não ultrapassa os 
limites da liberdade de expressão, não se verificando violação do jus 
narrandi garantido àquele que atua no meio jornalístico. 
Não está revelada a intenção da jornalista de causar clamor público ou 
perturbação da ordem, ou mesmo de voltar a opinião pública contra o 
Apelante. [ponto de vista enunciador] 
Verifica-se que a notícia de f. 17 apenas reproduziu a narrativa exposta no 
boletim de ocorrência de f. 70/71, sem extrapolar o dever de informação, 
estando isenta de qualquer juízo de valor. [documentos do processo]. 
Além disso, não há evidências de que a Apelada tenha deturpado os fatos, 
alterando a verdade com o intuito deliberado de macular a imagem do 
Apelante junto à sociedade. 
Ressalte-se, ainda, que não foi divulgado o nome completo do Apelante, 
mas apenas a alcunha “BB”, que não se confunde com R. B.D.S. 
Destarte, não se verifica a conduta ilícita perpetrada pela Apelada, e 
necessária à configuração da responsabilidade civil (Acórdão 01, p. 8). 
 
 

No próximo trecho, o enunciador utiliza-se de argumentos de autoridade 

apresentando como fundamentação decisões semelhantes a sua, de outros juízes:  
 
Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal: 
“Somente cabe indenização por danos morais decorrentes de informações 
divulgadas pela imprensa sobre determinada pessoa, que tenham ferido sua 
honra, se tais informações forem deturpadas, a partir do que consta de suas 
fontes, mormente com o intuito de causar clamor público e perturbação da 
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ordem.” (16ª Câmara Cível, Apelação nº 2.0024.04.456876-4/001, rel. Des. 
Otávio Portes, julgado em 18/10/2006). 
“Não se pode pretender seja imputada responsabilidade civil e consequente 
obrigação de indenizar àquele que age em exercício regular de um direito, 
senão quando ficam evidenciados fatos que caracterizam exorbitância na 
atividade do titular desse direito, o que não ocorreu na espécie. - À imprensa 
é garantido o direito de informar à coletividade todo e qualquer fato 
relevante, de caráter jornalístico, sem necessidade de averiguação prévia, em 
função da contemporaneidade da notícia”. (09ª Câmara Cível, Apelação nº 
2.0000.00.437583-9/000, rel. Des. Tarcísio Martins Costa, julgado em 
17/05/2005). [jurisprudência]. 
Verifica-se, então, que o Apelante não se desincumbiu do ônus probandi 
que lhe competia, deixando de fazer prova a respeito dos fatos constitutivos 
de seus direitos. [ponto de vista enunciador]. 
O conjunto probatório carreado aos autos é insuficiente para gerar 
convencimento inequívoco da responsabilidade da Apelada, concluindo-se 
que devem prevalecer os princípios da liberdade de expressão e de 
informação, sobre o princípio da inviolabilidade da intimidade, por ausência 
de ofensa a este na conduta da requerida. 
Diante de tais fundamentos, a r. decisão recorrida deve ser mantida, 
julgando-se improcedente o pleito exordial (Acórdão 01, p. 8-9). 

 

Logo, é na fundamentação do acórdão que o enunciador expõe e articula seus 

argumentos, permitindo que as partes compreendam as razões pelas quais adotou ou deixou 

de adotar algum posicionamento.  

Ainda no que diz respeito à estrutura composicional, o acórdão possui uma terceira 

parte, que, igualmente à primeira (relatório) e à segunda (fundamentos), também é definida 

pelo artigo 458 do Código de Processo Civil. Trata-se do dispositivo ou decisão e é a parte 

final do acórdão, ou seja, o momento da conclusão do processo, quando o enunciador expõe 

sua decisão resolvendo a questão, acolhendo ou rejeitando o pedido formulado pela parte. O 

dispositivo é de grande importância, já que contém os parâmetros do julgamento. 

É no dispositivo do acórdão que encontramos a conclusão das operações lógicas 

desenvolvidas pelo enunciador na segunda parte (fundamentos) e, os termos da sua decisão, 

ou seja, as razões nas quais se assenta a decisão. No acórdão 01, o dispositivo está presente e 

utiliza o tipo textual injuntivo visando incitar as partes a cumprirem o que foi determinado. 

Segue o trecho:  
Diante de tais fundamentos, a r. decisão recorrida deve ser mantida, 
julgando-se improcedente o pleito exordial. 
DIANTE DO EXPOSTO, nego provimento ao recurso aviado por R. B. D.S, 
para manter íntegra a decisão recorrida. 
Custas recursais pelo Apelante, suspensa a exigibilidade, por estar amparado 
pela justiça gratuita. 
DES. C. M. (REVISOR) - De acordo com o (a) Relator (a). 
DES. E. L. - De acordo com o (a) Relator (a). 
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SÚMULA: "NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO" (Acórdão 01, p. 9-
10). 

 

Da análise do trecho transcrito, verificarmos que no dispositivo o enunciador põe 

fim ao processo, resolvendo a controvérsia entre as partes e encerrando o processo. No caso, 

o enunciador negou provimento ao recurso e manteve a decisão anterior. Também 

determinou que as custas fossem pagas pelo apelante que perdeu o processo.  

Logo, diante do dispositivo e tomando-se como fundamento os termos propostos 

por Fiorin (2008b), para quem o conteúdo temático deve ser entendido como o domínio de 

sentido de que se ocupa o gênero, e não o assunto específico do texto, podemos afirmar que, 

independentemente do assunto tratado, o conteúdo temático do acórdão tem como elemento 

constitutivo matéria decisória, pois sua finalidade é pôr fim ao processo judicial, o que 

realmente foi cumprido.  

Com relação à descrição do terceiro elemento que compõe o gênero acórdão, o 

estilo, analisando o acórdão, percebemos que o estilo adotado é o oficial, descrito por Bakhtin 

(2011) como um estilo muito estável, prescritivo ou normativo. Nesse sentido, o acórdão em 

questão pode ser considerado do gênero oficial, pois sua estrutura composicional é 

normatizada, extremante rígida e há predominância de formas ditas respeitosas.  

Além disso, as análises mostram ainda que os acórdãos são um gênero 

predominantemente secundário, nos termos previstos por Bakhtin (2011), em razão da 

elaboração do discurso, que é extremamente formal com a linguagem verbal muito elaborada 

e que mantém um estilo verbal próprio de decisões judiciais. As palavras e as próprias frases 

são organizadas de maneira cerimonial e são utilizadas expressões exclusivas da esfera de 

atividade jurídica, com jargões e jurisprudências.  

Orientando-nos por Bakhtin (2011), podemos afirmar que são considerados gêneros 

primários os de elaboração mais simples, utilizados na fala do cotidiano, e secundários, 

aqueles elaborados com estrutura mais complexa, que aparecem em circunstâncias de 

comunicação cultural relativamente mais evoluída, principalmente no que diz respeito ao 

discurso artístico, científico, sociopolítico, jurídico entre outros. Com relação aos gêneros 

secundários, Bakhtin (2011, p. 263) entende que:  

 
Os gêneros discursivos secundários (complexos- romances, dramas, 
pesquisas científicas de toda espécie, os grandes gêneros publicísticos, etc.) 
surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e 
relativamente muito desenvolvido e organizado (predominantemente 
escrito) - artístico, científico, sociopolítico, etc. No processo de sua 

67 
 



formação, eles incorporam e reelaboram diversos gêneros primários 
(simples), que se formam nas condições da comunicação discursiva 
imediata.  

 

Assim, os acórdãos são gêneros utilizados em um contexto de comunicação 

cultural mais complexa e por isso apresentam uma linguagem mais elaborada. Como exemplo 

de linguagem elaborada no acórdão exposto, destacam-se as seguintes expressões próprias do 

domínio jurídico: “ementa”, “apelação civil”, “relator”, “apelante e apelada”, “comarca”, 

“contrarrazões recursais”, “preparo”, “jurisprudência”, “egrégio tribunal”, “ônus probandi”, 

“pleito exordial”, “vale colacionar”, “intenção preconcebida”, “não vislumbrei” “animus 

narrandi”. Portanto, percebemos que o estilo do acórdão é baseado em uma linguagem 

dirigida ao público da área jurídica, ou leitores que entendam a linguagem específica 

utilizada. Feita a descrição e caracterização do gênero acórdão, passamos à análise semiótica.  

 

3.2 Acórdão 01: análise semiótica  

 

O texto escolhido pertence à esfera de circulação do discurso jurídico, 

especificamente do discurso jurídico decisório, cujo gênero é o acórdão. Partindo de nossa 

hipótese de que o estilo é efeito de sentido e, portanto, uma construção do discurso, 

procedemos nossas análises tomando como base as orientações da teoria semiótica,  

buscamos verificar em que medida as relações sintáticas e semânticas do plano do conteúdo 

juntamente com o plano da expressão determinam o sentido de cada texto.  

Iniciamos nossa análise pelo nível fundamental, o qual, segundo Barros (2004), 

apesar de ser o mais simples, determina as relações de oposições temáticas, que conduzem à 

significação e à interpretação e que são necessárias para o exame da coerência e das 

ideologias presentes no texto.  

Observamos, no nível fundamental, as categorias semânticas e fóricas, que estão na 

base da construção do acordão e procuramos construir o mínimo de sentido que gera o texto, 

bem como demonstrar a direção em que esse caminha e as categorias tímicas (euforia vs. 

disforia) que o marcam.  

Inicialmente, buscamos estabelecer as oposições semânticas fundamentais 

mínimas do acórdão. Recortamos um segmento do acórdão para análise: 

  
O Apelante requer indenização por danos morais, ao argumento de ter a 
Apelada veiculado reportagem com notícia inverídica e lesiva à sua honra e 
à imagem. 
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O art. 5º da Constituição Federal consagra a liberdade de manifestação de 
pensamento, bem como liberdade de expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, sendo vedado o anonimato, 
assegurando a todos o acesso à informação, conforme incisos IV, IX, XIV. 
Além disso, o art. 220, da CF, proíbe qualquer tipo de vedação à 
manifestação do pensamento, de criação, de informação e de expressão. 
Por outro, o inciso X, do art. 5º, da CF, assegura a inviolabilidade da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem às pessoas, assegurado o 
direito de indenização pelos danos decorrentes da violação. 
Verifica-se, pois, a existência de conflito entre três garantias constitucionais, 
a liberdade de manifestação de pensamento, o direito à informação e os 
direitos da personalidade. 
A manifestação do pensamento é direito fundamental do cidadão, que 
envolve a liberdade de expressar o seu pensamento, tanto a respeito de fatos 
pretéritos, quanto de fatos atuais, além permitir ao cidadão comum o acesso 
a todo tipo de informação, é, portanto, um dos pilares fundamentais do 
estado democrático de direito. 
A liberdade de manifestação do pensamento é corolário da liberdade de 
expressão (acórdão 01, p. 1). 

 

Realizando a análise do nível fundamental, encontramos uma estrutura semântica 

baseada em oposições, construindo o sentido do texto sobre os termos contrários (liberdade e 

opressão) e seus contraditórios (não-liberdade e não-opressão), que se relacionam aos termos 

integração e transgressão. O termo opressão é representado pelo interesse individual do 

apelante (S1) de reprimir a conduta da apelada (S2) de divulgar notícia na imprensa e o termo 

liberdade é representado pelo discurso da lei em comunhão com os valores propostos pelo 

discurso fundador do discurso jurídico. A integração diz respeito a estar agindo de acordo 

com a lei e a transgressão no sentido de infringi-la. Temos desse modo dois quadrados 

semióticos representando as oposições:  
 

 S1                                                 S2 
Opressão                                      Liberdade 

  
 
 
 
 

__                                                    __ 
S1                                                    S2 
Não-opressão                                  Não-liberdade  
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S1                                                 S2 
Transgressão                                Integração 

  
 
 
 
 

__                                                    __ 
S1                                                    S2 
Não-transgressão                            Não-integração  

 

 

 

No caso, existem dois pontos de vista conflitantes. O do sujeito actante BB (S1)  

que valoriza como eufóricos a opressão à imprensa e como disfóricos a liberdade de 

imprensa. E, por outro lado, o sujeito actante JSOA (S2) que valoriza a liberdade de imprensa 

e garantia do direito à informação e os considera como positivos e eufóricos enquanto a 

opressão aos citados preceitos é considerada negativa e disfórica. O ingresso na justiça visa à 

solução do conflito e a decisão do desembargador enunciador institui e estabelece quem está 

integrado e quem está transgredindo os preceitos jurídicos.  

Portanto, no nível das estruturas fundamentais, encontramos como categorias 

semânticas de base a liberdade vs. opressão e a integração vs. transgressão. Essas estruturas 

fundamentais mínimas transformam-se na narrativa do acórdão mostrando como as escolhas 

temáticas dos sujeitos foram feitas.  

Prosseguindo na análise segundo Barros (2005, p.20): “no nível narrativo a sintaxe 

narrativa deve ser pensada como um espetáculo que simula o fazer do homem que transforma 

o mundo”. Devemos, na análise, segundo a autora, observar duas concepções 

complementares de narrativa: na primeira, a narrativa aparece como uma mudança de 

estados, que ocorre quando o sujeito age no e sobre o mundo, buscando atingir os valores 

dados aos objetos e, na segunda, a narrativa aparece como uma sucessão de estabelecimentos 

e de rupturas de contratos entre um destinador e um destinatário. (BARROS, 2005, p. 20) 

No acórdão analisado, observamos que a narrativa organiza-se do ponto de vista do 

sujeito que procura transformar a realidade e suas relações. Nele, os sujeitos actantes narram 

os fatos ocorridos e os motivos que os levaram a estar em juízo. Tomando como base as 

estruturas narrativas do texto, podemos identificar alguns programas narrativos (PNs) 

relacionados a cada sujeito envolvido na relação processual. 
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No acordão em exame, temos, inicialmente, dois sujeitos actantes em oposição. O 

sujeito actante BB (S1)  requer a condenação do sujeito actante JSOA (S2) ao pagamento de 

uma indenização por danos morais, sob a alegação de que JSOA (S2) teria violado sua 

intimidade ao veicular na imprensa reportagem com notícia lesiva a sua honra e imagem, 

causando-lhe “dissabores e constrangimentos”, porquanto teve sua imagem maculada perante 

a sociedade. Salienta que o sujeito-actante JSOA (S2) divulgou denúncia que sequer havia 

sido comprovada, imputando-lhe indevidamente a prática de crime. Ressalta que o sujeito-

actante JSOA (S2) extrapolou o seu direito de informação, por ter exposto seu nome 

completo na notícia, nos seguintes termos: 
  

O Apelante alegou que, após um assalto em um bar na cidade de I /MG, 
uma das vítimas informou que um dos suspeitos seria uma pessoa residente 
em Arcos, conhecida como "BB". 
Afirmou que, com o objetivo de fazer reconhecimento dos suspeitos, foi 
apresentada às vítimas uma foto do Apelante, quando restou afastada sua 
participação no crime. 
Salientou que a Apelada divulgou denúncia que sequer havia sido 
comprovada, imputando indevidamente a prática de crime ao Apelante.  
Acrescentou ter sofrido dissabores e constrangimentos, tendo direito à 
indenização, porquanto teve sua imagem maculada perante a sociedade. 
Ressaltou que a Apelada extrapolou o seu direito de informação, por ter 
exposto seu nome completo na notícia. (acórdão 01, p. 02). 
Ressalta que a reportagem tinha cunho sensacionalista e ultrapassou os 
limites legais de informação, expondo indevidamente o seu nome. 
Salienta que a notícia inverídica e desrespeitosa, divulgada pela Apelada, 
acarretou-lhe injusta reprovação social, perdendo a credibilidade, confiança, 
respeito dos cidadãos e familiares. 
Requer a reforma da sentença, com a condenação da Apelada ao pagamento 
de indenização por danos morais (acórdão 01, p. 03). 

 
 

Assim, do ponto de vista do sujeito actante BB (S1), a vinculação da notícia na 

imprensa é um ato transgressor fazendo com que ele passe do estado de conjunção com o 

objeto valor “intimidade” para o estado de disjunção com a mesma, passando ao estado de 

“intimidade violada”.  

Assim, temos o seguinte programa narrativo:  

 

No primeiro momento: S1 ∩ Ov  

Ocorre a transformação S2 → (S1 ⋃ Ov)  

Após a transformação (S1 ⋃ Ov)  
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Sendo:  

S1= sujeito actante BB (apelante) 

S2= sujeito actante JSOA (apelado 

Ov  = intimidade 

∩ = conjunção 

U = disjunção 

 

Por outro lado, o sujeito actante JSOA (S2), contrapondo as alegações de BB (S1), 

alega a ausência dos requisitos do dever de indenizar, bem como a inexistência de provas 

acerca do dano moral supostamente sofrido pelo sujeito-actante BB (S1). Ressalta que agiu 

no exercício regular do direito de informar na imprensa, uma vez que apenas narrou o que 

constava do boletim de ocorrência. Salientou que não divulgou o nome completo do sujeito-

actante RBDS, mas, tão somente, a alcunha BB (S1), conforme mencionado pela vítima do 

boletim de ocorrência.  

Do ponto de vista do sujeito actante JSOA (S2), não houve a transgressão e o 

processo não tem razão de ser e pede a manutenção de seu estado de conjunção com a 

“liberdade de expressão e pensamento” e “direito de informar”, conforme transcrito: 

 
A Apelada apresentou contestação, arguindo a preliminar de inadequação do 
rito, requerendo a denunciação da lide. 
No mérito, alegou a ausência dos requisitos do dever de indenizar, bem 
como a inexistência de provas acerca do dano moral supostamente sofrido 
pelo Apelante.  
Ressaltou que agiu no exercício regular de direito, haja vista que apenas 
narrou o que constava do boletim de ocorrência. 
Salientou que não divulgou o nome completo do Apelante, mas, tão-
somente, a alcunha "BB" conforme mencionado pela vítima. 
Requereu a improcedência do pedido.  
Contrarrazões às f. 286/291, pugnando pela manutenção da sentença. 

 
 

Do ponto de vista do sujeito actante JSOA (S2) temos o seguinte percurso narrativo:  

 
S2 ∩ Ov, sendo S2= sujeito actante JSOA, Ov  = liberdade 

 
Os programas narrativos descritos focam a relação entre sujeito e objeto. Contudo, 

após o ajuizamento da ação na justiça, os sujeitos passam a estar diante de uma autoridade 

capaz de emitir uma decisão que pode alterar seus estados de conjunção ou disjunção com os 

objetos. 
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Dessa forma, verificamos a existência de um destinador, um destinatário e de 

objetos-valor bem determinados. No caso, enquanto o sujeito actante BB (S1) visa ao 

convencimento da autoridade decisória no sentido de proporcionar-lhe a reparação do dano, 

pelo qual irá readquirir o objeto-valor “intimidade”, o sujeito actante JSOA (S2), 

inversamente, visa à preservação de seu status quo original, ou seja, a manutenção da não 

condenação e objeto valor “liberdade”.  

Logo, enquanto os sujeitos-actantes JSOA (S2) e BB (S1), neste momento como 

destinadores, num programa narrativo pressuposto ao acórdão, tentam um fazer persuasivo 

(manipulador), para convencerem a autoridade destinatária do discurso das partes (num 

primeiro momento), constrói-se um fazer interpretativo dos argumentos e das provas 

apresentadas.  

O enunciador desembargador ao proferir seu julgamento, segundo Fiorin (2014), 

poderá considerar o texto como sendo verdadeiro, ou seja, parece e é, como sendo mentiroso, 

ele parece, mas não é, como sendo também falso, aquele que não parece e não é ou ainda 

como sendo segredo, não parece, mas é. E ao considerar um argumento como verdadeiro, 

automaticamente estará considerando o argumento contrário como uma inverdade. 

O enunciador desembargador, após o fazer interpretativo, profere sua decisão e 

passa a destinador, enquanto os sujeitos-actantes JSOA (S2) e BB (S1) serão os destinatários 

primários do julgamento, e a sociedade em geral, a destinatária secundária. Ao 

desembargador cabe, neste momento, o papel de destinador-manipulador e de destinador-

julgador. Os sujeitos actantes JSOA (S2) e BB (S1) são manipulados pelo enunciador 

desembargador, já que este é quem detém o poder, isto é, a competência e o saber jurídico 

para avaliar a performance dos sujeitos. 

De acordo com Bittar (2009) a melhor estrutura modal que representa a ação de uma 

autoridade decisória é dever-fazer, que é inerente ao direito. Nesse sentido, o autor entende 

que:  
Numa situação em que não há um querer-fazer, existe apatia ou inércia, e é 
um contra-senso diante do dever-fazer; sem o saber-fazer, o texto torna-se 
inválido ou atécnico; destituída do poder-fazer, a decisão nada significa, 
pois não foi declarada por autoridade competente, além do que se torna 
incapaz de produzir efeitos ultra-autos. (BITTAR, 2009, p. 294).  

 

No caso em análise, o desembargador decide em favor do sujeito JSOA (S2), que é 

sancionado positivamente, e o sujeito BB (S1), negativamente. O primeiro recebe a 

recompensa e o segundo, a punição. Assim, manteve a situação anterior de liberdade de 
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expressão e pensamento e direito de informar, e condenou o sujeito BB a pagar custas e 

honorários advocatícios. A síntese da decisão está expressa no dispositivo do acordão: 
 
Diante de tais fundamentos, a r. decisão recorrida deve ser mantida, 
julgando-se improcedente o pleito exordial. 
DIANTE DO EXPOSTO, nego provimento ao recurso aviado por RBDS, 
para manter íntegra a decisão recorrida. 
Custas recursais pelo Apelante, suspensa a exigibilidade, por estar amparado 
pela justiça gratuita. 
DES. CM. (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a). 
DES. EL. - De acordo com o(a) Relator(a). 
SÚMULA: "NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO (acórdão 01, p. 9-
10). 

 

Em relação a decisão observamos os programas narrativos abaixo : 

 

PN (julgar procedente a ação) [S3 (juiz) >>3 S1 (sujeito actante BB) ⋃ Ov 

(restrição à liberdade)]  

PN F (julgar improcedente a ação) [S3 (juiz) >> S2 (JSOA) ∩ Ov (liberdade)] 

 

Assim, distinguimos nos programas narrativos, a existência de um destinador 

(enunciador) e de um destinatário (enunciatário) e também de objetos-valor bem 

determinados. Nesse sentido, podemos identificar uma estrutura de programa específica para 

cada um dos sujeitos integrantes do processo.  

 

Programa narrativo dos sujeitos actantes BB e JSOA:  

 

S1 BB quer (restrição à liberdade de imprensa) >> autoridade decisória 

(destinatário primário) >> parte contrária, sociedade (destinatário secundários) >> Pretensão 

não obtida (Ov). 

PN S2 JSOA (restrição à liberdade de imprensa) >> autoridade decisória 

(destinatário primário) >> parte contrária, sociedade (destinatário secundários) >> Pretensão 

obtida (Ov). 

 

Programa narrativo da autoridade decisória: 

 

3 Utilizamos o símbolo “>>” quando queremos nos referir a uma sequência narrativa. 
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PN autoridade decisória (restrição à liberdade de imprensa) → partes interessadas 

(destinatários primários) → sociedade, instâncias superiores (destinatários secundários) → 

decisão concreta (Ov). 

 

Logo, enquanto o sujeito-destinador BB e o sujeito-destinador JSOA ocupam-se de 

um fazer persuasivo (manipulador), a autoridade como destinatária do discurso das partes 

(num primeiro momento) estabelece um fazer interpretativo dos argumentos e das provas 

expostas e profere sua decisão de manter a liberdade de imprensa, passando a destinador-

julgador enquanto as partes serão as destinatárias primárias do julgamento, e a sociedade em 

geral, a destinatária secundária.  

O papel do enunciador/desembargador passa a ser o de destinador-manipulador e 

de destinador-julgador ao sancionar os sujeitos (BB e JSOA). Essa sanção é possível uma vez 

que o desembargador tem a competência e o saber jurídico para avaliar a performance dos 

sujeitos. 

Como já visto, o acórdão tem como elemento constitutivo matéria decisória. O 

conteúdo decisório no discurso jurídico, segundo Bittar (2009), constitui uma prática textual 

de cunho performativo produzido por uma autoridade competente, com poder de modificar a 

situação jurídica daqueles a quem se refere. No nosso estudo, esse poder é conferido aos 

desembargadores que julgaram o processo. Ainda segundo o autor, devemos entender o 

cunho performativo como o ato com força para produzir mudanças sociais por meio do 

discurso.  

Para Bittar (2009), no nível linguístico, essa performance é realizada por meio de 

determinados verbos, quando empregados na 1ª pessoa singular do presente do indicativo. 

Como exemplo, citamos: “eu ordeno”, “eu decido”, “eu nego provimento”, que são 

expressões capazes de provocar mudanças e realizar uma ação. No caso em análise, a 

performance se deu quando o desembargador proferiu a decisão julgando improcedente o 

pedido do sujeito BB:  
Diante de tais fundamentos, a r. decisão recorrida deve ser mantida, 
julgando-se improcedente o pleito exordial. 
DIANTE DO EXPOSTO, nego provimento ao recurso aviado por RBDS, 
para manter íntegra a decisão recorrida (acórdão 01, p. 9-10). 

 

A eficácia desse discurso se exerce por meio do reconhecimento da autoridade 

daquele que o profere, que no caso é o enunciador/desembargador. Vale destacar que o 
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acórdão e as sentenças são práticas textuais de cunho performativo, pois decidem o processo 

e o destino das partes. Bittar (2009, p. 283) define a sentença sob os seguintes aspectos:  

 
Toda sentença é um ato performativo de linguagem e ainda exercício da 
concretização e atualização de estruturas semióticas; deve ser escrita para 
que se apresente em sua concretude (saber-fazer); deve ser emitida por 
órgão investido do poder de julgar, deve ser competente (poder-fazer); deve 
ser dotada de publicidade; deve conter três partes formais: relatório, 
fundamento e dispositivo; deve apresentar-se linguística e juridicamente 
aceitável; deve encontrar-se inserida no contexto de um processo e de um 
conflito material existente na esfera jurisdicional; deve obedecer aos 
trâmites processuais, a um procedimento definido em lei e apresentar a 
opinião conclusiva do juiz acerca de todos os elementos formadores do 
processo. 

 

Ao acórdão aplicam-se integralmente as definições dadas por Bittar (2009) sobre a 

sentença, já que ambos, mesmo que proferidos em níveis diferentes, são igualmente discursos 

decisórios.  

O discurso decisório proferido no acórdão constitui-se como o ápice de todo 

processo judicial, pois esse envolve todos os textos anteriormente produzidos no desenrolar 

da ação, tais como a petição inicial, contestação, audiências, as provas, recursos e a própria 

sentença para fundamentar a decisão juntamente com as normas e outras decisões similares, a 

fim de convencer e levar as partes a adotarem determinadas posturas.  
Dessa forma, os interesses das partes, ou seja, os sujeitos envolvidos conduzem à 

argumentação no sentido de uma conclusão. Cada sujeito ocupa um lugar específico no 

processo e cabe à autoridade instituída o poder-fazer, no caso, ao enunciador desembargador, 

relatar os fatos e decidir. Assim, o discurso da autoridade decisória contém uma parte 

descritiva e outra argumentativa, ou persuasiva, buscando a justificação da decisão.  

Visando a observar, no caso em análise, como se manifesta o discurso decisório, 

partimos para a análise das estruturas discursivas, que, de acordo com Barros (2002), 

constituem o patamar mais superficial do percurso, no qual o sujeito da enunciação 

demonstra suas escolhas como, por exemplo, de pessoa, de tempo, de espaço, de figuras e de 

temas. Nesse nível, o sujeito transforma a narrativa em discurso, enriquecendo-a por meio de 

escolhas no uso de recursos de persuasão ou por meio da cobertura figurativa dos conteúdos.  

No acórdão analisado, o desembargador optou, em grande parte do discurso, pelo 

efeito de distanciamento, ao narrar os fatos na terceira pessoa, e ao optar pela voz passiva 

empregando, de tal modo, o recurso da debreagem enunciva, conforme trechos transcritos:  
 

 

76 
 



O Apelante alegou que [...].  
Afirmou que [...] 
Salientou que [...] 
Acrescentou ter sofrido [...] 
Ressaltou que [...]  
A Apelada apresentou contestação, arguindo a preliminar de inadequação do 
rito, requerendo a denunciação da lide. 
No mérito, alegou [...] 
Ressaltou que [...] 
Salientou que [...] 
Requereu a [...] (acórdão 01, p. 2). 
 
Pretende o Apelante a reforma da decisão recorrida, reiterando os termos da 
inicial. 
Ressalta que a reportagem tinha cunho sensacionalista e ultrapassou os 
limites legais de informação, expondo indevidamente o seu nome. 
Salienta que a notícia inverídica e desrespeitosa, divulgada pela Apelada, 
acarretou-lhe injusta reprovação social, perdendo a credibilidade, confiança, 
respeito dos cidadãos e familiares. 
Requer a reforma da sentença, com a condenação da Apelada ao pagamento 
de indenização por danos morais. (acórdão 01, p. 3). 

 

A utilização da primeira pessoa e consequente adoção do recurso da debreagem 

enunciativa, que tem como efeito a subjetividade e responsabilização,  é vista apenas no final 

do acórdão na parte denominada dispositivo, no qual o enunciador usa o tempo presente e 

aplica a sanção dos sujeitos: “Diante do exposto, nego provimento ao recurso aviado por 

RBDS, para manter íntegra a decisão recorrida.” Nesse trecho, no qual o enunciador se 

posiciona, o tempo utilizado é presente, indicando uma situação atual. 
 Com relação à temporalização, o momento de enunciação é presente sendo inclusive 

marcado no texto com data expressa “Data do Julgamento: 02/10/2014”.  Contudo, notamos 

no texto acima transcrito a presença de verbos no pretérito perfeito 2, que indicam a 

pontualidade e término das ações executadas e posteriormente quando são descritas ações já 

concluídas.   

A ambientação corresponde aos espaços nos quais se movimentam os 

personagens (BB e JSOA) delimitados no texto:  
 
O Apelante alegou que, após um assalto em um bar na cidade de I /MG, uma 
das vítimas informou que um dos suspeitos seria uma pessoa residente em 
Arcos, conhecida como “BB”.  (acórdão 01, p. 2). 

 

Também foram utilizados pelo enunciador, para a concretização dos sentidos, os 

artifícios da tematização e figurativização, esta, contudo, é esporádica pois não chega a 

constituir percursos figurativos completos. Tal se deve às características de cientificidade do 
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discurso jurídico, que é mais temático do que figurativo. No acórdão em exame, encontramos 

os seguintes temas e figuras: 

 

a) Violação à intimidade.  

Esse tema está figurativizado pelo relato da publicação na imprensa de notícia 

inverídica e lesiva à honra e à imagem do sujeito BB.  As expressões “reportagem tinha 

cunho sensacionalista”, “divulgou denúncia que sequer havia sido comprovada, imputando 

indevidamente a prática de crime ao Apelante” referem-se a esse tema. 

 
b) Lesão à reputação e à dignidade.  

Esse tema recebe o investimento figurativo em razão da alegada imagem maculada 

perante a sociedade. As expressões “veiculado reportagem com notícia inverídica”, “injusta 

reprovação social”, “perdendo a credibilidade, confiança respeito dos cidadãos e familiares” 

referem-se a esse tema.  

 
c) Liberdade de manifestação de pensamento. 

Esse tema recebe o investimento figurativo em razão da discussão sobre a permissão 

ou não de publicação efetuadas na imprensa. As expressões “liberdade de manifestação de 

expressão” “liberdade de imprensa”, “agiu no exercício regular de direito”, “narrou o que 

constava do boletim de ocorrência”, referem-se a esse tema.  

 

Além disso, o enunciador para construir efeitos de referente e convencer seu 

enunciatário, utiliza-se de heterogeneidade como forma de argumentação. Sobre a 

heterogeneidade, Discini (2004) afirma que:  

 
Deixar entrever ou não o outro, assumir ou aparentemente silenciar a 
duplicidade discursiva, prende-se à heterogeneidade constitutiva de todo e 
qualquer discurso, aquela que não se mostra na superfície textual e que 
também costuma ser considerada intertextualidade. Entretanto, não nos 
prenderemos aqui à intertextualidade assim considerada; iremos ao encalço 
da outra, a que poderíamos, por homologia à heterogeneidade mostrada, 
chamar intertextualidade mostrada, mas a que restringimos a designação de 
intertextualidade propriamente dita (DISCINI, 2004, p. 224). 

 

De acordo com Maingueneau (1997), a heterogeneidade mostrada pode ser 

inserida no discurso por meio do discurso direto, aspas, formas interpretativas ou 

explicativas, discurso indireto livre, paráfrase e também a ironia, dentre outras formas. 
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O trecho a seguir destacado apresenta a utilização da heterogeneidade mostrada e 

marcada (explícita), ao utilizar o recurso da paráfrase quando reescrever o texto da lei.  
 
O Apelante requer indenização por danos morais, ao argumento de ter a 
Apelada veiculado reportagem com notícia inverídica e lesiva à sua honra e 
à imagem. O art. 5º da Constituição Federal consagra a liberdade de 
manifestação de pensamento, bem como liberdade de expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação, sendo vedado o 
anonimato, assegurando a todos o acesso à informação, conforme incisos 
IV, IX, XIV. 
Além disso, o art. 220, da CF, proíbe qualquer tipo de vedação à 
manifestação do pensamento, de criação, de informação e de expressão. 
[...] 
A manifestação do pensamento é direito fundamental do cidadão, que 
envolve a liberdade de expressar o seu pensamento, tanto a respeito de fatos 
pretéritos, quanto de fatos atuais, além permitir ao cidadão comum o acesso 
a todo tipo de informação, é, portanto, um dos pilares fundamentais do 
estado democrático de direito. A liberdade de manifestação do pensamento é 
corolário da liberdade de expressão [ponto de vista do enunciador]. (acórdão 
01, p. 4). 
 

 

O texto parafraseado pelo enunciador é a Constituição Federal (art. 5º e art. 220), 

que se trata de um discurso fundador do discurso jurídico, possuindo, por isso, um caráter de 

autoridade e veracidade. Maingueneau (1997) denomina citação de autoridade:  
 
Geralmente, trata-se de enunciados já conhecidos por uma coletividade, que 
gozam o privilégio da intangibilidade: por essência não podem ser 
resumidos nem reformulados, constituem a própria Palavra, captada de sua 
fonte (MAINGUENEAU, 1997, p.100-101).  
 
 

A presença da referência aos artigos da constituição, que é um discurso fundador,  

confere legitimidade ao discurso do enunciador. Além disso, o enunciador ao imitar e captar 

o discurso fundador por meio da paráfrase, imprime ao texto uma visão própria. Discini 

(2004) entende que a paráfrase:  

 
Resulta de um acordo entre a enunciação enunciada e o enunciado, na 
medida em que o texto-base, implícito na enunciação, é assimilado pelo 
enunciado da variante intertextual. Esse acordo resolve-se, portanto, na 
captação dos níveis fundamental, narrativo e discursivo do texto base 
(DISCINI, 2014, p. 72).  

 

Assim, por meio da paráfrase o enunciador expôs seu ponto de vista tendo como 

suporte o argumento de autoridade, intercalando seu ponto de vista com o texto de referência. 
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No trecho a seguir, o enunciador adiciona outro argumento de autoridade, nesse caso, 

a doutrina jurídica reconhecida sobre o assunto, para confirmar os argumentos que expõe: 
 
Vale colacionar os ensinamentos de Alexandre de Moraes sobre a liberdade 
de expressão: [ponto de vista do enunciador] 
 
“A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma 
sociedade democrática e compreende não somente as informações 
consideradas como inofensivas ou favoráveis, mas também as que possam 
causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a Democracia 
somente existe baseada na consagração do pluralismo de idéias e 
pensamentos, da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo.” 
(Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 6ª ed. 
atualizada até EC n. 52/06. Editora Atlas. São Paulo. 2006. p. 207) 
[doutrina] (acórdão 01, p. 5). 
 

Mais uma vez o enunciador expõe seu ponto de vista e em seguida cita doutrina 

jurídica sobre o tema: 
 
Tais liberdades não podem ser limitadas. Todavia, não podem ser 
consideradas absolutas, tendo em vista que podem sofrer as restrições 
previstas no texto constitucional. Sobre tal ponto, prossegue o doutrinador 
Alexandre de Moraes: [ponto de vista do enunciador] 
 
“Proibir a livre manifestação de pensamento é pretender alcançar a 
proibição ao pensamento, e consequentemente, obter a unanimidade 
autoritária, arbitrária e irreal” (Op. Cit.) [doutrina] (acórdão 01, p. 5). 
 

 

Além da citação da lei e da doutrina, o enunciador ainda acrescenta a seus argumentos 

a jurisprudência, ou seja, decisão de outros juízes. No caso, o desembargador sustentou seus 

argumentos em decisão do Supremo Tribunal Federal que é o órgão máximo da Justiça no 

Brasil, conforme transcrito:  
 
Nesse sentido é a jurisprudência do colendo STF: [enunciador] 
 
“Limitações à liberdade de expressão. Limitações à liberdade de 
manifestação do pensamento pelas suas variadas formas. Restrição que há 
de estar explícita ou implicitamente prevista na própria Constituição.” (STF, 
Pleno, ADIn 869-DF, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 4.8.1999, v.u.,DJU 
4.6.2004) (Nery Júnior, Nelson. E Outra. Constituição Federal Comentada e 
Legislação Constitucional. 1ª ed. atualizada. Editora Revista dos Tribunais. 
São Paulo, 2006. p. 376) [jurisprudência] (acórdão 01, p. 5-6). 
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Prosseguindo no texto, o enunciador mantém o recurso de expor seu pensamento e em 

seguida apresenta argumentos de autoridade, tais como doutrina e jurisprudência, ancorando 

as decisões em fontes reconhecidas, conforme a seguir transcrito e por nós demarcado:  
 
A manifestação de pensamento, assim como a liberdade de expressão, 
encontra restrição no tocante à proteção da intimidade, da vida privada, da 
honra e da imagem das pessoas, haja vista que essa proteção está interligada 
à dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos constitucionais. 
[ponto de vista do enunciador] 
 
“Os direitos à intimidade e à própria imagem formam a proteção 
constitucional à vida privada, salvaguardando um espaço íntimo 
intransponível por intromissões ilícitas externas. A proteção constitucional 
refere-se, inclusive, à necessária proteção à própria imagem diante dos 
meios de comunicação em massa (televisão, rádio, jornais, revistas, etc.).” 
(Moraes, Alexandre de. Op. Cit., p. 225) [doutrina] 
 
Porém, tal restrição apenas restará caracterizada se a notícia divulgada 
causar ofensa à reputação, à honra, à imagem ou à dignidade de outrem, 
importando em responsabilidade civil da empresa de jornalismo que a 
veicula, com o conseqüente dever de indenizar, tal como previsto nos art. 
186 do Código Civil de 2002, e art. 50 da Lei n. 5.250/67. [ponto de vista do 
enunciador fundado na Lei] 
 
A respeito já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: 
 
“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – 
DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA EM EMISSORA DE TELEVISÃO - 
ANIMUS NARRANDI -IMPROCEDÊNCIA.  
- A responsabilidade civil de empresa jornalística não é de ordem objetiva. 
Depende da culpa (art. 159 do CC, 49 e 50 da Lei 5.250/67) e também do 
nexo de causalidade entre o ato e o dano que se busca recuperar, tal como se 
requer em ações de índoles indenizatórias do campo privado. 
- O animus narrandi, desde que não exceda os limites necessários e efetivos 
da narrativa, exclui, o animus iniuriandi, a descaracterizar abuso da 
liberdade de imprensa, de molde a acarretar ressarcimento de dano moral” 
(Apelação Cível nº 324.450-8, 6ª Câmara Cível, Rel. Juíza Beatriz Pinheiro 
Caíres, j. em 14.12.2000) [jurisprudência] (acórdão 01, p. 6-7). 
 
 

Avançando no texto do acórdão, o enunciador continua citando argumento de 

autoridade, logo após expor seu posicionamento:  
 
Destarte, não se verifica a conduta ilícita perpetrada pela Apelada, e 
necessária à configuração da responsabilidade civil. 
Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal: [ponto de vista do 
enunciador] 
 
“Somente cabe indenização por danos morais decorrentes de informações 
divulgadas pela imprensa sobre determinada pessoa, que tenham ferido sua 
honra, se tais informações forem deturpadas, a partir do que consta de suas 
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fontes, mormente com o intuito de causar clamor público e perturbação da 
ordem.” (16ª Câmara Cível, Apelação nº 2.0024.04.456876-4/001, rel. Des. 
Otávio Portes, julgado em 18/10/2006). 
“Não se pode pretender seja imputada responsabilidade civil e consequente 
obrigação de indenizar àquele que age em exercício regular de um direito, 
senão quando ficam evidenciados fatos que caracterizam exorbitância na 
atividade do titular desse direito, o que não ocorreu na espécie. - À imprensa 
é garantido o direito de informar à coletividade todo e qualquer fato 
relevante, de caráter jornalístico, sem necessidade de averiguação prévia, em 
função da contemporaneidade da notícia”. (09ª Câmara Cível, Apelação nº 
2.0000.00.437583-9/000, rel. Des. Tarcísio Martins Costa, julgado em 
17/05/2005). [jurisprudências] (acórdão 01, p. 8-9). 
 
 

O enunciador expõe seus argumentos, mas raramente diz “eu”, e para tanto se utiliza 

do recurso da voz passiva como nos trechos a seguir transcritos:  
 
Acrescente-se que o dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a 
uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus 
sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na 
esfera interna pertinente à sensibilidade moral (acórdão 01, p. 7). 
Saliente-se ser necessária, ainda, a intenção preconcebida, diretamente ou 
através de ambiguidades e subterfúgios, de transmitir dúvidas sobre a 
integridade da pessoa envolvida, impondo-se a verificação de culpa ou dolo 
do jornalista ou da empresa jornalística nesse sentido.  
A narração de um fato, como ocorreu no caso dos autos, não ultrapassa os 
limites da liberdade de expressão, não se verificando violação do jus 
narrandi garantido àquele que atua no meio jornalístico.  [...] 
Verifica-se que a notícia de f. 17 apenas reproduziu a narrativa exposta no 
boletim de ocorrência de f. 70/71, sem extrapolar o dever de informação, 
estando isenta de qualquer juízo de valor (grifos nossos). (acórdão 01, p. 
08).  

 

O enunciador desembargador, mesmo na conclusão de seus pontos de vista, não diz 

claramente “eu concluo”, diz apenas “concluindo-se”, por meio de uma subjetividade velada, 

conforme o seguinte trecho: 
 
[...] o Apelante não se desincumbiu do ônus probandi que lhe competia, 
deixando de fazer prova a respeito dos fatos constitutivos de seus direitos. 
O conjunto probatório carreado aos autos é insuficiente para gerar 
convencimento inequívoco da responsabilidade da Apelada, concluindo-se 
que devem prevalecer os princípios da liberdade de expressão e de 
informação, sobre o princípio da inviolabilidade da intimidade, por ausência 
de ofensa a este na conduta da requerida (grifos nossos) (acórdão 01, p. 9). 

 

Portanto, a utilização de tantas heterogeneidades nos indica que esse recurso é 

utilizado como forma de estratégia de construção do discurso pelo enunciador.  
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3.3 Em busca do éthos: análise comparativa dos acórdãos 01, 02, 03 e 04 

 

Como o posicionamento de um enunciador não pode ser verificado em um único dia, 

já que, segundo Discini (20104), é construído não somente naquele determinado dia, mas na 

sequência de dias, semanas, meses e anos, e construído também não somente por aquilo que 

diz, mas, principalmente pelo modo como diz, entendemos que a análise de um único acórdão 

não seria suficiente para depreendermos o estilo nos termos propostos neste trabalho. 

Então, prosseguimos a análise com o estudo de mais três acórdãos (acordão 02, 

acordão 03 e acordão 04) relatados pelo mesmo enunciador desembargador, sendo cada um 

deles considerado um unus, que remete a um totus, que é o conjunto de acórdãos relatados e 

proferidos por esse mesmo enunciador, no que diz respeito ao mesmo assunto: pedido de 

dano moral por ofensa à imagem e à honra em razão de veiculações na imprensa. 

Pretendemos, com a análise de quatro acórdãos do mesmo enunciador, depreender 

seu posicionamento, uma vez que esse, segundo Discini (20104), é construído por uma 

recorrência de procedimentos e constitui, assim, o estilo desse enunciador. Interessa-nos, a 

partir dos acórdãos escolhidos para análise, entender como se constrói a maneira particular de 

dizer desse enunciador, que cria o efeito de individuação, que é o estilo.  

Os três acórdãos tomados como corpus nesta segunda análise também são 

provenientes da 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O acórdão 02 

(anexo B) refere-se a um julgamento proferido no dia 21/08/2014, o acórdão 03 (anexo C) 

refere-se a um julgamento proferido no dia 03/04/2014, o acórdão 04 (anexo D) refere-se a 

um julgamento proferido no dia 22/03/2013. Portanto, os acórdãos escolhidos são textos 

escritos e proferidos ao longo do tempo, que podem nos mostrar uma recorrência de 

procedimentos, bem como variantes (irregularidades) que também determinam o estilo do 

gênero e o estilo autoral.  

Fazemos a análise nos mesmos moldes da anteriormente realizada no acórdão 01, 

examinando as estratégias discursivas utilizadas no acórdão visando a depreender os 

mecanismos de construção do sentido. 

Os três acórdãos analisados (02, 03 e 04) têm igualmente ao acórdão 01 como 

estrutura semântica em nível fundamental em oposição construindo o sentido do texto: 

liberdade vs. opressão e integração vs. transgressão. 

Em todos os acórdãos, também existem dois pontos de vista conflitantes. O do 

sujeito S1, que valoriza como eufórica a opressão à liberdade de imprensa e como disfórica a 

liberdade de imprensa, e o ponto de vista do sujeito S2, que valoriza a liberdade de imprensa 
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e a garantia do direito à informação e os considera como eufóricos, enquanto a opressão aos 

citados preceitos é considerada disfórica.  

Igualmente, nos três acórdãos, o ingresso na justiça visa à solução do conflito e a 

decisão do enunciador estabelece quem está integrado e quem está transgredindo os preceitos 

jurídicos.  

A oposição pode ser verificada nos seguintes trechos retirados do acórdão 02 em 

análise:  
 
Tratam os autos de indenização por danos morais, ao argumento terem os 
Apelados veiculado notícia inverídica sobre acidente envolvendo os 
Apelantes. 
[...] 
Frisaram que os Apelados expuseram sua imagem sem a devida autorização, 
configurando o dano moral. 
Requereram a procedências dos pedidos, com a condenação dos Apelados 
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$25.000,00. 
(acórdão 02, p. 2) 
 

 

De acordo com o transcrito, o apelante (S1) requer uma indenização e consequente 

punição do apelado (S2) em razão de publicação sem consentimento na imprensa, ou seja, 

pede que S2 seja considerado transgressor e, com isso, restringida sua liberdade de 

publicação na imprensa. 

Em oposição, defendendo a liberdade e ausência de qualquer transgressão, S2 assim 

se manifesta: 
Os Apelados apresentaram contestação, alegando que a notícia veiculada 
não teve a intenção de fazer mal ou acarretar qualquer constrangimento aos 
Apelantes. 
Enfatizaram que o primeiro requerido é jornal que divulga as notícias 
ocorridas na cidade de U, e que divulgaram o acidente acontecido há pouco 
tempo e que não houve indicação dos Apelantes, posto que foram utilizadas 
apenas as iniciais dos nomes dos envolvidos. 
[...] 
Negaram tenham praticado qualquer ato ilícito, alegando que os Apelantes 
não lograram êxito em comprovar o dano moral sofrido. (acórdão 02, p.2-3) 
 

Igualmente, nos acórdãos 03 e 04, são mantidas as estruturas semânticas em nível 

fundamental: liberdade vs. opressão e integração vs. transgressão, conforme trechos 

recortados. Como exemplo de opressão, sejam os excertos:  
 
Tratam os autos de indenização por danos morais, ao argumento de ter o 
Apelante sofrido danos em sua imagem em razão de ato ilícito praticado 
pelos Apelados Acrescentou que as agressões foram feitas por reportagens 
jornalísticas que dispõem de inverdades sobre a sua administração. 
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Requereu a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por 
danos morais, bem como à retratação pública por meio de publicação no 
informativo sindical e na imprensa local (acórdão 03, p. 2). 
  
Tratam os autos de indenização por dano moral, ao argumento de terem as 
Apeladas veiculado reportagens com notícias inverídicas e lesivas à honra e 
à imagem dos Apelantes, integrantes no GRE de Minas Gerais (acórdão 04, 
p. 2). 

 

Como exemplo de alinhamento com a liberdade, seguem os trechos dos acórdãos 03 

e 04: 
A manifestação do pensamento é direito fundamental do cidadão, que 
envolve a liberdade de expressar suas ideias, tanto a respeito de fatos 
pretéritos, quanto de fatos atuais, além permitir ao cidadão comum o acesso 
a todo tipo de informação, sendo, portanto, um dos pilares fundamentais do 
estado democrático de direito. 
A liberdade de manifestação do pensamento é corolário da liberdade de 
expressão (acórdão 03, p. 2-3). 
 
A primeira Apelada apresentou contestação, arguindo a preliminar de 
inépcia da inicial, e alegando, no mérito, ausência dos requisitos do dever de 
indenizar, bem como inexistência de provas acerca do dano moral 
supostamente sofrido pelos Apelantes.  
Ressaltou que os Apelantes são pessoas públicas, representantes do povo, 
cujos atos praticados no exercício de sua função devem ser fiscalizados e 
criticados com acuidade pela imprensa (acórdão 04, p. 3).  
 

 

Avançando com as análises, atingimos o nível narrativo. Os esquemas narrativos 

descritos no acórdão 01 se mantêm os mesmos nos acórdãos 02, 03 e 04. Em todos os três, a 

narrativa sempre se organiza do ponto de vista do sujeito que procura transformar a realidade 

e suas relações.  

Em todos os três, temos, inicialmente, dois sujeitos actantes em oposição. O sujeito 

apelante (S1) que ingressa na justiça requerendo a punição do sujeito apelado (S2) em razão 

de publicações por ele efetuadas na imprensa, que, no seu ponto de vista, são atos 

transgressores e devem ser sancionados negativamente pelo juiz. Vejamos os recortes dos 

acórdãos:  
Os Apelantes requerem indenização por danos morais, ao argumento de 
terem os Apelados veiculado notícia em confronto com a realidade, ferindo 
sua imagem, conforme estampado no documento de f. 27 (acórdão 02, p. 2-
3). 
 
O Apelante pretende a reforma da decisão de 1º grau, alegando estarem 
suficientemente demonstrados os requisitos da responsabilidade civil. 
Alega que os Apelados o expuseram a constrangimento e vexame ao 
publicar em seu jornal denúncias inverídicas que macularam sua reputação. 
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Salienta que o conjunto probatório demonstra as suas alegações. 
Requer o provimento do recurso, para que seja julgado procedente o pleito 
inicial (acórdão 03, p. 2-3). 
 
Os Apelantes requerem indenização por danos morais, ao argumento de 
terem as Apeladas veiculado reportagens com notícias inverídicas e lesivas à 
sua honra e à imagem, por serem integrantes no GRE de Minas Gerais. 
(acórdão 04, p. 4).  
 
 

Assim, do ponto de vista do sujeito apelante S1, a vinculação da notícia na imprensa 

é um ato transgressor fazendo com que ele passe do estado de conjunção com o objeto valor  

“intimidade” para o estado de disjunção com a mesma, passando ao estado de “intimidade 

violada”.  Logo, mantém-se o programa narrativo:  

 

No primeiro momento: S1 ∩ Ov  

Ocorre a transformação S2 → (S1 ⋃ Ov)  

Após a transformação (S1 ⋃ Ov)  

 

Em contrapartida, igualmente como no acórdão 01, o sujeito apelado (S2) em 

oposição aos requerimentos do sujeito apelante (S1) alega que não houve a transgressão e 

pede a manutenção de seu estado de conjunção com a “liberdade de expressão e pensamento” 

e o “direito de informar”, o que pode ser verificado nos recortes a seguir transcritos: 

 
Negaram tenham praticado qualquer ato ilícito, alegando que os Apelantes 
não lograram êxito em comprovar o dano moral sofrido (acórdão 02, p. 3). 
 
Em contrarrazões, f. 196/198, os Apelados pugnam pelo não provimento do 
recurso (acórdão 03, p. 3). 
 
A terceira Apelada, em contestação, arguiu a preliminar de ilegitimidade 
passiva, salientando que a matéria veiculada tem caráter puramente 
jornalístico, e está amparada pelo direito de manifestação do pensamento e 
de liberdade de imprensa (acórdão 04, p.3). 
 
 

Do ponto de vista do sujeito apelado (S2), temos o seguinte percurso narrativo:  

 

S2 ∩ Ov, sendo S2 os sujeitos apelados e Ov a liberdade 

 
Os programas narrativos descritos focam a relação entre sujeito e objeto antes do 

ingresso na justiça. Com o início do processo, os sujeitos apelantes (S1) e sujeitos apelados 
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(S2), diante da autoridade decisória com capacidade de alterar seus estados de conjunção ou 

disjunção com os objetos, tentam realizar um fazer persuasivo (manipulador), para 

convencerem essa autoridade destinatária a emitir uma sanção a eles favorável.  

Nos acórdãos 02, 03 e 04, como também ocorreu no acórdão 01, o enunciador 

desembargador, após o fazer interpretativo, proferiu sua decisão e passou a destinador, tendo 

o sujeito apelante (S1) e sujeito apelado (S2) como destinatários primários do julgamento, e a 

sociedade em geral, como destinatária secundária.  

Assim, nesse segundo momento, o enunciador/desembargador, investido de sua 

competência, assume o papel de destinador-manipulador e de destinador-julgador, 

manipulando o sujeito apelante (S1) e o sujeito apelado (S2).  

Nos acórdãos 02, 03 e 04, o desembargador enunciador decide em favor do sujeito 

apelado S2, que é sancionado positivamente, e o sujeito apelante S1, negativamente. O 

primeiro recebe a recompensa e o segundo, a punição, conforme pode ser lido nos trechos 

transcritos a seguir: 
 
Verifica-se, então, que os Apelantes não se desincumbiram do ônus 
probandi que lhes competia, deixando de fazer prova a respeito dos fatos 
constitutivos de seus direitos. 
O conjunto probatório carreado aos autos é insuficiente para gerar 
convencimento inequívoco da responsabilidade dos Apelados, concluindo-
se que devem prevalecer os princípios da liberdade de expressão e de 
informação, sobre o princípio da inviolabilidade da intimidade, por ausência 
de ofensa a este na conduta das requeridas. 
A decisão recorrida deve ser mantida, julgando-se improcedente o pleito 
exordial. 
DIANTE DO EXPOSTO, nego provimento ao recurso aviado por JEDS E 
SUA MULHER, para manter íntegra a decisão recorrida (acórdão 02, p. 9). 
 
Verifica-se, então, que o Apelante não se desincumbiu do ônus probandi que 
lhes competia, deixando de fazer prova a respeito dos fatos constitutivos de 
seus direitos. 
Nesse sentido, o conjunto probatório carreado aos autos é insuficiente para 
gerar convencimento inequívoco da responsabilidade dos Apelados, 
concluindo-se que devem prevalecer os princípios da liberdade de expressão 
e de informação, sobre o princípio da inviolabilidade da intimidade, por 
ausência de ofensa a este na conduta das requeridas. 
Diante de tais fundamentos, a r. decisão recorrida deve ser mantida, 
julgando-se improcedente o pleito exordial. 
DIANTE DO EXPOSTO, nego provimento ao recurso apresentado por 
MDLG, mantendo íntegra a decisão recorrida. 
Custas recursais pelo Apelante. 
DES. RM (REVISOR) 
Com a Relatora, eis que o veículo noticioso, ainda que mantido por 
sindicato, está acobertado pela garantia da liberdade de expressão. Também 
não vislumbrei excesso ilícito na divulgação dos fatos, por parte dos 
apelados (acórdão 03, p. 8-9). 
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Nesse sentido, o conjunto probatório carreado aos autos é insuficiente para 
gerar convencimento inequívoco da responsabilidade das Apeladas, 
concluindo-se que devem prevalecer os princípios da liberdade de expressão 
e de informação, sobre o princípio da inviolabilidade da intimidade, por 
ausência de ofensa a este na conduta das requeridas. 
Diante de tais fundamentos, a r. decisão recorrida deve ser mantida, 
julgando-se improcedente o pleito exordial. 
DIANTE DO EXPOSTO, nego provimento ao recurso aviado por LHDS 
PRATES E OUTROS, para manter íntegra a decisão recorrida (acórdão 04, 
p. 10). 

 

Os programas narrativos nos acórdãos 02, 03 e 04, com relação a decisão, também 

se mantém os mesmos do acórdão 01:  

PN (julgar procedente a ação) [S3 (juiz) >> S1 (sujeito apelante) ∩ Ov (restrição à 

liberdade)]  

PN (julgar improcedente a ação) [S3 (juiz) >> S2 (sujeito apelado) ∩ Ov 

(liberdade)] 

 

E temos também o programa narrativo dos sujeitos actantes S1 e S2:  

 

S1 (restrição à liberdade de imprensa) >> autoridade decisória (destinatário 

primário) >> parte contrária, sociedade (destinatário secundários) >> Pretensão não obtida 

(Ov) 

PN S2 (restrição à liberdade de imprensa) >> autoridade decisória (destinatário 

primário) >> parte contrária, sociedade (destinatário secundários) >> Pretensão obtida (Ov) 

 

Programa narrativo da autoridade decisória: 

 

PN autoridade decisória (restrição à liberdade de imprensa) >> partes interessadas 

(destinatários primários) >> sociedade, instâncias superiores (destinatários secundários) >> 

decisão concreta (Ov). 

 

A análise, em nível discursivo, mostra-nos que também, nesse nível, as semelhanças 

entre os acórdãos 02, 03 e 04 com o acórdão 01 são muitas. No acórdão 01 analisado, o 

desembargador utilizou, na maior parte do texto, o recurso da debreagem enunciva com o 

emprego da terceira pessoa e da voz passiva causando, com esse artifício, um efeito de 
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distanciamento. Exemplificamos com os recortes, os quais grifamos a utilização do recurso 

da debreagem enunciva:  
 
Os Apelantes alegaram que, em 11 de novembro de 2012, foi divulgada 
notícia sobre o acidente ocorrido no dia anterior, porém, de forma distinta da 
realidade, sendo afirmado que foram os responsáveis pelo evento. 
Sustentaram que ambos os veículos automotores estavam trafegando no 
mesmo sentido, quando, repentinamente, o condutor do veículo do Pálio 
convergiu à esquerda, causando o acidente. 
Negaram tenham desrespeitado sinal vermelho ou dado causa ao acidente. 
Frisaram que os Apelados expuseram sua imagem sem a devida 
autorização, configurando o dano moral. 
Requereram a procedências dos pedidos, com a condenação dos Apelados 
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$25.000,00 
(acórdão 02, p. 2) (grifos nossos). 
 
O Apelante alegou que exerce voluntariamente e sem perceber qualquer 
espécie remuneratória a função de provedor da SCM da cidade de Sabará. 
Aduziu que assumiu a função de administrador da parte financeira e de 
pessoal da instituição filantrópica, sofrendo várias ofensas por parte do 
sindicato e de outras pessoas, que lhe imputaram, na mídia, fatos contrários 
à sua reputação. 
Acrescentou que as agressões foram feitas por reportagens jornalísticas que 
dispõem de inverdades sobre a sua administração (acórdão 03, p. 1) (grifos 
nossos). 
Acrescente-se que o dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a 
uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus 
sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na 
esfera interna pertinente à sensibilidade moral. 
Saliente-se ser necessária, ainda, a intenção preconcebida, diretamente ou 
através de ambigüidades e subterfúgios, de transmitir dúvidas sobre a 
integridade da pessoa envolvida, impondo-se a verificação de culpa ou dolo 
(acórdão 03, p. 7) (grifos nossos). 
 
Depreende-se dos documentos de f. 70/77 que em nenhum momento as 
Apeladas afirmaram que todos os membros do GRE estariam envolvidos 
nos crimes, de forma a incriminar genericamente o grupo (acórdão 04, p. 9) 
(grifos nossos). 
Verifica-se, então, que os Apelantes não se desincumbiram do onus 
probandi que lhes competia, deixando de fazer prova a respeito dos fatos 
constitutivos de seus direitos (acórdão 04, p. 10) (grifos nossos). 
 

 

Nos acórdãos 02, 03 e 04, tal qual no acórdão 01, a utilização do recurso da 

debreagem enunciativa, com o emprego da primeira pessoa, é feita somente no trecho final 

quando enunciador usa o tempo presente e aplica a sanção dos sujeitos, ou seja, o efeito 

predominante é de objetividade: 
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DIANTE DO EXPOSTO, nego provimento ao recurso aviado por JEDS E 
SUA MULHER, para manter íntegra a decisão recorrida (acórdão 02, p. 9) 
(grifos nossos). 
 
DIANTE DO EXPOSTO, nego provimento ao recurso aviado por MDLG, 
mantendo na  íntegra a decisão recorrida (acórdão 03, p. 9) (grifos nossos). 
 
DIANTE DO EXPOSTO, nego provimento ao recurso aviado por LHDS 
PRATES E OUTROS, para manter íntegra a decisão recorrida (acórdão 03, 
p. 10) (grifos nossos). 
 

 

Com relação à temporalização, em todos os acórdãos o momento de enunciação é 

presente sendo, inclusive, marcado no texto com data expressa:  
 
Data do Julgamento: 21/08/2014 (acórdão 02, p. 1) 
Data do Julgamento: 03/04/2014 (acórdão 03, p. 1) 
Data do Julgamento: 22/03/2013 (acórdão 04, p. 1) 

Notamos no texto acima transcrito a presença de verbos no pretérito perfeito 2, na 

narração dos fatos, pelo enunciador indicando término das ações executadas. A ambientação 

correspondente aos espaços nos quais se movimentam os personagens está definida em cada 

um dos acórdãos:  
Enfatizaram que o primeiro requerido é jornal que divulga as notícias 
ocorridas na cidade de Uberaba, e que divulgaram o acidente acontecido 
há pouco tempo e que não houve indicação dos Apelantes, posto que foram 
utilizadas apenas as iniciais dos nomes dos envolvidos (Acórdão 02, p. 2-3) 
(grifos nossos). 
O Apelante alegou que exerce voluntariamente e sem perceber qualquer 
espécie remuneratória a função de provedor da SCM da cidade de Sabará. 
(acórdão 03, p. 1) (grifos nossos). 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 04 - COMARCA DE Belo Horizonte (acórdão 
04, p. 1) (grifos nossos). 
 
 

Nos acórdãos 02, 03 e 04 encontramos os mesmos temas respectivamente 

figurativizados:  

 

a) Violação à intimidade.  

No acórdão 02 (p. 2) o tema está figurativizado nos seguintes termos: “Frisaram que 

os Apelados expuseram sua imagem sem a devida autorização, configurando o dano moral.” 

Foram usadas as expressões “notícia inverídica” e “notícia distinta da realidade” ligadas ao 

tema. 
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No acórdão 03 (p. 2-3), o tema está figurativizado pelo relato de que foram feitas 

“reportagens inverídicas”. As expressões “reportagens jornalísticas que dispõem de 

inverdades” e “denúncias inverídicas que macularam sua reputação” referem-se a esse tema. 

No acórdão 04 (p. 2-3), o tema se figurativiza por meio da narração que descreve a 

realização de divulgação na imprensa de notícias inverídicas. Alude ao tema a expressão: 

“reportagens com notícias inverídicas e lesivas à honra e à imagem”.  

 
b) Lesão à reputação e à dignidade.  

No acórdão 02 (p. 1-2), o tema recebe o investimento figurativo em razão do alegado 

de que a notícia feriu a imagem dos apelantes. Foram usadas as expressões: “notícia 

inverídica”, “a notícia vinculada afetou a sua imagem” e “notícia em confronto com a 

realidade” estão ligadas ao tema. 

No acórdão 03 (p. 2), o tema está figurativizado pelo relato de que o apelante sofreu 

danos em sua imagem em razão de ato ilícito praticado pelos apelados. As expressões “lhe 

imputaram na mídia fatos contrários à sua reputação” “reportagens jornalísticas que dispõem 

de inverdades” e “inverdades sobre a sua administração” referem-se a esse tema. 

No acórdão 04 (p. 2-3), ocorre a figurativização em razão das alegações de que os 

apelantes sofreram constrangimentos devido às divulgações praticadas pelos apelados. As 

expressões “acrescentaram terem sofrido dissabores e constrangimento”, “reportagens com 

notícias inverídicas e lesivas à honra e à imagem” tratam do tema.  

 

c) Liberdade de manifestação de pensamento.  

O tema tanto no acórdão 02, 03 e 04 recebe o investimento figurativo em razão da 

discussão sobre a possibilidade ou não de publicação de reportagens efetuadas na imprensa. 

O tema recebe o investimento figurativo das seguintes expressões no acórdão 02 (p. 2-3): “a 

notícia vinculada não teve a intenção de fazer mal ou acarretar qualquer constrangimento”, 

“foram utilizadas apenas as iniciais dos nomes dos envolvidos” e “liberdade de manifestação 

de pensamento”. No acórdão 03 (p. 3): “a manifestação do pensamento é direito fundamental 

do cidadão”, “ liberdade de expressar suas ideias”, “permitir ao cidadão comum acesso a todo 

tipo de informação”. E no acórdão 04 (p. 3) o seguinte trecho trata do tema: “os apelados são 

pessoas públicas, representantes do povo, cujos atos praticados no exercício de sua função 

devem ser fiscalizados e criticados com acuidade pela imprensa”. Também as expressões do 

acórdão 04 (p. 5): “o art.5º da Constituição Federal consagra a liberdade de manifestação de 
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pensamento, bem como a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica 

e de comunicação”.  

Nos acórdãos 01, 02 e 03, igualmente como no acórdão 01, a heterogeneidade 

mostrada é amplamente utilizada pelo enunciador. Destacamos inicialmente o recurso da 

paráfrase que foi utilizado pelo enunciador que tomando como texto-base os artigos da 

Constituição Federal os reescreve. Por meio da paráfrase, o enunciador expôs seu ponto de 

vista tendo como suporte a lei.  

O trecho a seguir destacado foi igualmente utilizado nos quarto acórdãos, apenas 

com diferença de páginas. Dessa forma, para evitar repetição vamos transcrever uma única 

vez. Acórdãos 01 (p. 4), 02 (p. 4), 03 (p. 3-4) e 04 (p. 4-5):  
 
O art. 5º da Constituição Federal consagra a liberdade de manifestação de 
pensamento, bem como liberdade de expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, sendo vedado o anonimato, 
assegurando a todos o acesso à informação, conforme incisos IV, IX, XIV. 
Além disso, o art. 220, da CF, proíbe qualquer tipo de vedação à 
manifestação do pensamento, de criação, de informação e de expressão. 
 
Por outro lado, o inciso X, do art. 5º, da CF, assegura a inviolabilidade da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem às pessoas, assegurado o 
direito de indenização pelos danos decorrentes da violação.  

 

A reiteração do procedimento adotado pelo enunciador nos quatro acórdãos 

demonstra sua preocupação em conferir legitimidade a seu discurso, fundando-o em 

argumento de autoridade, que, no caso, é a Constituição, discurso jurídico normativo 

fundador.  

Além disso, ao realizar a paráfrase, o enunciador utilizou o texto do discurso 

fundador como suporte para exposição de seus argumentos, intercalando seu ponto de vista 

com o texto de referência, conforme transcrito dos acórdãos 02 (p. 4), 03 (p. 3-4) e 04 (p. 5)4:  

 
Verifica-se, pois, a existência de conflito entre três garantias constitucionais, 
a liberdade de manifestação de pensamento, o direito à informação e os 
direitos da personalidade. 
A manifestação do pensamento é direito fundamental do cidadão, que 
envolve a liberdade de expressar o seu pensamento, tanto a respeito de fatos 
pretéritos, quanto de fatos atuais, além permitir ao cidadão comum o acesso 
a todo tipo de informação, é, portanto, um dos pilares fundamentais do 
estado democrático de direito. 
A liberdade de manifestação do pensamento é corolário da liberdade de 
expressão. 

4 Novamente transcrevemos apenas uma vez, eis que o trecho é idêntico em todos os três acórdãos. 
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O enunciador, em um procedimento padrão adotado nos quatro acórdãos, 02 (p. 4-5), 

03 (p. 4) e 04 (p.5-6) adiciona doutrina jurídica reconhecida sobre o assunto, que é outro tipo 

de argumento de autoridade, e, em seguida, expõe para confirmar seus argumentos, nos 

termos do trecho5: 
Vale colacionar os ensinamentos de Alexandre de Moraes sobre a liberdade 
de expressão: [ponto de vista do enunciador] 
 
“A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma 
sociedade democrática e compreende não somente as informações 
consideradas como inofensivas ou favoráveis, mas também as que possam 
causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a Democracia 
somente existe baseada na consagração do pluralismo de ideias e 
pensamentos, da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo.” 
(Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 6ª ed. 
atualizada até EC n. 52/06. Editora Atlas. São Paulo. 2006. p. 207) 
[doutrina].  
 
 

Dando continuidade, o enunciador novamente expõe seu ponto de vista e em seguida 

cita doutrina jurídica sobre o tema: 
 
Tais liberdades não podem ser limitadas. Todavia, não podem ser 
consideradas absolutas, tendo em vista que podem sofrer as restrições 
previstas no texto constitucional. Sobre tal ponto, prossegue o doutrinador 
Alexandre de Moraes: [ponto de vista do enunciador] 
Sobre tal ponto, prossegue o doutrinador Alexandre de Moraes: 
“Proibir a livre manifestação de pensamento é pretender alcançar a 
proibição ao pensamento, e consequentemente, obter a unanimidade 
autoritária, arbitrária e irreal” (Op. Cit.) [doutrina] 
 

 

Igualmente ao procedimento adotado no acórdão 01, o enunciador também nos 

acórdãos 02 (p. 5-6), 03 (p. 5) e 04 (p. 6) após a citação da lei e da doutrina cita 

jurisprudência, conforme transcrito:  
 
Nesse sentido é a jurisprudência do colendo STF: [enunciador] 
 
“Limitações à liberdade de expressão. Limitações à liberdade de 
manifestação do pensamento pelas suas variadas formas. Restrição que há 
de estar explícita ou implicitamente prevista na própria Constituição.” (STF, 
Pleno, ADIn 869-DF, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 4.8.1999, v.u.,DJU 
4.6.2004) (Nery Júnior, Nelson. E Outra. Constituição Federal Comentada e 
Legislação Constitucional. 1ª ed. atualizada. Editora Revista dos Tribunais. 
São Paulo, 2006. p. 376) [jurisprudência]  

5 Fazemos uma única transcrição, pois, o trecho é igual nos três acórdãos. 
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Prosseguindo no exame dos acórdãos, verificamos que o enunciador conserva o 

recurso de expor seu pensamento e, em seguida, apresenta argumentos de autoridade, tais 

como doutrina e jurisprudência conforme a seguir transcrito e por nós demarcado:  
 
A manifestação de pensamento, assim como a liberdade de expressão, 
encontra restrição no tocante à proteção da intimidade, da vida privada, da 
honra e da imagem das pessoas, haja vista que essa proteção está interligada 
à dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos constitucionais. 
[ponto de vista do enunciador] (acórdão 02, p. 6). 
 
“Os direitos à intimidade e à própria imagem formam a proteção 
constitucional à vida privada, salvaguardando um espaço íntimo 
intransponível por intromissões ilícitas externas. A proteção constitucional 
refere-se, inclusive, à necessária proteção à própria imagem diante dos 
meios de comunicação em massa (televisão, rádio, jornais, revistas, etc.).” 
(Moraes, Alexandre de. Op. Cit., p. 225) [doutrina] (acórdão 02, p. 6). 
 
Porém, tal restrição apenas restará caracterizada se a notícia divulgada 
causar ofensa à reputação, à honra, à imagem ou à dignidade de outrem, 
importando em responsabilidade civil da empresa de jornalismo que a 
veicula, com o conseqüente dever de indenizar, tal como previsto nos art. 
186 do Código Civil de 2002, e art. 50 da Lei n. 5.250/67. [ponto de vista do 
enunciador fundado na Lei] (acórdão 04, p. 7). 
 
A respeito já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: 
“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – 
DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA EM EMISSORA DE TELEVISÃO - 
ANIMUS NARRANDI -IMPROCEDÊNCIA.  
- A responsabilidade civil de empresa jornalística não é de ordem objetiva. 
Depende da culpa (art. 159 do CC, 49 e 50 da Lei 5.250/67) e também do 
nexo de causalidade entre o ato e o dano que se busca recuperar, tal como se 
requer em ações de índoles indenizatórias do campo privado. 
- O animus narrandi, desde que não exceda os limites necessários e efetivos 
da narrativa, exclui, o animus iniuriandi, a descaracterizar abuso da 
liberdade de imprensa, de molde a acarretar ressarcimento de dano moral” 
(Apelação Cível nº 324.450-8, 6ª Câmara Cível, Rel. Juíza Beatriz Pinheiro 
Caíres, j. em 14.12.2000) [jurisprudência] (acórdão 04, p.-7-8). 

 

Novamente, de acordo com o texto dos acórdãos, o enunciador continua expondo 

seu posicionamento e, logo após, cita argumento de autoridade:  
 
Destarte, não se verifica a conduta ilícita perpetrada pelos Apelados, e 
necessária à configuração da responsabilidade civil. 
Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal: [ponto de vista do 
enunciador] (acórdão 03, p. 8). 
“Somente cabe indenização por danos morais decorrentes de informações 
divulgadas pela imprensa sobre determinada pessoa, que tenham ferido sua 
honra, se tais informações forem deturpadas, a partir do que consta de suas 
fontes, mormente com o intuito de causar clamor público e perturbação da 
ordem.” (16ª Câmara Cível, Apelação nº 2.0024.04.456876-4/001, rel. Des. 
Otávio Portes, julgado em 18/10/2006) (acórdão 03, p. 8). 

94 
 



“Não se pode pretender seja imputada responsabilidade civil e consequente 
obrigação de indenizar àquele que age em exercício regular de um direito, 
senão quando ficam evidenciados fatos que caracterizam exorbitância na 
atividade do titular desse direito, o que não ocorreu na espécie. - À imprensa 
é garantido o direito de informar à coletividade todo e qualquer fato 
relevante, de caráter jornalístico, sem necessidade de averiguação prévia, em 
função da contemporaneidade da notícia”. (09ª Câmara Cível, Apelação nº 
2.0000.00.437583-9/000, rel. Des. Tarcísio Martins Costa, julgado em 
17/05/2005) [jurisprudências] (acórdão 03, p. 8). 

 

Também nos acórdãos 02, 03 e 04, o enunciador expõe seus argumentos sem dizer 

“eu”, utilizando o recurso da voz passiva:  

 
Verifica-se, então, que os Apelantes não se desincumbiram do ônus 
probandi que lhes competia, deixando de fazer prova a respeito dos fatos 
constitutivos de seus direitos.  (acórdão 02, p. 8) (grifos nossos). 
Acrescente-se que o dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a 
uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus 
sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na 
esfera interna pertinente à sensibilidade moral. (acórdão 03, p. 7) (grifos 
nossos). 
Depreende-se dos documentos de f. 70/77 que em nenhum momento as 
Apeladas afirmaram que todos os membros do GRE estariam envolvidos 
nos crimes, de forma a incriminar genericamente o grupo. (acórdão 04, p. 9) 
(grifos nossos). 

 

O enunciador desembargador, mesmo na conclusão de seus pontos de vista, não diz 

claramente “eu concluo”, diz apenas “concluindo-se”, nos termos dos excertos: 
 
O conjunto probatório carreado aos autos é insuficiente para gerar 
convencimento inequívoco da responsabilidade das Apeladas, concluindo-
se que devem prevalecer os princípios da liberdade de expressão e de 
informação, sobre o princípio da inviolabilidade da intimidade, por ausência 
de ofensa a este na conduta das requeridas (acórdão 02, p. 9). (grifos nossos) 
 
Nesse sentido, o conjunto probatório carreado aos autos é insuficiente para 
gerar convencimento inequívoco da responsabilidade das Apeladas, 
concluindo-se que devem prevalecer os princípios da liberdade de 
expressão e de informação, sobre o princípio da inviolabilidade da 
intimidade, por ausência de ofensa a este na conduta das requeridas (acórdão 
04, p. 10). (grifos nossos) 
 

 
3.4 O éthos do enunciador dos acórdãos 01, 02, 03 e 04 

 

Diante da recorrência no modo de dizer do enunciador estudado, por meio dos 

recursos gramaticais e lexicais por ele escolhidos e sua funcionalidade na construção de 

efeitos de sentido, arriscamo-nos a tentar depreender e reconstruir seu éthos.  
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Esclarecemos que esse éthos que pretendemos depreender limita-se ao corpus 

estudado, pois seria leviano de nossa parte fazer afirmações, que seriam meras suposições 

sobre um caráter mais geral desse éthos.  

No que diz respeito ao corpus da pesquisa, observamos nos quatro acórdãos 01, 02, 

03 e 04 como a estrutura semântica em nível fundamental por meio de oposições construindo 

o sentido do texto: liberdade vs. opressão e integração vs. transgressão, bem como dois 

pontos de vista em conflito. Um primeiro ponto de vista valoriza como eufórica a opressão à 

liberdade de imprensa e como disfórica a liberdade de imprensa e um segundo ponto de vista 

valoriza a liberdade de imprensa e a garantia do direito à informação e os considera como 

eufóricos, enquanto a opressão aos citados preceitos é considerada disfórica.  

Igualmente, nos quatro acórdãos, o ingresso na justiça visa à solução do conflito e a 

decisão do desembargador enunciador estabelece quem está integrado e quem está 

transgredindo os preceitos jurídicos. Logo, o ponto de vista determinante é do 

enunciador/desembargador que, em cada caso, euforiza ou disforiza um ou outro termo da 

categoria semântica de base.   

No nível narrativo, em todos os quatro acórdãos a narrativa sempre se organiza 

inicialmente do ponto de vista de um sujeito actante que procura transformar a realidade e 

suas relações. Nos quatro acórdãos analisados, sempre encontramos dois sujeitos actantes em 

oposição, tentando convencer a autoridade decisória a lhe sancionar positivamente.  

Assim, nesse momento inicial, em todos os acórdãos, os sujeito-actantes portam-se 

como destinadores, tentando um fazer persuasivo para convencerem a autoridade decisória. 

Em seguida, quando a autoridade decisória profere sua decisão, a situação transforma-se e 

essa passa a ser o destinador-manipulador e destinador-julgador, enquanto os sujeitos-

actantes passam a ser os destinatários primários do julgamento, e a sociedade em geral, a 

destinatária secundária.  

Dessa forma, com relação ao sujeito actante S1, podemos descrever o seguinte 

programa narrativo para os quatro acórdãos:  

 

No primeiro momento: S1 ∩ Ov  

Ocorre a transformação S2 → (S1 ∩ Ov)  

Após a transformação (S1  ⋃Ov)  

 

Com relação a S2: 

S2 ∩ Ov, sendo S2 o sujeito apelado e Ov liberdade. 
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Com relação aos programas narrativos da autoridade decisória: 

 

PN (julgar procedente a ação) [S3 (juiz) >> S1 (sujeito apelante) ∩ Ov (restrição à 

liberdade)]  

PN (julgar improcedente a ação) [S3 (juiz) >> S2 (sujeito apelado) ∩ Ov 

(liberdade)] 

PN autoridade decisória (restrição à liberdade de imprensa) >> partes interessadas 

(destinatários primários) >> sociedade, instâncias superiores (destinatários secundários) >> 

decisão concreta (Ov).  

 

Conclui-se que, tanto no nível fundamental, quanto no nível narrativo, os acórdãos 

01, 02, 03 e 04 mantêm estáveis as oposições de base e os programas narrativos.  

Em termos discursivos, observamos em todos os quatro acórdãos que o enunciador 

optou, na quase totalidade do discurso, pelo efeito de distanciamento ao narrar os fatos na 

terceira pessoa, ou na voz passiva, empregando de tal modo o recurso da debreagem 

enunciva, que causa o já referido efeito de distanciamento.  

Com a utilização da debreagem enunciva, o enunciador evita arcar com a 

responsabilidade do que é dito, já que transmite a opinião do outro. Nesse sentido, toda a 

narração dos fatos é feita na terceira pessoa ou na voz passiva, para que os fatos sejam 

narrados na voz do outro ou pareçam narrar-se a si mesmos, sem que pareça existir um 

narrador instalado no discurso.  

Vale destacar que a opção pelo uso da debreagem enunciva pode ser considerada 

uma estratégia propositalmente utilizada pelo enunciador, pois esse, na qualidade de julgador, 

possuiu a competência prévia para proferir um discurso decisório de eminente cunho 

subjetivo. Contudo, optou, deliberadamente, por utilizar o recurso para tentar obter o efeito 

de verdade e dar a ilusão de objetividade, buscando criar um simulacro de distanciamento da 

enunciação. No caso, fazendo crer naquilo que diz, como também num éthos aparentemente 

desapaixonado, de voz distante e não comprometida pessoalmente. 

Portanto, o enunciador tenta dissimular-se, por meio da utilização da debreagem 

enunciva, provocando um efeito de aparente distanciamento com o intuito de dar a ilusão de 

objetividade e produzir um efeito de verdade. Entretanto, esse distanciamento acaba por 

mostrar um sujeito que usa estratégias, no que diz respeito à própria subjetividade.  
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Além disso, o enunciador para construir efeitos de referente e convencer seu 

enunciatário, utiliza-se de intertextualidade como forma de argumentação. Assim, o 

enunciador como destinador-manipulador tenta estabelecer um contrato fiduciário com os 

destinatários-sujeitos, por meio da veracidade das citações que expõe no texto. Os textos de 

lei, doutrina e jurisprudências são instituídos como fonte fiadora do discurso, legitimando o 

discurso decisório e conferindo legitimidade ao discurso.  

Logo, por meio de um programa narrativo baseado em contrato fiduciário, o 

destinador busca convencer destinatário-sujeito por meio do argumento de autoridade 

expresso pela referência a textos de autoridade. 

O uso recorrente da heterogeneidade marcada por meio da utilização de argumentos 

de autoridade nos mostra um éthos que, a todo o momento, se auto-afirma e se justifica no 

discurso do outro também parecendo, com isso, ser-verdadeiro.  

Logo, o enunciador busca constituir-se como um sujeito ponderado, que toma suas 

decisões de forma fundamentada, levando em consideração a opinião de especialistas e de 

seus pares. O enunciador tenta parecer ser um orador que tem qualidades éticas e se utiliza da 

phrónesis. Um enunciador que busca parecer sensato e constitui suas provas baseadas no 

próprio discurso.  

Utilizando-se dessa estratégia de persuasão, o enunciador ganha a confiança e faz o 

enunciatário crer que a decisão tomada no acórdão é acertada, porque é voz da lei, da 

doutrina, de outros juízes, enfim uma voz à qual subjaz um sujeito que sabe, quer, pode e 

deve. Contudo, ainda que o enunciador crie um efeito de objetividade, essa se constrói sobre 

a relação entre o parecer e o não ser, sendo, pois, ilusória. Então, por mais que se crie um 

simulacro de objetividade e tente fazer o discurso parecer objetivo, fundamentando-o, 

inclusive em argumentos de autoridade, o discurso tem cunho eminentemente social. Isso 

provém do fato de que o enunciador, mesmo que se mostre objetivo para convencer seu 

enunciatário de que a decisão foi a mais correta, no final, decide com base em seus valores e 

convicções ideológicas. 

Esses valores e convicções, por mais que se procure dissimulá-los, estão também 

mostrados no discurso. No caso, o enunciador ao decidir o conflito entre as partes no que 

tange à restrição da liberdade de manifestação de pensamento, direito à informação em favor 

da preservação da intimidade individual acaba por desvelar um éthos que põe o interesse 

coletivo e público acima do interesse particular. Um éthos que se preocupa em garantir a 

preponderância da liberdade de imprensa, mesmo que com isso haja a restrição ao direito 

individual.  
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A recorrência de decisões no mesmo sentido, ou seja, decisões entendendo que não 

houve dano moral em razão da publicação de reportagens não autorizadas nos mostra um 

éthos que quer resguardar a liberdade de imprensa e garantir o livre acesso a todos das 

informações.  

Os seguintes trechos dos acórdãos demonstram a escolha de valores por parte do 

enunciador.  Em relação ao acórdão 01, transcrevemos o seguinte trecho: 
 
A narração de um fato, como ocorreu no caso dos autos, não ultrapassa os 
limites da liberdade de expressão, não se verificando violação do jus 
narrandi garantido àquele que atua no meio jornalístico. 
Não está revelada a intenção da jornalista de causar clamor público ou 
perturbação da ordem, ou mesmo de voltar a opinião pública contra o 
Apelante. 
Verifica-se que a notícia de f. 17 apenas reproduziu a narrativa exposta no 
boletim de ocorrência de f. 70/71, sem extrapolar o dever de informação, 
estando isenta de qualquer juízo de valor. 
O conjunto probatório carreado aos autos é insuficiente para gerar 
convencimento inequívoco da responsabilidade da Apelada, concluindo-se 
que devem prevalecer os princípios da liberdade de expressão e de 
informação, sobre o princípio da inviolabilidade da intimidade, por ausência 
de ofensa a este na conduta da requerida. 
 
 

No trecho transcrito o enunciador deixa claro seu posicionamento: “devem 

prevalecer os princípios da liberdade de expressão e de informação, sobre o princípio da 

inviolabilidade da intimidade, por ausência de ofensa a este na conduta da requerida”.  

Destacamos no acórdão 02 o posicionamento no mesmo sentido: 
 
Verifica-se, pois, a existência de conflito entre três garantias constitucionais, 
a liberdade de manifestação de pensamento, o direito à informação e os 
direitos da personalidade. 
A manifestação do pensamento é direito fundamental do cidadão, que 
envolve a liberdade de expressar o seu pensamento, tanto a respeito de 
fatos pretéritos, quanto de fatos atuais, além permitir ao cidadão 
comum o acesso a todo tipo de informação, é, portanto, um dos pilares 
fundamentais do estado democrático de direito. 
A liberdade de manifestação do pensamento é corolário da liberdade de 
expressão. [...] 
Tais liberdades não podem ser limitadas. Todavia, não podem ser 
consideradas absolutas, tendo em vista que podem sofrer as restrições 
previstas no texto constitucional. [...] 
A manifestação de pensamento, assim como a liberdade de expressão, 
encontra restrição no tocante à proteção da intimidade, da vida privada, da 
honra e da imagem das pessoas, haja vista que essa proteção está interligada 
à dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos constitucionais. 
[...] (grifos nossos). 
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Igualmente no acórdão 03 pode ser verificado o mesmo posicionamento, que é 

inclusive reforçado pelo argumento de que a liberdade de imprensa é uma forma de combate 

à corrupção: 
 
Não está revelada a intenção da empresa jornalística de causar clamor 
público ou perturbação da ordem, ou mesmo de voltar a opinião pública 
contra o Apelante. 
Além disso, não há evidências de que os Apelados tenham deturpado os 
fatos, alterando a verdade com o intuito deliberado de macular a imagem do 
Apelante junto à sociedade. 
Convém salientar que, em tempos de escândalos relacionados à conduta 
adotada por administradores da saúde, é imperiosa a divulgação de 
notícias para esclarecimento aos cidadãos, em observância à 
prevalência do interesse público sobre o privado. (grifos nossos). 

 

Por fim, transcrevemos o idêntico posicionamento no acórdão 04: 
 
Depreende-se dos documentos de f. 70/77 que em nenhum momento as 
Apeladas afirmaram que todos os membros do GRE estariam envolvidos 
nos crimes, de forma a incriminar genericamente o grupo.  
Convém salientar que, em tempos de escândalos relacionados à conduta 
adotada por integrantes da polícia e da política, é imperiosa a 
divulgação de notícias para esclarecimento aos cidadãos, em 
observância à prevalência do interesse público sobre o privado. 
Destarte, não se verifica a conduta ilícita perpetrada pelas Apeladas, e 
necessária à configuração da responsabilidade civil. (grifos nossos). 

 

Como se vê, o enunciador deixou marcas no discurso de suas convicções pessoais ao 

afirmar, por duas vezes, em diferentes casos, que a divulgação de notícias é uma forma de 

esclarecer os cidadãos sobre os escândalos da sociedade, seja no que diz respeito a caso 

envolvendo a saúde, ou a polícia. Nesse momento, voltamos a Discini (2014) que nos diz ser 

por meio da reconstrução do conteúdo de uma totalidade de discursos que o analista consegue 

recuperar o estilo. Segundo a autora:  
 

À medida que recupera a instância enunciativa como práxis, como lugar de 
convocação da própria História vista não como sequência de fatos relatados 
mas como moralização, apreciação e interpretação dos próprios fatos; uma 
práxis que, socioletal e idioletal, representa a resposta de uma comunidade e 
de um “indivíduo” a formações ideológicas, as quais passam a ser 
discursivizadas de maneira própria por uma totalidade, para que se construa 
um modo próprio de presença no mundo, um estilo. (DISCINI, 2014, p. 
332). 

 

Concluindo-se, podemos preliminarmente afirmar que pelo dizer, depreende-se um 

éthos e, logo, um estilo. O estilo nos acórdãos até agora examinados mostram um enunciador 
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que se utiliza de recursos gramaticais, tais como, narração na terceira pessoa, uso da voz 

passiva, para tentar criar um efeito de objetividade. Além disso, observamos um enunciador 

que ancora o seu discurso em argumentos de outros, normas, doutrinas, decisões para ganhar 

confiança do seu enunciatário. Enfim, um enunciador que elabora um discurso pensado, com 

utilização de diversos recursos gramaticais, buscando parecer ser verdadeiro e, com isso, 

convencer seu enunciatário, não somente pelo poder de decisão que é inerente ao judiciário, 

mas pelo saber. Também um enunciador que por mais que pareça isento, acaba por deixar 

transparecer no seu discurso seu posicionamento pessoal.  

 

3.5 Análise comparativa dos acórdãos 01, 02, 03 e 04 com os acórdãos 05, 06, 07 e 08 

 
Na análise comparativa dos acórdãos 01, 02, 03 e 04, cada um deles foi considerado 

um unus que remetia a um totus, isto é, o conjunto dos acórdãos do mesmo enunciador 

desembargador envolvendo questões de pedido de dano moral em razão de publicações feitas 

pela imprensa. Naquela fase, pudemos perceber a recorrência do modo de dizer e buscamos 

reconstruir o éthos do enunciador.  

Nesta fase da análise, passamos a considerar o totus, ou seja, os acórdãos 01, 02, 03 

e 04 textos de um mesmo enunciador, como um novo unus que remete ao novo totus. Esse 

novo totus será composto por acórdãos que versam sobre o mesmo tema, contudo redigidos 

por outros enunciadores desembargadores.  

Nas análises anteriores, buscamos depreender o posicionamento e o estilo do 

enunciador dos acórdãos 01, 02, 03 e 04. Nesse momento posterior, buscamos confrontar o 

estilo depreendido das análises anteriores com o posicionamento dos outros quatro 

enunciadores procurando encontrar semelhanças e diferenças.  

Chamamos o enunciador desembargador dos acórdãos 01, 02, 03 e 04 de enunciador 

A, o do acórdão 05 de enunciador B, do acórdão 06 de enunciador C, do acórdão 07 de 

enunciador D e do acórdão 08 de enunciador D.  

Os acórdãos tomados como corpus, nessa terceira análise, são acórdãos também 

provenientes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sendo o acórdão 05 (anexo E) 

originário da 18ª Câmara Civil com julgamento proferido no dia 09/10/2012, o acórdão 06 

(anexo F) proveniente da 17ª Câmara Cível com julgamento proferido no dia 25/04/2014, o 

acórdão 07 (anexo G) proveniente da 3ª Câmara Cível com julgamento proferido no dia 

14/03/2014 e o acórdão 08 (anexo H) proveniente da 12ª Câmara Cível com julgamento 

proferido no dia 01/10/2014. Os quatro acórdãos podem ser reunidos num mesmo corpus em 
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razão de serem do mesmo gênero e por tratarem a mesma questão como principal, ou seja, em 

todos são igualmente discutidos pedidos de dano moral em razão de publicações efetuadas na 

imprensa.  

Assim, tomando como base as recorrências encontradas nas análises anteriores 

iniciamos essa análise mostrando as estratégias discursivas utilizadas nos acórdãos (05, 06, 

07, 08) e suas recorrências.  

Nos acórdãos 05, 06, 07 e 08, encontramos como recorrência em nível fundamental, 

na estrutura semântica as oposições que constroem o sentido do texto: liberdade vs. opressão 

e integração vs. transgressão. Também como repetição vemos o embate entre dois pontos de 

vista conflitantes. O primeiro valoriza como eufórica a opressão à liberdade de imprensa e 

como disfórica a liberdade de imprensa. O segundo valoriza a liberdade de imprensa e a 

garantia do direito à informação como eufóricos, enquanto considerada disfórica a opressão 

aos citados preceitos.  

Para visualizarmos as oposições, liberdade vs. opressão e integração vs. 

transgressão, transcrevemos alguns trechos dos acórdãos nos quais essas são mostradas:  
 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA. 
CONTEÚDO INFORMATIVO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 
Para que uma matéria jornalística possa caracterizar ato ilícito, deve 
ficar caracterizado abuso no exercício do direito de informação, de forma a 
transmudar a sua finalidade a ponto de que possa ser caracterizada como 
instrumento de calúnia, injúria ou difamação. (acórdão 05, p. 1). (grifos 
nossos). 
 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS - NOTÍCIA DIVULGADA PELA IMPRENSA - 
ALEGAÇÃO DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO - NÃO 
CARACTERIZAÇÃO - MERA NARRATIVA DE FATOS OBTIDOS DE 
OUTRAS FONTES LEGÍTIMAS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 
A publicação, por empresa jornalística, de notícia que contém informações 
obtidas de outras fontes legítimas, como por exemplo, nota divulgada no 
sítio eletrônico da Polícia Civil de Minas Gerais, consiste em exercício 
regular do direito de informar, inexistindo, por isso, qualquer ato ilícito 
a ser indenizado, (acórdão 06, p. 1). (grifos nossos). 
 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONSTITUCIONAL - AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LEI DE IMPRENSA – 
AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA - ABUSO DA LIBERDADE DE 
IMPRENSA - AUSÊNCIA - RECURSO NEGADO. 
Imperioso é a negativa de provimento a recurso que vise indenização por 
danos morais por veiculação de notícia que não agiu com abusividade em 
sua liberdade de imprensa, sem o mínimo indício de conotação de injúria, 
calúnia e difamação. (acórdão 07, p. 1). (grifos nossos). 
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EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA - VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA 
EMJORNAL - DIVULGAÇÃO DE FATOS PÚBLICOS - MERO DEVER 
DE INFORMAÇÃO - OFENSA À HONRA - AUSÊNCIA - 
IMPROCEDÊNCIA. - 
Não caracteriza dano moral a veiculação de notícia publicada em jornal se o 
fato se insere na amplitude do direito de informar, despido do ânimo de 
difamação, calúnia ou injúria. - Recurso não provido. (acórdão 08, p. 1). 
(grifos nossos). 
 

 

Em seguida, vemos em cada um dos acórdãos o posicionamento de S1 que afirma a 

opressão: 
O apelante insiste fazer jus à reparação almejada, afirmando que ficou 
com a alcunha de "dedo-duro" e "traíra" perante os vizinhos, em razão da 
divulgação da falsa notícia de que teria denunciado a sua ex-mulher; afirma 
que somente prestou depoimento na condição de intimado (acórdão 05, p. 
2). (grifos nossos).  
 
RBL ajuizou ação de indenização por danos morais em face de S/A EM, 
aduzindo que em 08/09/2011 o requerido publicou reportagem de cunho 
difamatório e calunioso a seu respeito. (acórdão 06, p. 2). (grifos nossos). 
 
Em seu recurso de irresignação, fls. 192/195, os apelantes pugnam pela 
reforma da sentença, aduzindo, em suma, que ocorreu conduta ilícita por 
parte da polícia por noticiou prisão, fazendo constar o nome completo dos 
apelantes no site da SSPMG e que estes teriam efetuado pagamento de 
fiança para serem soltos o que não corresponde à verdade. Asseveram que 
houve violação do direito de imagem e honra da pessoa humana, 
devendo o E indenizar os apelantes (acórdão 07, p. 2). (grifos nossos). 
 
Em suas razões, os apelantes sustentam que as matérias jornalísticas 
foram confeccionadas de forma temerária, baseadas em suposições não 
comprovadas. (acórdão 08, p. 2). (grifos nossos). 
 
 

Em todos os acórdãos os apelantes S1, dos acórdãos 05, 06, 07 e 08 requerem uma 

indenização e punição dos apelados S2 em razão de publicação realizada na imprensa, ou 

seja, pedem que S2 seja considerado transgressor e punido, o que ocasionará via de 

consequência, restrição a sua liberdade de publicação na imprensa. Como oposição, em 

valorização da liberdade, temos: 

 
Em contestação (f. 31/47), o requerido alegou, em síntese, inexistir dever 
de indenizar, tendo em vista a não ocorrência de ato ilícito. 
Argumentou que a reportagem em questão teve cunho meramente 
informativo e que os fatos informados já haviam sido divulgados 
anteriormente por outros veículos, sendo já de domínio público. (acórdão 
06, p.2). (grifos nossos). 
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Em suas contrarrazões, fls. 199/205, pugnam pela manutenção da sentença, 
aduzindo, em síntese, que não está configurado o direito à indenização o 
fato de que os autores terem sido presos, pois tal decorreu de determinação 
judicial, em regular processo, garantidos a ampla defesa e os recursos a ela 
inerentes. Quanto a alegação de que cabe indenização por danos morais o 
fato de ter sido divulgado no site da SSP-MG, , uma vez que tal notícia se 
restringiu a informar à sociedade um fato e não denegrir a honra ou a 
imagem dos autores, fato foi narrado de forma isenta sem demonstração de 
abuso ou sensacionalismo. (acórdão 07, p.2). (grifos nossos). 

 

Portanto, a análise em nível fundamental dos acórdãos nos mostra na estrutura 

semântica as oposições que construem o sentido dos textos sobre os termos contrários 

(liberdade e opressão) e seus contraditórios (não-liberdade e não-opressão), que se 

relacionam aos termos integração e transgressão. O termo opressão pode ser visualizado no 

interesse individual dos apelantes S1 de reprimirem a conduta dos apelados S2 de divulgarem 

notícia na imprensa, e o termo liberdade é representado pelo discurso da lei em comunhão 

com os valores propostos pelo discurso fundador do discurso jurídico. A integração diz 

respeito a estar agindo de acordo com a Lei e a transgressão no sentido de infringi-la. 

Prosseguindo com a análise, passamos para o nível narrativo, no qual encontramos 

os sujeitos actantes em oposição. Os esquemas narrativos nos acórdãos 05, 06, 07 e 08 se 

mantêm como o já descrito nos outros acórdãos anteriormente analisados. Em todos, a 

narrativa sempre se organiza do ponto de vista do sujeito que procura transformar a realidade 

e suas relações.  

Como a seguir transcrito, sempre há dois sujeitos actantes em oposição. O sujeito 

apelante S1 que ingressa na justiça requerendo a punição do sujeito apelado S2 em razão de 

publicações por ele efetuadas na imprensa, que, do seu ponto de vista, são atos transgressores 

e devem ser sancionados negativamente pelo juiz. Vejamos os recortes dos acórdãos. 

Primeiramente, o ponto de vista do sujeito actante S1:  

 

Versa o presente processado sobre recurso de apelação interposto por 
OAC, contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Cível 
da Comarca de Belo Horizonte, Dra. MCBL que julgou improcedente o 
seu pedido de indenização por dano moral. (acórdão 05, p. 2). (grifos 
nossos). 
 
Narrou que a reportagem divulgada pelo réu denegriu sua imagem, sua 
reputação e sua honra e que não há comprovação do alegado, tendo o 
requerido abusado do direito de informação e da liberdade de 
imprensa.  
Argumentou que os fatos veiculados ainda são objeto de processo 
administrativo e judicial, não tendo sido ele, autor, condenado de nada 
(acórdão 06, p. 2). (grifos nossos). 
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Cinge-se a controvérsia dos autos quanto ao cabimento de indenização 
por danos morais pela veiculação de uma notícia no site da SSP-MG de 
que os apelantes teriam sido presos devido possuírem pequena quantidade 
de cocaína e que teriam sido soltos, após pagamento de fiança. (acórdão 07, 
p. 3). (grifos nossos). 
Alegam que sua segurança e integridade física foram colocadas em risco, 
em virtude da divulgação de seus endereços. 
Asseveram que a divulgação do nome do menor na reportagem violou o 
art. 247, § 1º, do Estatuto da Criança e Adolescente. Por fim, aduzem que 
os danos oriundos da veiculação das notícias foram demonstrados, estando 
presentes os pressupostos que dão ensejo à responsabilidade civil (f. 
148/159) (acórdão 08, p. 2). (grifos nossos). 
 

 
Ponto de vista do sujeito actante apelado S2 nos acórdãos:  

 
Ressaltou que a fonte da notícia foi a publicação extraída do sítio eletrônico 
da Polícia Civil de Minas Gerais. Concluiu asseverando não ter qualquer 
caráter sensacionalista a notícia. Diante disso, requereu a 
improcedência do pedido ou, em caso de entendimento diverso, que a 
indenização fosse fixada em valores condizentes com a extensão do dano. 
(acórdão 06, p.2). (grifos nossos). 
 
Sustentam que os apelantes não comprovaram nenhum dano ou abalo 
em seu círculo social, comercial ou qualquer constrangimento provocado 
pelo E. (acórdão 07, p.2). (grifos nossos). 
 
Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da r. decisão 
recorrida (f. 162/172). (acórdão 08, p.2). (grifos nossos). 

 

Logo, também nos acórdãos 05, 06, 07 e 08 o programa narrativo no qual um sujeito 

actante visa ao convencimento da autoridade decisória no sentido de proporcionar-lhe a 

reparação do dano moral, enquanto o outro sujeito actante, inversamente, visa à preservação 

de seu status quo original, ou seja, a não condenação pelo dano moral e manutenção do 

direito de liberdade de imprensa mantém-se inalterado.  

No acórdão 05, o sujeito actante apelante S1 entende que em razão de divulgação de 

“falsa notícia” na qual teria denunciado sua ex-mulher ele passou do estado de conjunção 

com o objeto-valor “boa imagem” para a condição de “dedo-duro” e “traíra” perante os 

vizinhos.  

No acórdão 06, do ponto de vista do sujeito actante apelante S1 a publicação de 

“reportagem de cunho difamatório e calunioso a seu respeito” fez com ele deixasse de estar 

com o objeto valor “boa reputação” para condição de “imagem denegrida”.  
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No acórdão 07, o sujeito actante apelante S1 afirma que a “conduta ilícita” por parte 

de S2 constando seu nome completo no site da SSP-MG fez com que passasse do estado de 

conjunção com objeto valor “boa imagem e honra” para “imagem violada”. 

No acórdão 08, do ponto de vista do sujeito actante apelante S1, a publicação por 

parte de S2 de “matérias jornalísticas confeccionadas de forma temerária” fizeram com que 

ele deixasse o estado de conjunção com o objeto valor “segurança” para o de “insegurança”. 

Dessa forma, com relação ao sujeito actante S1, podemos descrever o seguinte 

programa narrativo para os quatro acórdãos:  

 

No primeiro momento: S1 ∩ Ov, sendo S1 o sujeito apelante e Ov restrição à 

liberdade. 

Ocorre a transformação S2 → (S1 ∩ Ov)  

Após a transformação (S1 ⋃ Ov)  

 

Logo, o ponto de vista do sujeito apelante S1 em todos os quatro acórdãos é o de que 

a vinculação da notícia na imprensa é um ato transgressor, fazendo com que ele passe do 

estado de conjunção com o objeto-valor para o estado de disjunção com o mesmo.  

Com relação ao programa narrativo do sujeito apelado S2, esse, nos mesmos moldes 

dos acórdãos anteriores, mantém-se em oposição aos requerimentos do sujeito apelante S1, 

alegando que não houve a transgressão e requerem a manutenção de seu estado de conjunção 

com a “liberdade de expressão e pensamento” e “direito de informar”. Do ponto de vista do 

sujeito apelado S2, temos o seguinte percurso narrativo:  

 

S2 ∩ Ov, sendo S2 o sujeito apelado e Ov liberdade. 

 
Após o ingresso na justiça, a autoridade decisória, no caso os enunciadores 

desembargadores que julgam o processo, depois de um fazer interpretativo, proferiram suas 

decisões e passaram a destinadores, tendo o sujeito apelante S1 e sujeito apelado S2, como 

destinatários primários do julgamento e a sociedade em geral como destinatária secundária.  

Então, a autoridade decisória passa a ser o destinador-manipulador e destinador-

julgador e avalia a performance dos sujeitos S1 e S2, sancionando-os. Nos quatro acórdãos, 

os enunciadores decidem em favor dos sujeitos actantes S2, mantendo a liberdade de 

imprensa e os sujeitos apelantes S1 são sancionados negativamente.  
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Podemos observar nos acórdãos que a performance é realizada por meio de verbos 

empregados na 1ª pessoa singular do presente do indicativo.  Vejamos os exemplos retirados 

dos acórdãos que mostram a performance: 

 
Para que uma matéria jornalística possa caracterizar ato ilícito, deve ficar 
caracterizado abuso no exercício do direito de informação, de forma a 
transmudar a sua finalidade a ponto de que possa ser caracterizada como 
instrumento de calúnia, injúria ou difamação. Nada disso ocorreu no caso 
em exame, conforme já foi explanado. 
Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, 
mantendo a sentença vergastada pelos seus próprios e bem lançados 
fundamentos. 
Custas do recurso pelo apelante, suspensa a exigibilidade. 
É como voto.  (acórdão 05, p.3) (grifos nossos). 
 
Logo, no caso vertente não foi imputado falaciosamente ao apelante 
responsabilidade sobre os fatos veiculados, limitando-se o apelado, como já 
exposto, a narrar os fatos, sem qualquer juízo de valor, o que afasta qualquer 
dano moral. 
Com essas razões, a meu ver, deve ser mantida a sentença. 
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso. (acórdão 06, p.8) (grifos 
nossos). 
 
Pelo exposto, por não entender que restou configurado ato ilícito que dê 
ensejo à indenização por danos morais, nego provimento ao recurso, 
mantendo-se in totum a sentença. 
Custas pelos apelantes, suspensa sua exigibilidade por estarem litigando sob 
o pálio da justiça gratuita. (acórdão 07, p.5) (grifos nossos). 
Assim restando comprovado que o jornal não excedeu seu direito de 
informar, bem como não teve ânimo de prejudicar os requerentes, por ter 
apenas reproduzido as informações que lhe foram repassadas pela Polícia 
Militar, inexiste dever indenizatório. 
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, para manter a r. sentença 
monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Custas recursais pelos apelantes, suspensa a exigibilidade nos termos do 
artigo 12 da Lei nº 1.060/50. (acórdão 08, p. 5) (grifos nossos). 

 

Portanto, os programas narrativos nos acórdãos 05, 06, 07 e 08, com relação à 

decisão e com relação à autoridade decisória, também se mantêm os mesmos dos acórdãos 

anteriores:  

PN (julgar procedente a ação) [S3 (juiz) >> S1 (sujeito apelante) ∩ Ov (restrição à 

liberdade)]  

PN (julgar improcedente a ação) [S3 (juiz) >> S2 (sujeito apelado) ∩ Ov 

(liberdade)] 
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PN autoridade decisória (restrição à liberdade de imprensa) >> partes interessadas 

(destinatários primários) >> sociedade, instâncias superiores (destinatários secundários) >> 

decisão concreta (Ov).  

Visando a observar, nos acórdãos, como se manifesta o discurso decisório, passamos 

para a análise das estruturas discursivas, observando as escolhas de pessoa, tempo, espaço, 

figuras e temas.  

Iniciamos nossa análise pelas escolhas de pessoa. Nos quatro acórdãos (05, 06, 07 e 

08), na parte denominada relatório, na qual o enunciador faz um resumo dos principais 

acontecimentos do processo e narra também os fatos e os argumentos jurídicos apresentados 

por cada uma das partes, todos os enunciadores optaram pelo uso da terceira pessoa e voz 

passiva, conforme segue destacado nos exemplos:  

 
O apelante insiste fazer jus à reparação almejada, afirmando que [...]. 
Houve deferimento de assistência judiciária em favor do autor, ora apelante 
(f. 16). (acórdão 05, p. 2) (grifos nossos). 
 
RBL ajuizou ação de indenização por danos morais em face de S/A EM, 
aduzindo que em 08/09/2011 o requerido publicou reportagem de cunho 
difamatório e calunioso a seu respeito. 
Narrou que a reportagem divulgada pelo réu denegriu sua imagem, sua 
reputação e sua honra [...]. 
Argumentou que os fatos veiculados ainda são objeto de processo [...]. 
Requereu a procedência de seu pedido, para que fosse o requerido [...]. 
Juntou procuração e documentos a f. 10/14. 
Em contestação (f. 31/47), o requerido alegou, em síntese, inexistir dever 
de indenizar, [...]. 
Argumentou que a reportagem em questão teve cunho meramente 
informativo [...]. 
Concluiu asseverando não ter qualquer caráter sensacionalista a notícia. 
Diante disso, requereu a improcedência do pedido [...]. 
Juntou documentos a f. 48/90. [...]. 
O réu informou não ter provas a produzir (f. 105). 
O autor juntou novos documentos a f. 108/114, que foram impugnados a f. 
119/120. 
As partes informaram não terem outras provas a produzir (f. 122 e f.124). 
Foi realizada audiência de conciliação, não sendo possível a composição 
pacífica da lide (acórdão 06, p. 2-3) (grifos nossos). 
 
Em seu recurso de irresignação, fls. 192/195, os apelantes pugnam pela 
reforma da sentença, aduzindo, em suma, que ocorreu conduta ilícita [...]. 
Asseveram que houve violação do direito de imagem e honra da pessoa 
humana [...]. 
Em suas contrarrazões, fls. 199/205, pugnam pela manutenção da 
sentença, aduzindo, em síntese, que não está configurado o direito à [...]. 
Sustentam que os apelantes não comprovaram nenhum dano ou abalo em 
seu círculo social, comercial ou qualquer constrangimento provocado pelo 
Estado. (acórdão 07, p. 2) (grifos nossos). 
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Em suas razões, os apelantes sustentam que as matérias jornalísticas foram 
confeccionadas de forma temerária, baseadas em suposições não 
comprovadas. Alegam que sua segurança e integridade física [...]. 
Asseveram que a divulgação do nome do menor na reportagem violou o art. 
247, § 1º, do Estatuto da Criança e Adolescente. Por fim, aduzem que os 
danos oriundos da veiculação das notícias [...]. 
Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da r. decisão recorrida 
(f. 162/172). A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer 
às f. 178/181, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso [...]. 
(acórdão 08, p. 2) (grifos nossos). 

 

A escolha dos enunciadores por realizarem a narrativa dos fatos no relatório em 

terceira pessoa, por meio do recurso da debreagem enunciva, causa um efeito de 

distanciamento, ao deixar que os fatos sejam narrados pela voz do outro, ou seja, das partes 

em conflito no processo. Assim, são as partes que requerem, alegam, pleiteiam, sustentam e 

não o enunciador.  

Prosseguindo com a análise, observamos o tipo de pessoa escolhida pelo enunciador 

na fundamentação do acórdão, ou seja, na parte subsequente ao relatório e na qual o 

enunciador aprecia as questões que lhe foram impostas no processo. Conforme podemos 

observar nos textos a seguir transcritos, os quatro enunciadores passam a utilizar o discurso 

na primeira pessoa. Em alguns casos utilizam a primeira pessoa intercalando com o uso da 

voz passiva ou terceira pessoa, mas sempre se posicionando diretamente no discurso. 

Vejamos a utilização da debreagem enunciativa como destacado:  

 
É o relatório. Decido: 
Presentes todas as condições de admissibilidade, conheço do recurso. 
Colho da inicial que o trecho da matéria jornalística inquinado de  [...]. 
Conforme pude observar, o nome do ora apelante nem [...]. 
Tive o cuidado de ler todo o texto, não encontrando qualquer ânimo 
(acórdão 05, p. 2) (grifos nossos). 
 
É o relatório. Decido. 
Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. 
Vejo que não tem razão o apelante.  
Dito isso, por certo, a veiculação de informação jornalística que desborda 
da narrativa do acontecimento, ultrapassa a liberdade [...]. 
Contudo, in casu, o que se vê é que o apelado apenas narrou os fatos [...]. 
(acórdão 06, p. 2-3) (grifos nossos). 
 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. [...]. 
Sem preliminares adentro ao mérito. 
Cinge-se a controvérsia dos autos quanto ao cabimento de indenização por 
danos morais pela veiculação de uma notícia no site da SSP-MG [...]. 
Entendo que os apelantes não possuem razão. 
(acórdão 07, p. 2-3) (grifos nossos). 
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Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua 
admissibilidade. 
Os apelantes pretendem ver-se indenizados pelos danos morais [...]. 
Tudo se resume em apurar se o requerido limitou-se ao direito [...]. 
No caso dos autos, não vislumbro a conduta ilícita do apelado ao [...]. 
Ressalta-se que a apreensão noticiada, decorrente do cumprimento [...]. 
Observo, ainda, que o simples fato de ter constado o nome [...]. 
Desta forma, diante das provas apresentadas, entendo que o requerido [...]. 
Não vislumbro qualquer resquício de dolo ou culpa na [...]. (acórdão 08, p. 
2-4) (grifos nossos). 
 

 
Portanto, nos acórdãos 05, 06, 07 e 08 os enunciadores ao fundamentarem sua 

decisão posicionam-se e inserem-se no discurso, diferentemente do que ocorreu nos acórdãos 

01, 02, 03 e 04, em que o enunciador na maior parte do texto utilizou o discurso na terceira 

pessoa e a voz passiva.  

No que tange à temporalização, o momento da enunciação é presente, sendo 

inclusive marcado no texto com data expressa. No acórdão 05 (p. 1), consta “data de 

julgamento 19/04/2012”, no acórdão 06 (p. 1), consta “data de julgamento 10/04/2014”, no 

acórdão 07 (p. 1) consta “data de julgamento 14/03/2014” e no acórdão 08 (p. 1), consta 

“data de julgamento 01/10/2014”. 

Observamos, nos quatro acórdãos, a utilização de verbos no pretérito perfeito 2, 

utilizado pelos enunciadores para narrar ações já concluídas, como, por exemplo:  

 
Narrou que a reportagem divulgada pelo réu denegriu sua imagem, sua 
reputação e sua honra [...] (acórdão 06, p. 2) (grifos nossos). 
 
Em suas razões, os apelantes sustentam que [...] (acórdão 08, p. 2) (grifos 
nossos). 

 

A ambientação está marcada em todos os quatro acórdãos:  
 
Versa o presente processado sobre recurso de apelação interposto por OAC 
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Cível da 
Comarca de Belo Horizonte (acórdão 05, p. 2) (grifos nossos). 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 06 - COMARCA DE BELO HORIZONTE 
(acórdão 06, p. 1) (grifos nossos). 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 07 - COMARCA DE GUARANÉSIA (acórdão 
07, p. 1) (grifos nossos). 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 08 - COMARCA DE BELO HORIZONTE 
(acórdão 08, p. 1) (grifos nossos). 
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Em todos os quatro acórdãos (04, 05, 06, 07 e 08), em razão da delimitação do tema 

realizado como recorte textual na pesquisa que selecionou apenas acórdãos cujo tema fosse 

pedidos de dano moral, em decorrência de publicações na imprensa, encontramos os mesmos 

temas já descritos nos acórdãos (01, 02, 03 e 04), respectivamente figurativizados:  

 

a) Violação à intimidade.  

No acórdão 05 (p. 2), o tema está figurativizado pelo relato de que foi publicada 

notícia falsa. A expressão “divulgação da falsa notícia” está ligada ao tema.  

No acórdão 06 (p. 2), o tema está figurativizado pela narração de que foi publicada 

reportagem que denegriu a imagem de S1. A expressão: “reportagem de cunho difamatório e 

calunioso” refere-se a esse tema. 

No acórdão 07 (p. 2), há figurativização por meio da narração que descreve a 

violação ao direito à imagem de S1. Alude ao tema a expressão: “conduta ilícita por parte da 

polícia”.  

No acórdão 08 (p. 2-3), o tema está figurativizado na afirmação de S1 de que houve 

publicação de reportagem temerária divulgando seus endereços. Diz respeito ao tema as 

expressões: “matérias jornalísticas foram confeccionadas de forma temerária” “suposições 

não comprovadas”.  

 
b) Lesão à reputação e à dignidade.  

No acórdão 05 (p. 2), o tema recebe o investimento figurativo em razão da afirmação 

de S1 de que ficou malvisto pelos vizinhos. Foram usadas as expressões: “dedo-duro” e 

“traíra” ligadas ao tema. 

No acórdão 06 (p. 2), o tema está figurativizado pelo relato de que S1 sofreu danos 

em sua imagem em razão de abuso ao direito de informação e da liberdade praticado por S2. 

A expressão “a reportagem divulgada pelo réu denegriu sua imagem” refere-se ao tema. 

No acórdão 07 (p. 2), ocorre a figurativização em razão das alegações de que S1 

sofreu constrangimentos devido às divulgações praticadas por S2. A expressão “violação do 

direito de imagem e honra da pessoa humana” trata do tema.  

No acórdão 08 (p. 2-3), o tema está figurativizado na afirmação de que S1 sofreu 

dano moral em razão de publicação temerária. Diz respeito ao tema a expressão: “danos 

oriundos da veiculação das notícias”. 

 

c) Liberdade de manifestação de pensamento.  
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Nos quatro acórdãos, o tema se caracteriza em razão da discussão sobre a 

possibilidade ou não de publicação de reportagens efetuadas na imprensa.  

O tema recebe o investimento figurativo dos seguintes trechos do acórdão 05 (p. 3): 

“direito de imagem, protegido na Constituição Federal (art. 5º, X)”, “dever que a Imprensa 

tem de informar (art. 220, CF)”. Já no acórdão 06 (p. 2-3), o tema recebe o investimento 

figurativo das expressões: “a reportagem em questão teve cunho meramente informativo”, 

“liberdade de informação da imprensa”. No acórdão 07 (p. 2-3), as seguintes expressões 

tratam do tema: “notícia se restringiu a informar à sociedade”, “fato narrado de forma isenta” 

e “Constituição da República consagra em seu art. 5º, IX, a livre expressão em atividades de 

comunicação”. Por fim, no acórdão 08 (p. 4) indicam o tema as expressões: “apenas utilizou 

seu direito de informar”, “fatos de interesse da coletividade”.  

Dando continuidade às análises, destacamos os recursos de heterogeneidade 

mostrada que são também largamente utilizados nos acórdãos 05, 06, 07 e 08. Realizando a 

análise nos mesmos moldes anteriores e com o intuito de destacar as recorrências, destacamos 

a utilização do recurso da paráfrase.  

Em todos os quatro acórdãos, os enunciadores expuseram seu ponto de vista tendo 

como suporte a lei e utilizaram a paráfrase de artigos da Constituição Federal, que é um 

discurso jurídico fundador, para exposição de seus argumentos, intercalando seu ponto de 

vista com o texto de referência. Destacamos a utilização da paráfrase:  

 
As matérias jornalísticas que ficam situadas no âmbito da informação, 
relatando fatos e emitindo opiniões de interesse público, como é o caso em 
questão, de forma alguma podem ser caracterizadas como ato ilícito. Nem 
mesmo o direito de imagem, protegido na Constituição Federal (art. 5º, 
X), impede que sejam noticiados fatos que se enquadram no exercício do 
direito/dever que a Imprensa tem de informar (art. 220, CF). (acórdão 05, p. 
3). (grifos nossos). 
 
Por certo, a zona limítrofe que separa as garantias constitucionais da 
liberdade de imprensa e da inviolabilidade dos atributos da personalidade é 
muito tênue, surgindo o conflito aparente entre tais garantias. Aparente por 
que, harmonizando tais garantias, tem-se que quando a liberdade de 
informar desborda da narrativa do fato, extrapolando a liberdade de 
informação, por veicular nota falaciosa, estar-se-á configurado o ato ilícito, 
consistente na ofensa à honra e à imagem daquele citado na notícia 
jornalística. [...]  
Como não se desconhece, a Carta Magna, ao mesmo tempo que garante 
a liberdade de informação, assegura o direito à imagem, à intimidade, à 
vida privada e à honra das pessoas (art. 5º, incs. V e X). (acórdão 06, p. 4) 
(grifos nossos). 
 
Entendo que os apelantes não possuem razão.  
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A Constituição da República consagra em seu art. 5º, IX, a livre 
expressão em atividades de comunicação e em seu art. 220, § § 1º e 2º 
qualquer embaraço à liberdade de informação.  
Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes [...] (acórdão 07, p. 3) (grifos nossos). 
 
Tudo se resume em apurar se o requerido limitou-se ao direito 
constitucional de informar, ou se ultrapassou esse limite. 
Com o advento da Constituição Federal de 1988, ficou consignado, em 
seu art. 5º, incisos V e X, o direito à indenização por dano moral, 
decorrente da violação à honra ou à imagem da pessoa, sendo que, quando 
relacionado à primeira hipótese, atinge seu patrimônio de valores 
exclusivamente ideais. (acórdão 08, p. 3) (grifos nossos). 

 

A segunda forma de heterogeneidade mostrada observada nos acórdãos anteriores e 

que também observamos nos acórdãos 06 e 08 é a adição ao texto de doutrina jurídica 

reconhecida sobre o assunto que é outro tipo de argumento de autoridade, intercalado com o 

ponto de vista dos enunciadores:  

 
Sobre esse tema, veja-se lição de Rui Stoco: 
Como não se desconhece, a Carta Magna, ao mesmo tempo que garante a 
liberdade de informação, assegura o direito à imagem, à intimidade, à vida 
privada e à honra das pessoas (art. 5º, incs. V e X). 
Mas essas garantias não se anulam nem colidem umas com as outras, 
devem, em verdade, harmonizar-se. 
Significa que o direito de informar encontra limite no direito individual da 
pessoa à imagem, à intimidade, à honra e à vida privada. 
A solução prática e a perfeita interação e convivências dos preceitos exige 
de cada qual que se comporte com cautela e seriedade, pois se a divulgação 
de informação é um direito, a fidelidade ao fato, a ausência de excessos ou 
de sensacionalismo é um dever. [...] [doutrina]. 
Dito isso, por certo, a veiculação de informação jornalística que desborda 
da narrativa do acontecimento, ultrapassa a liberdade de informação da 
imprensa, ofendendo a honra pessoal, o direito à intimidade, gerando, com 
isso, o dever de indenizar [ponto de vista do enunciador] (acórdão 06, p. 4-
5). (grifos nossos). 
 
Leciona AMÉRICO LUIS MARTINS DA SILVA que: 
"O binômio liberdade e responsabilidade da imprensa tem sido grande tema 
de debate nas últimas décadas. Se, por um lado, a democracia é 
incompatível com censura prévia, por outro, o jornalista, o jornal, a revista, 
o rádio ou a televisão têm nas mãos uma arma poderosa e séria que deve ser 
usada com muito critério. Em outras palavras, colocar a democracia em 
xeque ou simplesmente responsabilizar a imprensa por seus atos - e cobrar a 
devida punição nos casos em que forem comprovados os excessos da mídia 
- são as vertentes da polêmica. (...) [doutrina] [...]. 
Logo, não são apenas as condutas que tipificam os delitos de difamação, 
calúnia ou injúria, que podem ensejar a reparação civil por danos morais 
decorrentes de publicações jornalísticas, mas, também, outras hipóteses de 
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atentados pessoais, que de alguma forma venham a prejudicar a pessoa tanto 
material, como moralmente, desde que motivadas, ao arrepio da verdade 
jornalística. [ponto de vista do enunciador] (acórdão 08, p. 3). (grifos 
nossos). 

 

Ainda nos acórdãos 06 e 08, os enunciadores adotando idêntico procedimento 

tomado pelo enunciador dos acórdãos 01, 02, 03 e 04, embora já tendo utilizado como 

argumentos de autoridade, a lei e a doutrina, também citam a jurisprudência intercalando seus 

pontos de vista, conforme transcrito:  
 
Portanto, o que se conclui é que na notícia de f. 14 não houve imputação 
falaciosa, opiniática de crime, nem está tal notícia a difamar o 
autor/apelante, tratando-se, tão somente, de narrativa de fatos já divulgados 
anteriormente pela própria Polícia Civil de Minas Gerais (f. 48) e, por isso, 
não há falar em ofensa a qualquer atributo da personalidade do recorrente. 
Nesse sentido já decidiu o STJ: [ponto de vista do enunciador]. 
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO 
OFENSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
LIBERDADE DE IMPRENSA EXERCIDA DE MODO REGULAR, SEM 
ABUSOS OU EXCESSOS. 
1. Discussão acerca da potencialidade ofensiva de matéria publicada [...] 
[jurisprudência] (acórdão 06, p. 5). 
 
Desta forma, diante das provas apresentadas, entendo que o requerido apena 
utilizou seu direito de informar os fatos de interesse da coletividade. Não 
vislumbro qualquer resquício de dolo ou culpa na veiculação das matérias 
apontadas, o que inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório. 
Neste sentido já se manifestou este e. Tribunal de Justiça: [ponto de vista do 
enunciador]. 
"PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL -- DANO MORAL – 
PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA -INOCORRÊNCIA - ANIMUS 
NARRANDI. – A responsabilidade civil do agente é subjetiva, dependendo 
de culpa (artigos 159 do CC/16 - 186 e 927 CCB/02, 49 e 50 da Lei 
5.250/67) e também do nexo de causalidade entre o ato e o dano que se 
busca recuperar, tal como se requer em ações de índoles indenizatórias do 
campo privado. [...][jurisprudência] (acórdão 08, p. 4). 
 

 

Nos acórdãos 05 e 07, não são utilizadas doutrinas e jurisprudência como argumento 

de autoridade, contudo, são transcritas partes de provas apresentadas no processo como 

suporte para as argumentações dos enunciadores:  

 
Colho da inicial que o trecho da matéria jornalística inquinado de ofensivo 
à honra do autor da ação é o seguinte, in verbis (f. 14): [ponto de vista do 
enunciador]. 
‘A polícia apreendeu documentos de pelo menos 15 pessoas na casa da 
enfermeira JNSC, de 66 anos, suspeita de entrar com processos de 
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aposentadoria em nome de idosos e reter os benefícios. O material estava 
guardado em um armário, conforme denúncia do ex-marido da mulher, que 
procurou a polícia. Foram encontradas certidões de nascimento e de óbito, 
carteiras de trabalho, Xerox de identidade, procurações, além de cartões 
magnéticos’. [transcrição de prova do processo]. 
Conforme pude observar, o nome do ora apelante nem mesmo é 
mencionado na matéria. [ponto de vista do enunciador] (acórdão 05, p. 2). 
(grifos nossos). 
 
Conforme se extrai das fls. 16 dos autos, dia 02/10/2007 foi veiculada 
notícia de que, verbis: [ponto de vista do enunciador]. 
‘DSN, de 21 anos, e OSN, de 19 anos, também foram presos na cidade, com 
uma pequena quantidade de cocaína, mas foram liberados mediante 
pagamento de fiança’. [transcrição de prova do processo]. 
No entanto, os fatos relatados em veiculação jornalística devem ser fiéis aos 
fatos sem conter nada que possa causar dano à honra ou à imagem das 
pessoas. [ponto de vista do enunciador] (acórdão 07, p. 4). (grifos nossos). 

 

No acórdão 06 também foi utilizado o procedimento de transcrição de provas do 

processo:  
Contudo, in casu, o que se vê é que o apelado apenas narrou os fatos em 
relação aos quais seria objeto de acusação o autor/apelante, não tendo 
extrapolado da mera narrativa.  
A notícia divulgada, que se encontra a f. 14, narra que RBL, ora 
apelante, seria "acusado de chefiar um grupo de extermínio que agia na 
Região Metropolitana de BH". [transcrição de prova do processo]. 
Ora, a notícia não realizou imputação de crime ao recorrente, mas apenas 
informou sobre o fato de este ser acusado de atos ilícitos. [ponto de vista do 
enunciador]. (acórdão 06, p. 5). (grifos nossos). 

 
 
3.6 O éthos dos enunciadores dos acórdãos 05, 06, 07 e 08  

 

Cabe esclarecer, inicialmente, que os enunciadores dos acórdãos 05, 06, 07 e 08 não 

são os mesmos, contudo, como nosso trabalho não visa ao ser ontológico “de carne e osso” e 

levando em consideração nosso entendimento de que o estilo é o efeito dado por uma 

totalidade de discursos enunciados, podemos buscar o éthos dos quatro acórdãos como uma 

totalidade. Esclarecemos também que a opção por buscar um éthos dessa totalidade de 

acórdãos se deve ao fato de que as análises nos mostraram que eles são semelhantes. As 

semelhanças, conforme descrito na análise anterior, foram observadas em todos os níveis do 

percurso gerativo do sentido.  

No nível fundamental, observamos a recorrência da oposição integração à lei vs. 

transgressão à lei. No nível narrativo, o programa narrativo também é o mesmo nos quatro 

acórdãos, em que encontramos inicialmente dois sujeitos actantes em oposição tentando 
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convencer a autoridade decisória a lhe sanciona positivamente. Em seguida, temos a 

autoridade decisória proferindo a decisão, transformando a situação e passando a ser o 

destinador-manipulador e destinador-julgador, enquanto os sujeitos-actantes passam a ser os 

destinatários primários do julgamento. 

No que diz respeito ao nível discursivo, as marcas da enunciação nos acórdãos, em 

termos de pessoa, espaço e tempo também são semelhantes, nos permitindo entendê-los como 

uma totalidade. Assim, em termos discursivos, observamos em todos os quatro acórdãos (05, 

06, 07 e 08) que os enunciadores, na parte denominada relatório, optaram pelo uso da terceira 

pessoa e voz passiva, utilizando o recurso da debreagem enunciva, que causa esse efeito de 

distanciamento. Como já explicado, o relatório é a parte do processo no qual o enunciador 

narra as pretensões das partes e os principais acontecimentos do processo. Com a utilização 

da debreagem enunciva, o enunciador evita arcar com a responsabilidade e tomar partido com 

o que foi dito pelas partes, já que transmite a opinião do outro. Nesse sentido, toda a narração 

dos fatos é feita na terceira pessoa ou na voz passiva, para que os fatos sejam narrados na voz 

do outro ou pareçam narrar-se a si mesmos, sem que pareça existir um narrador instalado no 

discurso.  

Entretanto, os enunciadores na fundamentação, parte do acórdão em que são 

apreciadas pelo julgador as questões que lhe foram impostas no processo, utilizam o discurso 

na primeira pessoa e posicionam-se diretamente no discurso, utilizando a debreagem 

enunciativa. Esse tipo de debreagem confere ao discurso uma proximidade e um tom mais 

subjetivo. Isso nos indica também a presença de um enunciador que se insere de forma 

explícita no discurso e que não se importa de expor de forma pessoal sua opinião sobre o 

assunto tratado. Assim, os enunciadores criam o efeito de serem verdadeiros por expressarem 

claramente seus posicionamentos, adotando nesse momento como qualidade ética descrita 

por Aristóteles (2005) a areté, que significa coragem, equidade, sinceridade, franqueza, 

virtude e excelência moral.  

Outra marca discursiva amplamente utilizada pelos enunciadores é a 

heterogeneidade marcada. Os enunciadores inicialmente fundamentam o seu discurso no 

discurso fundador da lei; em seguida, apresentam suas argumentações e as corroboram em 

doutrina jurídica, jurisprudência e provas do processo. Essa atitude mostra um enunciador 

que busca construir um efeito de referente e tenta convencer seu enunciatário, utilizando-se 

da heterogeneidade como forma de argumentação. Assim, o enunciador como destinador-

manipulador tenta estabelecer um contrato fiduciário com os destinatários-sujeitos, por meio 

da veracidade das citações que põe no texto. Os textos de lei, doutrina e jurisprudências são 
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instituídos como fonte fiadora do discurso, legitimando o discurso decisório e conferindo 

legitimidade ao discurso.  

O uso das heterogeneidades mostradas, segundo Discini (2014), indica discursos 

menos autoritário, pois aparenta ser um discurso que se apoia e busca subsídio em outros 

discursos e, via de consequência, em outros pontos de vista. De tal modo, o uso recorrente da 

heterogeneidade marcada, por meio da citação de argumentos de autoridade, aponta para um 

éthos que, a todo o momento, auto-afirma-se e se justifica no discurso do outro, também 

parecendo, com isso, ser-verdadeiro.  

Logo, os enunciadores em um segundo momento tentam constituir-se como sujeitos 

ponderados, que tomam suas decisões de forma fundamentada, levando em consideração a 

opinião de especialistas e de seus pares. Os enunciadores tentam nesse segundo momento 

parecer ser sensatos e constituírem suas provas baseadas no próprio discurso, utilizando-se da 

qualidade ética aristotélica da phrónesis. Nesse sentido, os enunciadores tentam mostrar que 

o seu posicionamento não é individual, mas do próprio ordenamento jurídico.  

Entretanto, por mais que os enunciadores, como autoridade decisória, busquem 

fundamentar suas decisões no ordenamento jurídico, mostrando que apenas estão 

individualizando o discurso normativo ao caso concreto, o discurso decisório sempre tem um 

cunho subjetivo. Esse cunho subjetivo advém do fato de que os enunciadores, mesmo que se 

mostrem objetivos para convencer seu enunciatário de que a decisão foi a mais correta, no 

final, decidem com base em seus valores e convicções pessoais e ideológicas. 

Esses valores e convicções pessoais, por mais que se procurem dissimulá-las, estão 

também mostradas no discurso. No caso, todos os enunciadores ao decidirem o conflito entre 

as partes acabam por desvelar um éthos que põe o interesse coletivo e público acima do 

interesse particular. Um éthos que se preocupa em garantir a preponderância da liberdade de 

imprensa, mesmo que com isso haja a restrição ao direito individual.  

Os seguintes trechos dos acórdãos demonstram a escolha de valores por parte do 

enunciador. Em relação ao acórdão 05, transcrevemos o seguinte trecho: 
 
As matérias jornalísticas que ficam situadas no âmbito da informação, 
relatando fatos e emitindo opiniões de interesse público, como é o caso 
em questão, de forma alguma podem ser caracterizadas como ato ilícito. 
Nem mesmo o direito de imagem, protegido na Constituição Federal (art. 5º, 
X), impede que sejam noticiados fatos que se enquadram no exercício do 
direito/dever que a Imprensa tem de informar (art. 220, CF). 
Para que uma matéria jornalística possa caracterizar ato ilícito, deve ficar 
caracterizado abuso no exercício do direito de informação, de forma a 
transmudar a sua finalidade a ponto de que possa ser caracterizada como 
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instrumento de calúnia, injúria ou difamação. Nada disso ocorreu no caso 
em exame, conforme já foi explanado. (acórdão 05, p. 3) (grifos nossos). 

 

Também no mesmo sentido, no acórdão 06: 
 
Dito isso, por certo, a veiculação de informação jornalística que desborda da 
narrativa do acontecimento, ultrapassa a liberdade de informação da 
imprensa, ofendendo a honra pessoal, o direito à intimidade, gerando, com 
isso, o dever de indenizar. 
Contudo, in casu, o que se vê é que o apelado apenas narrou os fatos em 
relação aos quais seria objeto de acusação o autor/apelante, não tendo 
extrapolado da mera narrativa. (acórdão 06, p. 5) (grifos nossos). 

O posicionamento no acórdão 07, igualmente a favor da liberdade de imprensa, pode 

ser assim ilustrado: 

A Constituição da República consagra em seu art. 5º, IX, a livre 
expressão em atividades de comunicação e em seu art. 220, § § 1º e 2º 
qualquer embaraço à liberdade de informação. (acórdão 07, p. 3). (grifos 
nossos). 
 

Ainda vale citar o análogo posicionamento no acórdão 08: 

 
Desta forma, diante das provas apresentadas, entendo que o requerido 
apena utilizou seu direito de informar os fatos de interesse da 
coletividade. Não vislumbro qualquer resquício de dolo ou culpa na 
veiculação das matérias apontadas, o que inviabiliza o acolhimento do 
pedido indenizatório. (acórdão 08, p. 4). (grifos nossos). 
 

 

Diante do exposto, podemos afirmar que os acórdãos 05, 06, 07 e 08 nos mostram 

um éthos que se utiliza de recursos gramaticais para criar efeito de sentido de subjetividade 

no discurso. Inicialmente é utilizada a debreagem enunciava para narrar as alegações das 

partes envolvidas no processo e, por meio desse recurso, manter um distanciamento com 

relação aos fatos alegados e também não se comprometer com o posicionamento dos sujeitos 

actantes. Depois disso, os enunciadores se posicionam no processo por meio da debreagem 

enunciativa, passando o discurso a ser feito na primeira pessoa e utilizam-se da qualidade 

ética da areté, tentando parecer francos e verdadeiros. Visando também a parecerem ter bom 

senso, os enunciadores ao exporem seus posicionamentos, fundamentam-nos em argumentos 

de autoridade, utilizando a phrónesis. Com tal atitude, buscam mostrar que seu ponto de vista 

e sua decisão são as certas, porque é a voz da lei, da doutrina, de outros juízes e não somente 

sua opinião. Logo, evidenciamos um éthos que busca parecer verdadeiro, sincero e ao mesmo 

tempo procura se mostrar ponderado e não autoritário.  
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Realizadas as análises nesse terceiro capítulo, essas nos permitiram observar a 

ocorrência de dois ethé distintos e também recorrências nos três níveis do percurso gerativo 

do sentido do gênero acórdão, que serão apresentadas no próximo capítulo.  
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Capítulo 4 

O ESTILO DO GÊNERO ACÓRDÃO 

 

4.1 Dois ethé distintos  

 

Com base em nossas análises, depreendemos dois tipos de ethé possíveis para 

caracterizarmos os enunciadores dos acórdãos. Em razão da circunscrição de nosso corpus, 

não podemos afirmar quantos outros tipos de ethé existem, limitando-nos a descrever os dois 

tipos encontrados.  

O primeiro éthos encontrado é de um enunciador que procura distanciar-se ao 

máximo da enunciação, utilizando como estratégia o emprego da debreagem enunciva na 

quase totalidade do discurso, por meio do uso da voz passiva ou o discurso na terceira pessoa. 

Um éthos que tenta parecer desapaixonado, de voz distante e não comprometida 

pessoalmente e, para construir efeitos de referente e convencer seu enunciatário, utiliza-se 

recorrentemente da heterogeneidade marcada, alternando, no texto, seu ponto de vista com 

argumentos de autoridade, que, a todo o momento, busca auto-afirmar-se e justificar-se no 

discurso do outro, buscando, com esse procedimento, parecer ser verdadeiro. Um éthos que 

busca parecer ser um sujeito ponderado, que toma suas decisões de forma fundamentada, 

levando em consideração a opinião de especialistas e de seus pares e, por isso, não 

autoritário. Um éthos, ainda, que se filia às qualidades éticas da phrónesis, tentando parecer 

sensato e constituindo suas provas com base no próprio discurso.  

O segundo éthos é o de um enunciador que também se utiliza de estratégias para 

criar efeito de sentido no discurso, ora de subjetividade, ora de objetividade. Um éthos que se 

distancia do discurso quando narra o ponto de vista do outro, mas que, quando tem que 

mostrar seu ponto de vista, insere-se no discurso posicionando-se, por meio da debreagem 

enunciativa, passando o discurso a ser feito na primeira pessoa, utilizando-se da qualidade 

ética da areté, tentando parecer franco e verdadeiro. Um éthos que também tenta parecer 

sensato, ponderado e não autoritário, intercalando com seu ponto de vista argumentos de 

autoridade, utilizando a phrónesis.  
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4.2 Considerações sobre as análises dos acórdãos 
 

A partir das análises anteriores, por meio das recorrências observadas no corpus, 

encontramos dois tipos de ethé possíveis. Buscando compreender o sentido dos acórdãos, 

confrontamos as recorrências encontradas nas análises anteriores. Assim, tratando o estilo 

como um fenômeno do conteúdo e da expressão e buscando depreender o estilo por meio da 

comparação de vários textos provenientes de uma mesma totalidade de discursos, 

encontramos como eixo sintático-semântico comum a todos os acórdãos analisados, 

perpassando todos os níveis do percurso gerativo (fundamental, narrativo, discursivo) as 

recorrências a seguir descritas construindo o sentido dos acórdãos. 

Porém, cumpre ressaltar que apesar de as recorrências nos permitirem supor um 

sentido para o gênero acórdão, esse deve restringir-se ao corpus estudado.  

 

4.3 Recorrências no nível fundamental dos acórdãos  

 

Em todos os oito acórdãos encontramos como estrutura semântica as oposições que 

constroem o sentido do texto: liberdade vs. opressão e integração vs. transgressão. 

A recorrência encontrada com relação à oposição dos valores fundamentais, 

liberdade vs. opressão, justifica-se em razão do tema por nós escolhido, como forma de 

delimitar do corpus: acórdãos versando sobre pedidos de dano moral em razão de publicação 

na imprensa.  

Por outro lado, a oposição integração vs. transgressão não diz respeito 

especificamente ao tema escolhido, de pedidos de dano moral em razão de publicação na 

imprensa. A “integração à lei” é representada pela comunhão com os valores propostos pelo 

discurso normativo da lei, que entendemos como sendo o discurso jurídico fundador. A 

“transgressão à lei” é representada pela infringência ao discurso jurídico fundador. Tal 

oposição pode ser entendida como uma oposição básica que constrói o sentido dos acórdãos, 

independentemente do assunto específico que o caso em particular esteja discutindo.  

Pautando-nos pelas análises podemos propor os seguintes quadrados semióticos 

básicos aos acórdãos, que representam as oposições:  
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Opressão                                      Liberdade 
 

  
 
 
 
 
 

Não-opressão                                  Não-liberdade  
 

 
Transgressão                                Integração 

  
 
 
 
 
 

Não-transgressão                            Não-integração  
 

 
O segundo quadrado, de acordo com nossas análises, pode ser entendido como 

básico a todos os acórdãos, independentemente do assunto específico do caso em particular.  

 

4.4 Recorrências no nível narrativo dos acórdãos  

 
Em todos os acórdãos analisados, a narrativa se organiza do ponto de vista do sujeito 

que procura transformar a realidade e suas relações. Encontramos sempre dois sujeitos 

actantes em oposição. O sujeito S1, que ingressa na justiça requerendo a punição do sujeito 

S2 argumentando que esse está transgredindo a lei. Alega que em razão da transgressão de 

S2, ele, S1, está sendo privado do seu objeto-valor, devendo por isso S2 ser sancionado 

negativamente. Por outro lado, temos o sujeito actante S2 que argumenta não estar 

transgredindo a lei e privando S2 de seu objeto-valor e requer que a autoridade decisória não 

lhe aplique uma sansão negativa.  

Logo, podemos observar como um programa narrativo básico dos acórdãos um 

sujeito actante S1 que procura a justiça visando ao convencimento da autoridade decisória no 

sentido de sancionar negativamente o sujeito actante S2, alegando que esse transgrediu a lei e 

privou-o do objeto valor, enquanto o sujeito actante S2, inversamente, visa convencer a 
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autoridade decisória de que não transgrediu a lei e não privou S1 do objeto valor e deve ser 

sancionado positivamente.  

De tal modo, em todos os acórdãos, o sujeito-destinador S1 e o sujeito-destinador S2 

em um primeiro momento, tentam persuadir a autoridade decisória (desembargador 

enunciador) como destinatária, estabelecendo-se um fazer interpretativo dos argumentos 

expostos. Em um segundo momento, a autoridade decisória profere sua decisão passando a 

ser destinador-julgador ao avaliar a performance e sancionar os sujeitos S1 e S2, enquanto as 

partes serão as destinatárias primárias do julgamento, e a sociedade em geral, a destinatária 

secundária. Em todos os casos, a performance foi evidenciada por meio do uso de verbos  na 

1ª pessoa singular do presente do indicativo. 

Podemos, nos pautando nas análises propor programas narrativos básicos para os 

sujeitos envolvidos e para a autoridade decisória:  

Com relação ao sujeito actante S1, que recorre à justiça buscando a integração com a 

lei, podemos descrever o seguinte programa para os acórdãos:  

 

No primeiro momento: S1 ∩ Ov  

Ocorre a transformação S2 → (S1 ⋃ Ov)  

Após a transformação (S1 ⋃ Ov)  

 

Com relação a S2, que se opõe a pretensão de S1 e entende que está integrado com a 

lei e deve ser assim mantido:  

 

S2 ∩ Ov, sendo OV a integração à lei. 

 

Podemos definir como básicos os programas narrativos da autoridade decisória: 
 

PN (julgar procedente a ação) [S3 (juiz) >> S1 (sujeito apelante) ∩ Ov (integração à 

lei)]  

PN (julgar improcedente a ação) [S3 (juiz) >> S2 (sujeito apelado) ∩ Ov (integração 

à lei)] 

PN autoridade decisória (integração à lei) >> partes interessadas (destinatários 

primários) >> sociedade, instâncias superiores (destinatários secundários) >> decisão 

concreta (Ov).  
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Assim, observamos construindo o sentido dos acórdãos em nível narrativo, como 

programa básico o sujeito-destinador S1 e o sujeito-destinador S2 em um primeiro momento, 

tentando persuadir a autoridade decisória (enunciador/desembargador) como destinatária, 

estabelecendo-se um fazer interpretativo dos argumentos expostos. Em um momento 

posterior, a autoridade decisória profere sua decisão e passa a ser destinador-julgador ao 

avaliar a performance e sancionar os sujeitos S1 e S2, enquanto as partes serão as 

destinatárias primárias do julgamento, e a sociedade em geral, a destinatária secundária. 

 

4.5 Recorrências em nível discursivo 
 

Observamos inicialmente as recorrências e divergências nas escolhas do sujeito 

do acórdão em termos de tempo, espaço e pessoa.  

Com relação ao tempo, em todos os acórdãos o momento da enunciação é presente e 

marcado no texto. Observamos a utilização de verbos no pretérito perfeito 2 para narrar ações 

já concluídas. No que tange à espacialização, essa é sempre marcada em todos os acórdãos, 

inclusive com designação da cidade dos acontecimentos. 

Em termos de escolha de pessoa, existem recorrências e também variantes. Como 

recorrência, observamos que em todos os acórdãos no relatório, local em que são narradas as 

alegações das partes e os principais acontecimentos do processo, os enunciadores optaram 

pelo uso da terceira pessoa e da voz passiva. Portanto, nos oito acórdãos, no chamado 

relatório, foi adotada a debreagem enunciva. 

Prosseguindo com as recorrências em nível discursivo, observamos a reiteração na 

adoção do procedimento dos enunciadores de exporem seu ponto de vista, tendo como 

suporte o discurso jurídico fundador da lei, que deve se seguido. Em alguns casos, 

parafraseando o discurso da lei e, em outros, transcrevendo-o na íntegra.  

Em todos os acórdãos, a heterogeneidade mostrada foi amplamente utilizada, pois, 

além do amparo no discurso da lei, os enunciadores também intercalaram, com o seu 

discurso, outros argumentos de autoridade representados por doutrina jurídica, jurisprudência 

e partes de provas apresentadas no processo.  

Desse modo, concluímos que o discurso dos acórdãos se estrutura a partir de outros 

discursos, como por exemplo, o texto legislativo (discurso normativo), burocrático, doutrinas 

(discurso científico) e outros julgados (discurso decisório).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta dissertação teve como objetivo acrescentar esforços aos estudos do discurso 

jurídico sob a perspectiva da teoria semiótica e, em especial, no que diz respeito ao estudo do 

estilo em textos jurídicos, uma vez que observamos uma considerável carência de estudos a 

esse respeito no Brasil.  

Para que os objetivos propostos pudessem ter êxito, delimitamos como objeto de 

nossa pesquisa, dentro da esfera de atividade jurídica, o gênero acórdão. O acórdão é um 

texto que pertence ao discurso jurídico decisório, um dos tipos de discurso jurídico, que tem 

como função social manter a harmonia e a pacificação social, ao encerrar controvérsias 

estabelecidas entre as partes em conflito de um processo judicial.  

Selecionamos para análise oito acórdãos oriundos de câmaras cíveis do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais publicados entre os anos de 2012 a 2014, cujo assunto tratado refere-

se a pedidos de danos morais, por ofensa à honra e à imagem, em razão de publicações 

realizadas pela imprensa. Desses oito acórdãos, escolhemos os quatro primeiros de um 

mesmo enunciador para que pudéssemos chegar ao éthos desse enunciador e outros quatro de 

enunciadores diferentes para que pudéssemos confrontá-los com os quatro primeiros, 

confirmando do estilo do gênero.  

Na busca do sentido da constituição do gênero acórdão e, tentando depreender quais 

as relações de sentido regem a sua produção, bem como é construído o estilo em tais textos, 

utilizamos como fundamentação teórica os conceitos propostos por Bakhtin e 

instrumentalizamos nossas análises pelo percurso gerativo do sentido, utilizando como 

fundamento a semiótica narrativa e discursiva.  

Partindo do pressuposto de que as relações sintáticas e semânticas do plano do 

conteúdo em conjunto com o plano da expressão determinam o sentido de um texto, o éthos 

foi depreendido dos próprios enunciados, em análises do plano do conteúdo. 

Iniciamos nosso estudo ponderando sobre o conceito de discurso jurídico, área 

objeto do nosso estudo. Partimos da concepção de enunciado de Greimas e Courtés (2013) e 

compreendemos os conceitos de esferas de atividade e gênero do discurso propostos por 

Bakhtin (2011) para definirmos discurso jurídico como sendo todo enunciado oral ou escrito 

que integra a esfera de atividade jurídica. Também nos pautando por Bakhtin (2011), 

consideramos como gêneros do discurso jurídico os enunciados da esfera de circulação 

jurídica que mantêm estáveis os três elementos: conteúdo temático, construção composicional 

e estilo. O estudo do conceito de gênero de Bakhtin (2011) nos forneceu fundamentação 
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teórica para que pudéssemos caracterizar nosso corpus, o acórdão, como um gênero do 

discurso jurídico, o que foi feito nas análises.  

Também com base nos estudos de Discini (2104), sobre os universos quantitativos 

propostos por V. Brøndal de unus, totus e nemo e, levando em conta que cabe ao analista 

determinar o unus, delimitamos o corpus e organizamos como seriam feitas as análises. 

Selecionamos, inicialmente, para análise quatro acórdãos (01, 02, 03 e 04) relatados pelo 

mesmo enunciador/desembargador, sendo cada um deles considerado um unus remetendo a 

um totus, que foi considerado o conjunto de acórdãos relatados e proferidos por esse mesmo 

enunciador. A análise foi feita em duas etapas, primeiramente foi feita análise semiótica do 

acórdão 01; em seguida, foi feito o estudo comparativo do acórdão 01 com os outros três 

acórdãos (02, 03 e 04). Em uma segunda etapa, essa totalidade foi tomada como outro unus, 

em oposição a mais quatro acórdãos (05, 06, 07 e 08), relatados e proferidos por outros 

enunciadores/desembargadores do mesmo tribunal, que foram considerados como um novo 

totus.  

Com base nos conceitos de Bakhtin (2011), pudemos compreender que o acórdão, 

como gênero da esfera de atividade jurídica, não pode ser visto como um texto isolado, 

devendo ser pensado no contexto em que foi proferido. Dessa forma, foi necessário entender 

como o gênero acórdão se encaixa no contexto do discurso jurídico e, para isso, buscamos 

subsídios em autores que tratam do discurso jurídico pela perspectiva da semiótica.  

Ainda com fundamentação teórica apresentamos os conceitos da teoria semiótica 

que tomamos como base em nossas análises, bem como as noções e conceito de estilo 

propostos por Discini (2014), que nortearam os rumos da pesquisa na busca do éthos.  

Destacamos a importância das marcas da enunciação, que foram ferramentas por nós 

utilizadas para conseguirmos evidenciar o éthos do enunciador e o sentido do gênero acórdão. 

Em especial, destacamos as marcas de pessoa no que diz respeito a debreagem enunciva e 

enunciativa, conceitos essenciais para diferenciarmos os dois ethé encontrados nos acórdãos 

analisados.   

Não podemos deixar de destacar as qualidades éticas de Aristóteles (2005), 

phrónesis, areté e unóia, que nos serviram de parâmetro na caracterização do éthos e também 

as noções de dialogismo que nos ajudaram a compreender as estratégias de construção do 

discurso no acórdão.  

Em seguida, levando em consideração que o acórdão não pode ser visto como um 

texto isolado, devendo ser pensado no contexto em que foi proferido procuramos demonstrar 

como ele se insere no contexto jurídico. Para desenharmos o contexto no qual se insere nosso 
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corpus, recorremos aos estudos semióticos de Bittar (2009) sobre o discurso jurídico as 

divisões do discurso jurídico.  

Demonstramos como o direito está inserido na sociedade e destacamos a estreita 

ligação entre a linguagem e o direito, mostrando que, embora o direito tenha uma linguagem 

com características específicas, continua sendo um discurso em língua natural o que nos 

permite estudá-lo à luz da semiótica.  

Iniciamos as análises realizando uma descrição e classificação do gênero acórdão, 

bem como apresentamos suas principais características. Sob a ótica de Bakhtin (2011), 

compreendemos que o acórdão, nosso objeto de estudo, é um dos gêneros desenvolvidos pela 

esfera de atividade jurídica. Conforme demonstramos no estudo, o acórdão é um dos textos 

que compõem o discurso decisório e surgiu com a função de encerrar a controvérsia 

estabelecida em um processo judicial, impondo às partes envolvidas uma solução para as 

questões discutidas.  

A caracterização do gênero acórdão, tomando como parâmetro os preceitos de 

estrutura composicional, conteúdo temático e estilo, propostos por Bakhtin (2011), mostrou 

que ele é um gênero que segue padrões rígidos no que diz respeito a sua estrutura 

composicional, sendo inclusive normatizado por lei. Com relação ao conteúdo temático, 

sendo esse entendido como o domínio de sentido de que se ocupa o gênero e, não o assunto 

específico de cada texto, podemos afirmar que, independentemente do assunto tratado, o 

conteúdo temático do acórdão tem como elemento constitutivo matéria decisória, pois sua 

finalidade é por fim ao processo judicial. Com relação ao estilo, observamos que o adotado 

no acórdão é o oficial, posto que muito estável, prescritivo e normativo. Os discursos são 

elaborados e formais, sendo que as palavras e as próprias frases são organizadas de maneira 

cerimonial e são utilizadas expressões exclusivas da esfera de atividade jurídica, com jargões 

e jurisprudências. Além disso, observamos que por ser a linguagem do acórdão muito formal 

e específica pressupõe leitores que entendam a linguagem específica utilizada, ou seja, é uma 

linguagem dirigida ao público da área jurídica.  
Entretanto, a caracterização do acórdão foi somente o ponto inicial de nossas 

análises, pois, o estilo que nos propusemos a depreender não corresponde a simples 

identificação de expressões estilísticas.  Nesse sentido, para atingirmos os objetivos propostos 

de entendermos os dizeres e os ditos do enunciador do acórdão e como ele estrutura o 

enunciado, prosseguimos com as análises utilizando o ferramental da semiótica, observando 

as recorrências dos procedimentos na construção do sentido no percurso gerativo do sentido, 
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tendo em mente nossa hipótese de que o estilo pode ser depreendido das recorrências no 

modo de enunciar do enunciador.  

Prosseguindo, realizamos análises semióticas dos acórdãos seguindo o percurso 

gerativo do sentido para que mediante a verificação das recorrências no modo de enunciar 

dos enunciadores dos acórdãos pudéssemos fazer uma generalização no modo de ler e de 

interpretar os acórdãos.  

As análises foram feitas por etapas. Na primeira etapa procedemos às análises dos 

acórdãos 01, 02, 03 e 04 e, diante das recorrências, depreendemos o éthos do enunciador de 

tais acórdãos. Na segunda etapa, focamos nos acórdãos 05, 06, 07 e 08, e efetuamos as 

análises tomando como base para comparação as análises da primeira etapa. Como resultado, 

também depreendemos o éthos dos enunciadores dos acórdãos 05, 06, 07 e 08. 

As análises nos mostraram que o éthos dos enunciadores dos acórdãos, ou seja, dos 

desembargadores que julgam os processos, apesar de manterem estáveis certas características, 

não são idênticos. Logo, pudemos depreender dois tipos de ethé.  

Por fim, por meio do cotejo entre as duas totalidades, buscamos o sentido do gênero 

acordão, apontando recorrências no seu modo de ser.  

Percebemos diante das análises que o acórdão tem na estrutura semântica oposições 

que constroem o sentido do texto dos acórdãos, independentemente do assunto específico do 

caso em particular: a oposição “integração à lei vs. transgressão à lei”. A “integração à lei” é 

representada pela comunhão com os valores propostos pelo discurso normativo da lei, e a 

“transgressão à lei” é representada pela infringência ao discurso jurídico fundador. Também 

construindo o sentido dos acórdãos em nível narrativo, encontramos como programa básico o 

sujeito-destinador S1 e o sujeito-destinador S2 em um primeiro momento, tentando persuadir 

a autoridade decisória (enunciador/desembargador) como destinatária, estabelecendo-se um 

fazer interpretativo dos argumentos expostos. Em um segundo momento, a autoridade 

decisória profere sua decisão, passando a ser destinador-julgador ao avaliar a performance e 

sancionar os sujeitos S1 e S2, enquanto as partes serão as destinatárias primárias do 

julgamento, e a sociedade em geral, a destinatária secundária. Com relação ao nível 

discursivo, observamos que o marco temporal é sempre presente com uso do pretérito 

prefeito 2 para narrar ações já concluídas. Os textos dos acórdãos são sempre ancorados 

espacialmente, com definição clara do local, inclusive cidade dos acontecimentos. 

A narração dos fatos no relatório é sempre feita com emprego de debreagem 

enunciva, com emprego da terceira pessoa e da voz passiva. Os enunciadores sempre expõem 

seu posicionamento ancorados no discurso normativo da lei, entendido como um discurso 

128 
 



fundador e que deve se seguido. Os enunciadores também ancoram seus discursos em outros 

discursos como o científico, representado pela doutrina, e o decisório, representado pela 

jurisprudência.  

Contudo, não podemos afirmar em definitivo que esse se trata de um estilo geral do 

gênero acórdão, em razão da circunscrição do corpus desta pesquisa. Desse modo, aponta-se 

para a necessidade de estudo de corpora mais abrangentes em investigações futuras. 

Esperamos, finalmente, termos contribuído para demonstrar a possibilidade da inter-relação 

semiótica e direito, e a utilidade da teoria semiótica narrativa e discursiva na interpretação do 

discurso jurídico e, em especial, na interpretação dos sentidos do gênero acórdão e na 

depreensão de seu estilo.  
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ANEXO A - ACÓRDÃO 01 
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ANEXO B - ACÓRDÃO 02 
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ANEXO C- ACÓRDÃO 03 
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ANEXO D - ACÓRDÃO 04 
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ANEXO E - - ACÓRDÃO 05 
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ANEXO F - - ACÓRDÃO 06 
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ANEXO G - - ACÓRDÃO 07 
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ANEXO H - - ACÓRDÃO 08 
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