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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo principal analisar as construções argumentativas em sentenças 
judiciais. As sustentações teóricas para a pesquisa englobam a Teoria da argumentação de 
Chaïm Perelman e Lucie Olbretchs-Tyteca e a Teoria da Enunciação de Jacqueline Authier-
Revuz com os postulados sobre as não-coincidências do dizer interlocutivas, interdiscursivas 
e as figuras do bem dizer – o dizer como ato pessoal e o dizer de acordo com as leis do dizer. 
A junção dessas teorias se deu pelo fato de a primeira apresentar lições sobre o processo 
argumentativo, como um princípio de um discurso, que visa influenciar o auditório, por meio 
de técnicas argumentativas; a segunda teoria foi convocada para se localizar, nas estruturas 
argumentativas, as marcas do heterogêneo e suas respectivas funções. O corpus desta 
pesquisa é formado por dez sentenças judiciais, de duas unidades judiciárias – a Vara de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e o 5º Juizado Especial Cível – todas 
pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, da Comarca de São Luís. As 
análises das construções argumentativas foram realizadas na fundamentação e na conclusão 
das sentenças. Os resultados comprovaram que a articulação das técnicas argumentativas com 
as marcas do heterogêneo causa maior persuasão às teses defendidas; também revelaram a 
presença do não-UM nos argumentos e um sujeito enunciador preocupado em restaurar o UM 
sentencial. 
 
Palavras-chave: Argumentação. Estrutura. Técnicas argumentativas. Heterogeneidades 
enunciativas. Sentenças judiciais.  

 
 
  

 
 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the argumentative structures in judgments. Theoretical supports of 
the research include the Argumentation Theory of Chaïm Perelman and Lucie Olbretchs-
Tyteca and the Enunciation Theory of Jacqueline Authier-Revuz, with the postulates on the 
interlocutive and interdiscursive non-coincidences of saying and figures of the well saying – 
the speech as a personal act and in accordance with the laws of saying. These two theories 
were brought together for the following reasons:  the first theory brings lessons about the 
argumentative process as a principle of a speech aimed at influencing the audience   by means 
of the use of arguments and argumentative techniques; the second one is used to find the 
heterogeneous marks and their respective functions in the argumentative structures. The 
corpus of this research comprises ten judgments of the State of Maranhão Justice Court, from 
two judicial instances: the court of Family and Domestic Violence against Women and the 
Fifth Special Civil Court, both located in São Luís, Brazil. The analyses of argumentative 
constructions were done within the reasoning and conclusion of the sentences. The results 
showed that the articulation of argumentative techniques with the heterogeneity marks make 
the defended theses more persuasive; they also revealed the presence of both the no-ONE in 
the arguments and an enunciator subject worried to restore the sentencial one. 
 

Key-words: Argumentation. Structure. Argumentative techniques. Enunciation 
heterogeneities. Judgments.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pensar em argumentação é pensar na linguagem, é pensar no fundamento das 

coisas, no instrumento que expressa sentimento, desejos sobre o que envolve o homem. A 

partir daí, surge o raciocínio que, sendo criado pela linguagem, por sua vez, materializa-se 

através do argumento e a argumentação revela um íntimo de relacionamento entre as ações 

humanas e a linguagem.    

                Diversos são os interesses pela argumentação, uns com feição propriamente teórica, 

outros com marcas filosóficas, estas em sua maioria. Assim, a argumentação tem sido ponto 

para que sejam desenvolvidos estudos, sobretudo, em se tratando da lógica, comunicação e 

persuasão.  

Mendes (2007) leciona que a partir da primeira metade do século XX, o 

movimento de renovação filosófica denominado, de forma ampla, “movimento analítico”, 

trouxe para as investigações filosóficas a defesa preponderante e decisiva da linguagem na 

construção do pensamento. O objetivo era, através da linguagem, dirimir a falta de clareza, as 

ambiguidades, a falta de sentido, principalmente, na relação entre as palavras e as coisas ou 

fatos. Em outras palavras, é apontar para a argumentação que faz uso da linguagem como um 

promissor campo de estudo dentro da linguística e de suas perspectivas – quer sejam 

semiótica, pragmática, sintática etc.  

               Para se chamar a atenção ao argumento é necessário interesse pelas mensagens e 

pelos seus modos de transmissão de entrega e de intercâmbio. Um argumento é sempre 

considerado como um conteúdo ou como uma forma de conteúdo de comunicação mesmo que 

ele esteja explícito ou implícito.  

Uma das características fundamentais do argumento consiste em estabelecer uma 

inter-relação entre os interlocutores. Entendendo-se que um argumento é caracterizado por 

sua finalidade persuasiva intrínseca, procurando firmar a adesão de um interlocutor, ou de um 

auditório. Desta forma, o interesse pelo argumento pressupõe o interesse pela persuasão. De 

modo que, no processo argumentativo, pode-se constatar que há um desacordo, há uma 

necessidade de resolução de desentendimento por meio da discussão, do debate discursivo. 

Lançando um olhar para a argumentação no Direito, vê-se que a sociedade pós-

moderna tem vivido desafios que são refletidos no Direito, fato este que tem levado o jurista a 

fugir da visão do positivismo, assim como tem exigido desse jurista uma postura com juízos 

de valores sobre os fatos da vida, além da exigência de uma posição de cientista.  
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Em vista disso, analisar justificativas que fundamentam as decisões jurídicas tem 

sido tema de grande relevância e de muitas discussões presentes nas sociedades democratas 

liberais do mundo ocidental. Isto porque a lei não se limita a existir apenas formalmente, mas 

substancialmente, objetivando concretizar atos de justiça e paz. 

Vários são os fatores que têm desencadeado essas discussões, podem-se apontar a 

natureza teórica e suas concepções de direito – o positivismo, o jusnaturalismo, o realismo 

jurídico e tantas outras teorias que não se preocuparam em sistematizar uma teoria jurídica da 

argumentação.  

Essa necessidade tem sido apontada por juristas que julgam ser útil ter paradigmas 

de construção argumentativa. Ainda se pode apontar como fator de discussão o modus vivendi 

da sociedade que, por sua vez, dispõe de diversas representações sociais cada vez mais 

exigentes.  

A promulgação de uma lei, a publicização de decisões administrativas e até mesmo 

o dar conhecimento de um despacho processual, diante desse quadro social, delineado 

anteriormente, já não podem ser simplesmente jogados ao público interessado, há necessidade 

de justificativas que respaldem e convençam a sociedade do que está sendo decidido. Uma das 

características do Estado Democrático de direito, ou do Estado Constitucional, como 

paradigma de organização jurídica é a exposição pública dos motivos que justifiquem as 

decisões judiciais; é imprescindível dar a conhecer à sociedade os porquês de um 

reconhecimento de direito ou de uma restrição a ele e isto é feito através dos argumentos que 

entram na construção do decisum. 

Segundo Atienza (2006), até mesmo a própria configuração do ensino jurídico do 

mundo contemporâneo tem exigido um repasse de conteúdo mais voltado para a prática, isso 

tudo visando a capacitar exitosamente os operadores para as mais variadas carreiras jurídicas. 

Atienza (2006) afirma ainda que, com o Estado Constitucional de Direito, 

desapareceu a força explicativa da tradição da autoridade como forma de justificar o poder 

político. Restou, como fonte de legitimidade, o argumento racional, a força persuasiva das 

razões, a necessidade de apresentar o ponto de vista. Desta forma, a argumentação no discurso 

jurídico passou a ser um instrumento para que o julgador defenda sua tese, tudo de acordo 

com as práticas da justiça social, que garanta isonomia material ao indivíduo. Ele ainda 

postula que argumentação jurídica deve ser uma argumentação sobre fatos, contrapondo com 

a argumentação padrão que se ocupa de questões do tipo normativo, raciocínios produzidos na 

elaboração da dogmática jurídica e na interpretação e aplicação do direito. 
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A motivação principal desta pesquisa deve-se ao fato de se querer entender como 

são construídos os argumentos, em meio às produções textuais jurídicas, sobretudo, nas 

argumentações sentenciais, visto que estas são o resultado final das lides e trazem consigo 

justificativas que argumentam sobre o direito concedido ou negado.  

 Partindo dessa premissa motivadora, sentiu-se a necessidade de serem destacadas 

as principais teorias da argumentação, tanto no âmbito da argumentação geral como no 

âmbito jurídico, percorrendo suas trajetórias e pontuando sobre o que mais elas têm de 

importante para a construção dos argumentos, ou seja, o que essas teorias ensinam sobre a 

construção argumentativa. Assim, essas inquietações reuniram condições para a efetivação 

desta pesquisa no âmbito da argumentação no discurso jurídico, reportado em uma sentença 

judicial, visto que se entende que a prática do Direito consiste basicamente em argumentar. 

Diante dessas colocações, surgiu o seguinte questionamento: por que o 

sentenciador busca em outras marcas linguísticas apoio para conseguir aceitação dos 

argumentos sentenciais, além da aplicação da norma e sua coerência subjetiva?  

Por isso, delineou-se como objetivo principal da pesquisa – analisar a construção 

dos argumentos nas sentenças judiciais, não somente observando os esquemas ou técnicas 

usadas, mas as entidades textuais discursivas que estão presentes nas estruturas dos 

argumentos; por um lado, como objetivos específicos, têm-se: identificar as técnicas 

argumentativas, predominantes no corpus, sistematizadas pela nova retórica; apontar os 

eventos de não-coincidências do dizer do tipo não-coincidência interlocutiva e não-

coincidência interdiscursiva, bem como destacar expressões que possam representar figuras 

do bem dizer – o dizer de acordo com as leis do dizer e o dizer como ato pessoal. 

A argumentação jurídica, cuja gênese está em fatos litigados, apresenta um 

raciocínio argumentativo elaborado com um tipo de linguagem que lhe é peculiar.  

Um estudo analítico somente sobre as técnicas usadas na construção desse 

raciocínio não atenderia ao desejo de se comprovar como a persuasão pode ser concebida, 

pois os argumentos, ainda que organizados tecnicamente, formam um todo, ou seja, eles só 

têm efeito através da materialidade da cadeia falada. Embora se perceba que o jogo de 

elementos pode estar, de certo modo impreciso, cada argumento é chamado a interagir com 

vistas à persuasão. 

É para se entender esse processo que se assenta o aparato teórico sobre as 

heterogeneidades enunciativas. Estas se apresentam como configurações linguísticas que 

entram nas fendas do discurso, desdobrando-se em forma de comentários de si mesmas, 



  
16 

refletindo a metaenunciação, como signos que fazem a mediação entre o dizer do sujeito 

enunciador e o argumento direcionado ao auditório. 

Disso vem a importância de se buscar os componentes do fio argumentativo 

presentes nas entidades textuais discursivas. Essa perspectiva direciona a pesquisa para o 

entendimento do aspecto pragmático do discurso sentencial, pois, mesmo usando as normas 

legais como base dessa comunicação, tem na interação comunicativa uma linguagem 

impregnada de artifícios, com mecanismos claros, voltados à persuasão ou ao convencimento 

do decisum.  É nesse aspecto pragmático do discurso sentencial que as técnicas 

argumentativas, por si só, não conduzem plenamente à aceitação das teses.  

Sabe-se que a busca pela justiça através dos instrumentos legais, para validar 

condições, só acontece quando se tem argumentos para pleitear e/ou contra-argumentar um 

direito negado. Nessa perspectiva, Carneiro, Severo e Karen (2011) chegam a se expressar 

dizendo que o argumento é o condutor que dá validade à verdade jurídica e em sua 

constituição está a arte de desenvolver os juízos. Assim, a argumentação é vista como um 

instrumento do qual os cidadãos têm necessitado para perquirir direito, fazendo mesmo parte 

da vida social, política e profissional do cidadão.    

Compreende-se que a comunicação tem seu papel na interlocução. E a 

argumentação é imprescindível na vida de cada ser humano; ela se tornou um instrumento 

para alcançar objetivos, ou até mesmo para reivindicar outros que foram combatidos, 

rechaçados. Fazer uso da argumentação é normal em uma sociedade onde existe certa 

desconfiança ou suspeita em relação aos diferentes poderes, pois argumentação combina com 

sociedade justa e igualitária, ou, no mínimo, pluralista nas suas opiniões e julgamentos. 

A argumentação tem uso contínuo na ciência do direito; praticar o direito é 

argumentar, pois se questiona o porquê do concedido ou negado e isso se faz com 

argumentos, com a utilização da palavra. O raciocínio jurídico exposto numa complexidade 

enunciativa pode ser reconstruído por diversas formas linguísticas, dentre elas as expressões 

argumentativas. 

Como já foi dito anteriormente, o estudo da estrutura argumentativa não se limita 

apenas a apontar os esquemas e nomeá-los, torna-se essencial investigar qual a força desses 

argumentos para chegarem à adesão da tese e o que existe de pistas linguísticas fortalecendo a 

moldura da argumentação. 

Levando-se em conta que o direito é indissociável da argumentação, sua 

responsabilidade é de tecer argumentos, criando, interpretando ou aplicando a ciência jurídica. 

Há, no entanto, que se enfatizar que esta pesquisa pretende despertar ainda mais o interesse 



  
17 

pelas análises argumentativas, caminhando pelo fio discursivo – lugar onde se efetua a relação 

entre a língua e a enunciação; nesse ponto, identificando as heterogeneidades enunciativas que 

operacionalizam o modo como o dizer na linearidade argumentativa acontece. Aliando tudo 

isso às heterogeneidades que têm o condão de refletirem a relação imaginária – simbólico – 

real, ou seja, a relação premissas (o dizer que vai ser argumentado) – argumento (utilização 

dos símbolos linguísticos) – realidade (como vai ser recebido) – esse argumento é o 

pragmático da argumentação. 

Assim, para se testar a hipótese básica desta pesquisa: a argumentação nas 

sentenças tem sua força persuasiva determinada pela articulação dos argumentos com as 

marcas do heterogêneo, bem como para que se alcancem os objetivos, já mencionados 

anteriormente, usar-se-ão argumentos extraídos da linguagem em uso do discurso jurídico, 

precisamente da segunda parte estrutural de uma sentença, a fundamentação. Esclarece-se que 

a estrutura da sentença é prevista em norma legal.  

Para este estudo escolheram-se sentenças judiciais do Tribunal de Justiça do 

Estado do Maranhão de duas unidades Judiciais diferentes, ou seja, sentenças oriundas da 

Vara Especial de Violência contra a Mulher e sentenças do 5º Juizado Especial Cível de São 

Luís. Importa informar que a Vara Especial de Violência contra a Mulher tem como foco 

principal a observância do cumprimento da Lei Maria da Penha1 e o 5º Juizado Especial Cível 

o Código de Defesa do Consumidor2, não obstante, de acordo com o caso, aparecem 

invocados outros princípios normativos.   

                                                
1 A Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, ganhou este nome em homenagem à Maria da Penha 

Maia Fernandes, uma biofarmacêutica cearense, que foi casada com o professor universitário Marco Antonio 
Herredia Viveiros. Vítima de agressão física, durante vinte anos, por parte do seu marido, que a deixou 
paraplégica, ela lutou para vê-lo preso. Isto só aconteceu em 1996. O caso repercutiu internacionalmente, 
chegando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (OEA), que, pela primeira vez, acatou uma 
denúncia de violência doméstica. O processo da OEA condenou o Brasil por negligência e omissão em relação 
à violência doméstica. Saindo punições ao Brasil, dentre elas a recomendação para que fosse criada uma 
legislação específica sobre a violência contra a mulher. Assim, em setembro de 2006, a lei 11.340/06 foi 
sancionada. A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime e 
deve ser apurado através de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público. Esses crimes são julgados 
nos Juizados Especializados de Violência Doméstica contra a Mulher, criados a partir dessa legislação, ou, nas 
cidades em que ainda não existem, nas Varas Criminais. A lei também tipifica as situações de violência 
doméstica, proibindo a aplicação de penas pecuniárias aos agressores, amplia a pena de um para até três anos 
de prisão e determina o encaminhamento das mulheres em situação de violência, assim como de seus 
dependentes, a programas e serviços de proteção e de assistência social. 

2 O CDC foi instituído pela Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990. Lei que dispõe sobre a proteção do 
consumidor, organiza diversas entidades e órgãos que buscam a proteção das relações de consumo e estabelece 
uma política nacional de relações de consumo, que enseja para o Poder Público diversos instrumentos, dentro 
os quais a criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solução de litígios 
de consumo. O CDC, como é conhecido, foi fruto do cumprimento do art.48 do ADCT da Constituição de 
1988, que determinou expressamente a elaboração, no prazo de 120 dias, após a promulgação da Constituição, 
do código de defesa do consumidor brasileiro. 
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A composição do corpus por sentenças de unidades judiciais diferentes, ou seja, 

sentenças que, além de serem prolatadas por juízes diferentes, versam sobre direitos também 

diferentes, tudo isto por se pretender evidenciar que as estruturas argumentativas, presentes na 

construção dos argumentos, tanto de uma sentença como de outra sentença, mostram que a 

feitura dos enunciados argumentativos é comum, o que pode variar são as escolhas 

discursivas usadas para atingirem a persuasão. Nas escolhas, veremos como está o uso das 

técnicas argumentativas articuladas com as heterogeneidades enunciativas.  

Por oportuno, ressalta-se que para respaldar as reflexões desta pesquisa sobre 

como se constroem os argumentos, conjugaram-se dois campos teóricos – o da Teoria da 

Argumentação – Chaïm Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) e o da Teoria sobre as 

heterogeneidades enunciativas de Jacqueline Authier-Revuz (2004), desta, especificamente, as 

não-coincidências do dizer interlocutivas, interdiscursivas, bem como as figuras do bem dizer 

– o dizer como ato pessoal e o dizer de acordo com as leis do dizer.  

Trabalhar, nesta pesquisa, com essas duas teorias que à primeira vista não têm 

similitudes, há que se por em relevo que: Perelman e Tyteca (2006), fugindo da lógica 

cartesiana e tentando superar as insuficiências da lógica formal, revitalizaram a Filosofia 

Prática e apresentaram um novo território – o da ação prática argumentativa; surgindo uma 

teoria da argumentação jurídica diferenciada, que propõe estudar as relações humanas no 

processo argumentativo sob a perspectiva pragmática, valorizando a intersubjetividade, o 

consenso e, sobretudo, o diálogo.  

É nessa perspectiva pragmática, outorgada por Perelman e Tyteca, que se tornou 

possível coadunar os postulados sobre as heterogeneidades enunciativas de Authier-Revuz, na 

construção dos enunciados argumentativos, por se entender que as expressões que marcam o 

heterogêneo nos argumentos, ou seja, as expressões linguísticas que apontam outro 

enunciador – as não-coincidências do dizer interdiscursivas e interlocutivas, inseridas nos 

argumentos, estão na composição das técnicas argumentativas da Nova Retórica e carregam 

consigo significações que fortalecem o enunciado argumentativo, proporcionando aceitação. 

Já as expressões que apontam as figuras do bem dizer – o dizer como ato pessoal e o dizer de 

acordo com as leis do dizer - demonstram que o UM enunciador da sentença, atravessado pelo 

outro no fio discursivo, continua marcado na sentença, ou por imposição da autoridade 

legitimada ou por intenção de se fazer marcado na argumentação, ainda que atravessando o 

lugar desse outro.   

A partir das afirmações que existem diversas formas de se conceber a estrutura 

de um argumento foi que se conseguiu conjugar os estudos das expressões linguísticas, 



  
19 

nomeadamente as heterogeneidades enunciativas, à luz da Teoria de Jacqueline Authier-

Revuz com os estudos das técnicas argumentativas à luz da Nova Retórica. 

Nessa conjuntura de crescente interesse pelo estudo das estruturas argumentativas 

e revendo o campo literário com suas conceituações e discussões específicas, algumas 

contribuições julgaram-se importantes para o apoio desta pesquisa, porém não serão citadas 

todas, pois, selecionaram-se algumas, tanto no âmbito teórico da argumentação em geral e 

jurídica como no campo das heterogeneidades enunciativas. 

Como o primeiro aporte teórico para as análises das técnicas argumentativas tem-

se os postulados da Nova Retórica de Chaïm Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005), visto ser 

inegável a contribuição desses autores para o estudo sobre argumentação, principalmente, 

quando se quer analisar argumentação jurídica. É uma obra que tem servido de marco da 

reabilitação acadêmica retórica, com uma nova roupagem. Através dessa obra a argumentação 

foi vista no aspecto pragmático, dadas as suas colocações em relação à argumentação e ao 

destinatário. 

Pode-se dizer que os principais estudos sobre a argumentação, posteriores a sua 

publicação, sempre têm algo a dizer daquilo que já foi postulado por esses autores. Assim, há 

uma vasta literatura acadêmico-científica, sobre a argumentação surgida, após a propagação 

da nova retórica de Perelman e Tyteca (2005). São estudos argumentativos que abrangem não 

apenas a área do Direito, mas outras áreas da ciência, como Filosofia, Linguística, 

Administração, entre outras. Pontuar cada uma fugiria ao escopo deste estudo, todavia, faz-se 

mister salientar os temas dessas obras que se relacionam com esta pesquisa. Assim, têm-se os 

que seguem. 

Monteiro (1999) realizou uma pesquisa que pretendeu resgatar os fundamentos da 

Nova Retórica em relação ao modelo racional, no qual se acha inserido o paradigma da 

racionalidade prática argumentativa. Suas conclusões apontam que a Nova Retórica, de 

Perelman e Tyteca, proporcionou a revitalização da filosofia prática, abrindo um novo 

caminho – o da ação prática argumentativa. Na sua visão, a racionalidade prática 

argumentativa revela-se como paradigma não excludente, mas complementar. No estudo, a 

autora conclui que, a teoria da argumentação jurídica de Perelman, não é vista apenas como 

um estudo dos raciocínios jurídicos, mas, sobretudo, dos raciocínios judiciais que têm como 

fim aplicar o direito legislado, mas uma compreensão que reflete o próprio paradigma da 

razão. Conclui ainda, atribuindo o mérito da reformulação da epistemologia jurídica sobre a 

argumentação a Perelman, que apresentou a razão prática como vacina contra a arbitrariedade 

e não previu a garantia de determinado sistema, mas somente ao que cumprir os requisitos 
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democráticos mais amplos, como lugar de solução das lides, respeitando as peculiaridades 

individuais, tratando-se de caráter humanista em sua essência. 

Desse trabalho, esta pesquisa extrairá os entendimentos sobre a racionalidade 

jurídica em relação à formação dos argumentos de persuasão.  

Sá (2009) fez uma análise das técnicas argumentativas baseadas nos estudos de 

Perelman e Tyteca (2005), na fundamentação dos votos dos ministros do TSE, na prolação do 

acórdão sobre um julgamento de governantes do Maranhão. A autora apresenta as 

argumentações e as técnicas usadas na construção dos argumentos. Ela, também, ressalta que 

o estudo dos argumentos não se vincula exclusivamente a uma teoria da argumentação 

jurídica rigorosa. Ao final de suas constatações é demonstrado que a argumentação é 

produzida com o uso das técnicas discursivas, usando elementos da própria língua, com o 

propósito de direcionar a conclusões.  

Este estudo motivou esta pesquisa no sentido de investigar quais são esses 

elementos linguísticos discursivos que estão no bojo da estrutura argumentativa no discurso 

jurídico.  

Outro trabalho que também contribuiu para esta pesquisa, no sentido de analisar as 

técnicas argumentativas foi o estudo de Souza (2003). O autor debruçou-se sobre os textos 

jornalísticos da mídia impressa – artigos, editoriais e reportagens jornalísticas que discorriam 

sobre o (não) desenvolvimento do Nordeste brasileiro, visando estudar as construções 

argumentativas que mostrassem os efeitos dos sentidos sobre o discurso dessa parte do Brasil. 

Na sua tese, o autor teve como objetivo averiguar como o Nordeste é construído nos discursos 

da mídia, contrapondo-se com os discursos sobre o Sudeste do Brasil. Teve como hipótese 

testar a influência que tem o auditório (público a quem se destina o discurso) sobre as teses 

defendidas pelos oradores e pelos jornais. 

Os postulados do jus filósofo Manuel Atienza (2006), bem como suas análises 

sobre diversas teorias da argumentação contribuíram significativamente para o 

desenvolvimento desta pesquisa, isto no sentido de comparar as teorias, identificar suas 

contribuições para os estudos argumentativos na área jurídica. 

O autor publicou uma obra intitulada “As razões do Direito – Teorias da 

Argumentação Jurídica”, que é fruto de uma série de cursos de Filosofia do Direito, realizados 

em diversas Universidades, como também em diversos seminários desenvolvidos em outras 

instituições. Nessa obra, Atienza parte do princípio de que a prática do Direito consiste de um 

modo geral em argumentar. Ele apresenta diversas teorias e expõe seu posicionamento crítico 

às Teorias da Argumentação. São apontados três momentos onde ocorrem as argumentações 
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jurídicas. No primeiro, ocorre a produção das normas jurídicas; este por sua vez se divide em 

duas fases: a fase pré-legislativa – quando as normas estão sendo elaboradas e a fase 

legislativa – quando as normas já estão prontas. No segundo momento, há a aplicação das 

normas jurídicas para solucionarem os conflitos; as argumentações, neste caso, relacionam-se 

aos fatos ou ao Direito. O terceiro é o momento da argumentação, no âmbito da dogmática 

jurídica. Para Atienza (2006), esse momento da dogmática jurídica tem função complexa e se 

distingue em três funções: a primeira é a que fornece critérios para a produção do direito, a 

segunda a que oferece critérios para a aplicação do direito, a terceira a que ordena e 

sistematiza um setor do ordenamento jurídico. O autor destaca que a teoria da argumentação 

jurídica se preocupa mais com a produção de razões e argumentos para a aplicação do direito.  

Atienza (2006) defende que uma teoria da argumentação jurídica deva ser 

desenvolvida não somente olhando para o campo do Direito, mas nos campos da lógica, 

filosofia, linguística, psicologia cognitiva etc. O autor conclui dizendo que: “Por função 

prática ou técnica da argumentação jurídica, entendo basicamente que esta deve ser capaz de 

oferecer uma orientação útil nas tarefas de produzir, interpretar e aplicar o Direito.” 

(ATIENZA, 2006, p. 212). 

Atribui-se a esta obra salutar contribuição para a realização desta pesquisa, porque 

lendo a obra de Atienza, sobretudo quando ressalta os campos de inserção da argumentação 

incluindo a linguística, quando frisa que o processo de argumentação não é linear, mas 

reticular, não lembrando uma cadeia, mas uma trama que é tecida e quando destaca que 

devem ser levados em consideração os aspectos sintático, semântico e pragmático da 

argumentação, sentiu-se um apoio aos objetivos desta pesquisa, que permeados por análises 

das estruturas, buscam identificar as técnicas argumentativas e marcas enunciativas valendo-

se das “não-coincidências do dizer” e das “figuras do bem dizer” postuladas por Authier-

Revuz direcionados aos aspectos semânticos, pragmático, ou seja, são critérios 

argumentativos que fazem parte da persuasão. 

Oliveira (2007) produziu um estudo que teve como fundamento a análise do 

pensamento perelmaniano numa perspectiva que privilegia as suas motivações filosóficas e a 

preocupação com a questão da linguagem. O objetivo principal desse estudo foi apontar como 

a teoria de Chaïm Perelman constroi um processo de reabilitação acadêmica da Retórica. O 

autor discorre ainda sobre a reestruturação de concepções que envolvem a lógica dos juízos de 

valor, a teoria das noções confusas, destacando os modos de convencer e persuadir. Embora o 

foco desse estudo tenha sido a argumentação ad hominem na nova retórica, para esta pesquisa 

a leitura da obra reforçou a necessidade do estudo sobre as manifestações interdiscursivas que 
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interferem na argumentação para a persuasão e o convencimento, principalmente quando o 

autor apresenta subsídios que facilitam a interpretação dos valores do orador e do auditório na 

visão perelmaniana.  

Não se pode negar a pertinência dessas teorias que aqui foram pontuadas, 

tampouco dos trabalhos que delas advieram. Pretende-se fazer com que este estudo seja mais 

um contributo à interface: argumentação jurídica e estudos linguísticos, visto que as teorias, 

embora se proponham a demonstrar formas de argumentar, inclusive no âmbito do direito, 

ainda há um distanciamento entre seus pressupostos, em sua maioria, abstratos à realidade e 

suas aplicabilidades, principalmente quando se trata de estudos sobre as análises dos 

argumentos. 

Como se explicou alhures, esta pesquisa envolveu dois aportes teóricos, desta 

forma, a segunda sustentação teórica desta tese baseia-se na proposta de Authier-Revuz 

(2004) sobre as heterogeneidades enunciativas. Segundo Fonseca (2011), são estudos que se 

concebem levando-se em conta oposições hierárquicas, tais como: linguagem natural versus 

linguagem da lógica, metalinguagem comum versus metalinguagem científica, 

metaenunciativo versus discurso sobre a linguagem em geral (outro dizer), opacificação, 

transparência, modalidade reflexiva particular versus teorias pragmáticas da enunciação. 

Esses estudos têm contribuído, sobremaneira, para as análises das 

heterogeneidades em diversos gêneros do discurso. Aprouve a esta pesquisa também trazê-los 

para o âmbito judicial, como se verá adiante o que fez Romanholi (2008). Assim, passa-se a 

destacar os que estão mais diretamente ligados ao objeto desta pesquisa: 

Saldivar (2004) apresenta um estudo sobre o discurso mostrando sua natureza 

heterogênea. A autora historicia o percurso da heterogeneidade, desde os conceitos 

primordiais sobre polifonia de Bakhtin, mostrando as proporções que o termo 

heterogeneidade alcança nos estudos de Análise do Discurso, mostra ainda como esse termo é 

adotado na Teoria Literária, trazendo exemplos para justificar sua exposição. 

Romanholi (2008) fornece uma boa visão sobre a heterogeneidade no discurso 

judicial, retomando as definições metalinguísticas propostas por Authier-Revuz (2004). Seu 

objetivo principal foi o de analisar o processo de constituição da heterogeneidade enunciativa 

na sentença judicial, pontuando sobre as vozes que se sobrepõem na voz do enunciador. A 

autora analisa os procedimentos mais destacados no uso dessas heterogeneidades pelos 

magistrados, apresentando os resultados dos sentidos produzidos durante a 

interdiscursividade. O estudo de Romanholi (2008) para esta pesquisa contribuiu para reforçar 
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a busca de evidências das heterogeneidades como marcas discursivas argumentativas nas 

sentenças judiciais. 

Fonseca (2011), em sua tese de doutoramento, investigou sobre as “não 

coincidências do dizer” e suas relações com a teoria da argumentação no discurso. Seu 

objetivo foi o de propor uma interpretação argumentativa das expressões de “não 

coincidências do dizer” demonstrando que as funções que exercem essas expressões estão 

inseridas na função pragmática da argumentação. Para testar suas hipóteses o autor se utiliza 

de artigos acadêmicos e artigos de opinião que apontam a distinção entre os sujeitos 

enunciadores e as técnicas argumentativas utilizadas nos dois tipos de artigos.  

 O estudo de Fonseca (2011) contribuiu positivamente para o desenvolvimento 

desta pesquisa, pois a partir dele pôde-se vislumbrar o estudo das “não coincidências do 

dizer” nas sentenças judiciais, aliando também às técnicas argumentativas utilizadas para 

persuasão e convencimento do decisum. Foi, também, por meio da leitura de seus escritos que 

se encontrou respaldo para nomear outras marcas linguísticas como heterogeneidades 

enunciativas.   

Vale ressaltar que todas essas pesquisas, que aqui foram elencadas, contribuíram 

de uma forma ou de outra para a proposta investigativa desta tese. Porém, dentre os que mais 

se destacaram está o trabalho de Fonseca (2011), que trouxe para o universo linguístico a 

união de dois aportes teóricos – o da argumentação à luz das contribuições de Perelman e o 

das heterogeneidades enunciativas com a proposta de Authier-Revuz. Com esse trabalho, as 

investigações desta pesquisa ganharam impulso no sentido de mostrar que esse fenômeno 

também se encontra no discurso jurídico, neste caso, nas sentenças, um campo fértil para se 

conjugar argumentação e heterogeneidades enunciativas.  

Do ponto de vista da estrutura, este estudo encontra-se organizado em nove 

capítulos, como se explicará a seguir. 

No primeiro, dedicado à parte introdutória da pesquisa, fez-se uma abordagem 

sobre a argumentação e pontos que dizem respeito ao seu estudo, assinalando em que medida 

o interesse por este campo tem se refletido nas argumentações jurídicas. 

No capítulo 2, denominado: Relendo a história das teorias da argumentação: da 

antiguidade clássica à contemporaneidade, optou-se por traçar um perfil histórico sobre 

argumentação – dos primórdios aos nossos dias, elencando os períodos da história da 

argumentação e suas investigações contemporâneas, contemplando o que mais se destacou no 

cenário literário. 
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No capítulo 3, as exposições são sobre os marcos teóricos da argumentação 

jurídica, que embora não sendo de modo exaustivo, permitem delinear um panorama 

suficientemente alargado de compreensão dos diferentes pressupostos das abordagens teóricas 

da argumentação. Entendendo-se ser necessário conhecer o que existe de destaque sobre as 

Teorias da Argumentação Jurídica, demonstrando que a linguagem em si, nessas teorias, é 

pouco discutida, faltando-lhe um maior destaque na construção dos argumentos.  

O capítulo 4 traz a inserção de entendimentos sobre os operadores conceituais que 

foram usados durante a aplicação das teorias nas análises, tais como argumentação, 

linguagem, discurso jurídico e sentença. 

O capítulo 5 apresenta o primeiro aporte teórico da pesquisa – a Nova Retórica de 

Perelman e Tyteca: gênese dos estudos argumentativos modernos, caracterizada pela tradição 

retórica, questão que tem sido bastante discutida na contemporaneidade, quando se trata de 

argumentos. Convocou-se a Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca com seus 

fundamentos, expondo as noções e as opções epistemológicas dos autores, bem como 

elencando a organização dos argumentos e suas efetivações nas técnicas de argumentação. 

Considera-se uma abordagem importante, pois tem servido como um ponto de partida para 

outros estudos, inclusive para este e, por aclarar as características das práticas argumentativas, 

também por ser reconhecida como um dos clássicos de referência na literatura sobre 

argumentação. 

No capítulo 6, encontra-se a exposição do segundo aporte teórico desta pesquisa – 

As heterogeneidades Enunciativas. Nele delineou-se o trajeto dos postulados de Authier-

Revuz, sobre as heterogeneidades e seus aspectos linguístico-discursivos, apontando as não-

coincidências do dizer e as figuras do bem dizer. 

O capítulo 7, sob o título Descrição Metodológica, traz em sua composição a 

Descrição metodológica, a delimitação do universo e os procedimentos adotados durante a 

pesquisa, para análise das peças jurídicas.   

O capítulo 8, intitulado A Construção da Moldura da Argumentação – Análise de 

Dados – constitui-se o cerne da pesquisa. Está desenvolvido do seguinte modo: a introdução 

do capítulo, exemplário das técnicas argumentativas analisadas, assim como das não-

coincidências do dizer e as figuras do bem dizer, são exemplos comentados. Constam 

também, nesse capítulo, as tabelas e os gráficos com os demonstrativos de uso dos tipos de 

argumento, das não-coincidências do dizer e das figuras do bem dizer, seguidos das 

inferências da pesquisadora ante os resultados encontrados nas amostras investigadas. 
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O capítulo 9 apresenta a conclusão dos estudos ante as investigações realizadas. 

Em seguida, têm-se as referências, os apêndices com o exemplário das técnicas 

argumentativas e das heterogeneidades enunciativas e por último os anexos com as sentenças 

que formaram o corpus da pesquisa. 

A pretensão desta pesquisa é de se discutir a argumentação no discurso jurídico 

não de modo exaustivo, mas pontuar sobre o fazer argumentativo, detendo-se nos mecanismos 

argumentativos que se articulam agindo dentro dos enunciados, construídos com as técnicas 

da Nova Retórica, produzindo efeitos na aceitação das argumentações. Então, levantou-se a 

seguinte hipótese básica: a aceitabilidade de uma tese apresentada em um argumento 

sentencial é determinada pela conjugação das técnicas argumentativas com as 

heterogeneidades enunciativas, a partir deste ponto encontrou-se nas sentenças um campo 

fértil para se iniciar ar investigações. 
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2 RELENDO A HISTÓRIA DAS TEORIAS DA ARGUMENTAÇÃO: DA 

ANTIGUIDADE CLÁSSICA À CONTEMPORANEIDADE 

 

Há que se concordar com Breton e Gauthier (2001) quando afirmam que a 

argumentação possui uma história teórica sinuosa. Isso vem sendo constatado desde a 

antiguidade greco-romana, chegando à contemporaneidade. 

As teorias da argumentação têm um mesmo objetivo: demonstrar os processos 

segundo os quais se fornecem razões para convencer um interlocutor, ou mesmo as próprias 

unidades desse processo – os argumentos. Não obstante, essas teorias apresentam diversas 

formas de argumento. Assim, umas destacam que um argumento não se identifica de forma 

alguma com um raciocínio ou com uma demonstração; outras apontam que um argumento é 

um raciocínio não formal e outras apresentam um raciocínio formal como constituinte de 

argumentos em determinadas inserções contextuais. 

 Com isso, há uma remissão de como se define o argumento, consequentemente de 

acordo com a acepção que se tem do argumento aceitam-se ou não que existem argumentos 

lógicos, ou melhor, que os raciocínios têm função argumentativa. 

Semelhantemente à definição de argumento que pode demonstrar o alcance ético 

da argumentação, há teorias que veem o argumento como normativo: o argumento é a força 

motriz para o convencimento, este por sua vez é caracterizado em função de sua oposição à 

manipulação, pode-se citar a Teoria da Argumentação de Willard (1989, p. 121) – para ele 

“[...] as condições e regras da argumentação constituem, ou pelo menos, participam em outras 

tantas normas de uma comunicação ideal.” Outras teorias apresentam o argumento de maneira 

axiologicamente neutra, qualquer razão com intuito de persuasão boa ou má é vista como 

dependente da argumentação; aponta-se, neste caso, a teoria de Govier (1988 apud BRETON; 

GAUTHIER, 2001, p. 114) que “Define o argumento como um conjunto de proposições 

articuladas e uma finalidade persuasiva.” E assim o que se vê nas teorias desde Aristóteles até 

as teorias contemporâneas é uma forma de convencer o lado contrário à ideologia 

apresentada. 

O quadro ideal das teorias da argumentação se emoldura, como se viu, a princípio, 

na retórica antiga e se estende até o século XX com a publicação da obra de Perelman e 

Tyteca em finais dos anos cinquenta. 
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2.1 Os períodos da argumentação na história 

 

Para uma releitura da história da argumentação escolheram-se os autores Breton e 

Gauthier (2001), os quais dão conta de que existiram quatro grandes períodos das teorias da 

argumentação, quais sejam: o período fundador, o período da maturidade, o período do 

declínio e o período da renovação. 

O período fundador traz consigo os primeiros manuais de retórica e do ensino 

dos logógrafos que preparavam as exposições para queixosos e os acusados. É uma época 

contemporânea a dos sofistas. Nela há um reforço à democracia grega, durando cerca de cem 

anos, vai de meados do século V a meados do século IV a.C. 

Há documentos que comprovam o aparecimento das primeiras teorias da 

argumentação cerca de 450-440 a.C., na Sicília Grega. Citam-se dois expoentes: Corax e seu 

aluno Tísias. 
 
Essas teorias são formuladas num contexto preciso – a reflexão dos oradores acerca 
das suas práticas da eloquência judicial numa sociedade marcada pelas revoluções 
democráticas. O domínio que abarca essas teorias de convencer não tardará a 
assumir o nome grego de techné rhétoriké, a arte retórica. (BRETON; GAUTHIER, 
2001, p. 20). 

 

Breton e Gauthier (2001) e Carneiro, Severo e Karen (2011) postulam que os 

estudos que abordam a arte de argumentar originaram-se na Grécia Antiga. Isto quando os 

atenienses costumavam se reunir para tratarem de assuntos diversos como política, filosofia, 

astrologia, matemática. Barthes (1975, p. 23) leciona que a retórica nasceu dos “processos de 

propriedades” em Siracusa, cidade que durante muitos anos esteve sob o domínio de tiranos, 

passara a ter influência grega, por uma revolução democrática, passando a considerar a 

palavra uma ferramenta crucial para defender interesses; a palavra se torna um instrumento 

político por excelência. 

Assim, a argumentação encontrou na antiguidade uma forte aliada que 

representava o pensamento da época – a democracia, tornando-se essencial às assembleias 

políticas, aos tribunais, aos movimentos nas praças públicas e aos eventos sociais. Contudo, o 

espaço democrático diminuiu em virtude do avanço das doutrinas autoritárias.  

O grego Corax (cerca de 450-440 a.C.), um dos primeiros professores de retórica, 

elaborou um manual, que ficou perdido; nele estavam as bases para todos os retores (ou 

retóricos) seguirem. Era um manual dirigido aos logógrafos – profissionais que escreviam os 

discursos e arrazoavam aqueles que iriam perseguir seus direitos na justiça era uma 
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[...] coletânea de artifícios e de expedientes para cada uma das partes do discurso, de 
fórmulas de abertura e de disposições oratórias para o exórdio, de instruções para 
ordenar os fatos da narração, de argumentos específicos e de mil meios 
pormenorizados para a confirmação e a refutação, a acusação ou a defesa. 
(BENOIT, 1983, p. 13). 

 

A notícia da existência desse manual é obtida através de citações feitas por um 

texto perdido de Aristóteles – Synagôgè technón ou “Coletânea de Técnicas”. 

Tudo o que se tinha de argumentação, naquela época, estava relacionado com a 

oratória. Se um cidadão dominava a arte de falar em público, por conseguinte, era um exímio 

usuário da argumentação. Isso fez crescer em importância os chamados sofistas. Estes usavam 

a persuasão sem reservas, treinavam suas estratégias, com o fim de parecerem verdadeiros 

sábios. Daí, terem-se as primeiras teorias formadas por métodos empíricos, fortalecidas pela 

reflexão sobre a linguagem defendida pelos sofistas e pelos métodos rigorosos ditados por 

Sócrates. 

Os sofistas foram os primeiros a se preocuparem com o poder da palavra, tentando 

teorizá-la, interessando-se pela estética e pelo alcance persuasivo da linguagem, criada e 

contida com exclusividade na palavra humana, focando naquilo que é dito. Com a sabedoria 

da arte de falar, de persuadir, eles ministravam cursos sobre correção de estilos, dominavam 

questões sobre a gramática e vocabulário. Eram estudiosos e hábeis na arte de falar, os quais 

deram contribuições valiosas e essenciais para a teoria da argumentação. Por exemplo – 

acrescentaram à teoria da argumentação métodos rigorosos, como a antilogia que preparava o 

retórico para enfrentar todos os conflitos de pensamento ou ação a que a vida social viesse 

apresentar; como a sistematização do emprego das chamadas figuras de enquadramento, que 

permitiam demonstrar um ponto de vista, um ângulo, uma arte de fazer parecer mais fraco o 

que é mais forte  

Não obstante o contributo dos sofistas, deixando suas marcas na arte de bem falar, 

há alguns estudiosos que têm procurado demarcar conflitos entre os sofistas, Sócrates e 

Platão. Na visão de Breton e Gauthier (2001), o que existe é uma continuidade e um progresso 

do ponto de vista da epistemologia do conhecimento. 

Sócrates não ignora a retórica, mas alarga seu campo de ação quando busca 

articular em um método a busca da verdade. Em sua obra “Fedro” ele define a retórica como a 

arte de exercer influência sobre a alma, quando assim o faz, está se referindo aos mais 

variados tipos de discursos, não somente nos proferidos nos tribunais, mas no dia a dia das 

pessoas. Sócrates propôs dois procedimentos: o da síntese que permitia reunir numa única 

forma elementos dispersos por todos os lados e o da análise que seria a decomposição em 
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espécies, de acordo com as articulações naturais, preservando todas as partes, segundo ele 

quem utilizasse esse procedimento seria cognominado de dialético, posteriormente ele 

completa sua metodologia acrescentando um conhecimento dos públicos que queriam 

persuadir.  

Sócrates se pronunciava dizendo que os retores só usavam técnicas sem perfeição, 

tudo isso para fazer valer seus ensinamentos. 

O período de maturidade é o período do apogeu aristotélico, período de 

rompimento com a herança deixada pelos “tecnólogos” da fase anterior. Estima-se que toda a 

teoria, que ainda hoje é estudada, tenha se formado entre 329 e 323 a.C. Essa influência se 

refletirá na cultura da argumentação republicana e vai até os tempos do Império. 

Então, desde a antiguidade clássica, postulados oriundos da Filosofia apontaram 

reflexões acerca da linguagem e de seu poder persuasivo. Aristóteles foi o primeiro autor a 

sistematizar a retórica, justifica-se essa posição pela existência de documentos que deram à 

retórica um caráter de cientificidade, utilidade, como também um caráter argumentativo, 

destacando-se nitidamente de todas as que a precedem, tanto da retórica de Sócrates, como da 

dos outros sofistas. Assim, a acepção clássica de retórica que teve maior difusão no 

pensamento moderno pertence a Aristóteles (1969, p. 38) 
 
A faculdade de ver teoricamente o que, em cada caso, pode ser capaz de gerar 
persuasão, fornece-nos outra, por exclusão: “... Não é ciência, nem puro empirismo; 
não é prática, ou seja, não influi no comportamento geral da vida; nem é teorética, 
isto é, não tem por objeto a essência” [...] sua finalidade não é tanto persuadir 
quanto descobrir o que há de persuasivo em cada caso. 

 

Aristóteles, para exaltar a retórica, combateu os sofistas, afirmando que a retórica 

existia a serviço da verdade e da justiça, por esta razão quis transformá-la numa verdadeira 

retórica de raciocínio, pretendendo habilitar o retor a anular o argumento contrário sendo 

falso. Sua pretensão maior era construir um método que não deixasse a retórica ser 

vulgarizada, possibilitando o seu melhor uso. 

Chauí (1994) resume o raciocínio argumentativo em três tópicos principais: 1) os 

tipos de persuasão (provas); 2) os meios retóricos; 3) os tipos de discurso retórico.  

As provas não seriam necessariamente retóricas, englobariam testemunhos, 

documentos e tortura; ou retóricas as advindas da arte retórica. As provas retóricas estavam 

subdivididas por espécies de meios retóricos:  

a) os que tinham como base o caráter do orador o ethos, ou seja, a opinião que o 

ouvinte fazia de sua pessoa, não atentando para o que poderia estar sendo exposto;  
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b) aqueles que tinham como base o próprio conteúdo do discurso (o logos) e, 

finalmente, nas paixões do auditório (o pathos). 

Os tipos de discursos eram: judiciário, deliberativos e demonstrativos. 

O maior mérito de Aristóteles foi o de sistematizar a retórica antiga, unificando o 

exercício racional e emocional na persuasão, com isso se tornou o maior influenciador das 

teorias posteriores. 

 A Retórica, segundo os preceitos clássicos, diz respeito à arte de bem persuadir, 

ou seja, o orador, ao tecer sua argumentação, procura apresentar meios que conquistem a 

adesão do outro em relação a uma situação específica, que é construída no e pelo discurso. 

Segundo Plantin (2008, p. 9): 
 
A argumentação retórica é definida de maneira bem específica pelas seguintes 
características: trata-se de uma retórica referencial, isto é, ela inclui uma teoria de 
signos, formula o problema dos objetos, dos fatos, da evidência, mesmo que sua 
representação lingüística adequada só possa ser apreendida no conjunto e na 
negociação das representações. Ela é probatória, isto é, visa trazer, se não a prova, 
pelo menos a melhor prova; ela é polifônica; seu objeto privilegiado é a intervenção 
institucional planejada; seu caráter eloqüente é acessório. 

 

O que se pode observar a partir daí é que a Retórica tem a persuasão como seu 

objetivo maior, visto que os meios utilizados pelo orador buscam atrair o ouvinte para 

concordar como sua tese apresentada. Este estudo retoma essa busca através do estudo 

persuasivo das técnicas e das expressões linguísticas presentes nas argumentações das 

sentenças do corpus. 

 É nos moldes das pretensões de Aristóteles que a retórica passa, finalmente, do 

estatuto de técnica empírica para o de uma técnica formalizada, sujeita a uma teoria. 

Saindo do período de instalação da retórica, apresentando-se como 

metalinguagem, cujo objeto de estudo passa a ser o discurso, ocorre uma fragmentação no que 

se entendia por retórica. Assim, ela passa a ser definida como uma técnica, uma disciplina, 

uma protociência, uma moral e uma prática social; essas cinco definições traduzem os 

desafios diversos de um saber que se apresenta exclusivamente teórico. Como assinala Breton 

e Gauthier (2001):  
 
A complexidade epistemológica das teorias argumentativas depende dos jogos de 
oposição que abarcam: entre teoria e prática, entre ciência e técnica, entre 
conhecimento e moral, entre criação (tanto no seio da teoria como das práticas 
lingüísticas) e reprodução (no seio das instituições de ensino), entre pensamento e 
linguagem. 
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Os latinos se interessaram pela Retórica, tanto que Cícero (séc. II a I a.C.) 

retomou as ideias de Aristóteles, sustentando sua importância ao complementar os estudos da 

Filosofia e, posteriormente, por volta dos séc. I e II d. C., Quintiliano retomou as reflexões 

deixadas por seus antecessores e definiu a Retórica como a arte de bem dizer.  

Pela necessidade que os latinos tinham de desenvolverem uma república romana 

que atribuísse suma importância à palavra e ao debate público, a teoria argumentativa 

preenche, nesse momento de luta, um espaço para que houvesse reflexão sobre a retórica. Era 

uma teoria viva, plural, que se igualava à cultura política e à cultura geral e colocava o 

discurso no centro de tudo e mais, passou a considerar Cícero – grande mestre latino – como 

modelo de eloquência. 

 Nessa perspectiva, nasce no seio da retórica, a teoria da argumentação, como 

uma teoria que fornece condições para produzir defesas das teses apresentadas, tudo conforme 

os postulados de Aristóteles; “[...] a retórica não é um método para produzir ideias ou 

opiniões, mas para defendê-las e lhes fornecer argumentos” (BRETON; GAUTHIER, 2001, p. 

19) e assim se estabeleceu. 

O período do declínio da teoria argumentativa, no seio da retórica, prolonga-

se desde finais do Império Romano até meados do século XX. Nesta fase, a retórica se 

transforma numa teoria das figuras de estilo e o que dizia respeito à argumentação fica 

reduzido, por consequência do sucesso gradativo da demonstração (em ciências exatas e 

experimentais) e de uma determinada filosofia da evidência. 

No seio da retórica, perdeu-se a importância da teoria argumentativa. A retórica 

passa a ser um conteúdo de ensino. E no século XIX é excluída dos programas escolares, indo 

com isso as teorias da argumentação. 

A história dessa perda de esplendor do discurso argumentativo tem dois vieses; 

um dentro da retórica – onde a disposição e a elocução assumem gradativamente uma figura 

crescente num domínio novo – a expressão literária; outro fora da retórica, o externo – onde a 

argumentação passa a ser substituída pela demonstração racional. Isto ocorre graças a 

Descartes que surge privando a retórica de toda sua parte essencial que é a teoria da invenção. 

No século XIX, Nietzsche chegou a traduzir as obras de Aristóteles sobre 

Retórica. Esse autor apresenta a Retórica como uma força de deslindar e de fazer valer para 

cada opinião o que é eficaz e impressiona o outro.  

Para Nietzsche a Retórica faz um aperfeiçoamento dos artifícios existentes na 

linguagem, pois para ele “a linguagem ela mesma é resultado de artes puramente retóricas”.  
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Barthes (1975) assinala que há uma fusão da retórica com a poética, ocorrendo o 

detrimento da parte argumentativa da retórica. Uma vez que foi retirada a parte argumentativa 

da linguagem, a retórica converteu-se em um conjunto de técnicas ornamentativas. Desta 

forma, os manuais de retórica do período clássico afastam-se, consideravelmente, do universo 

argumentativo. 

O período da renovação é o do surgimento da “nova retórica”, que se iniciou na 

década de 50, tornando-se uma nova era e vindo a preencher as lacunas deixadas pelo 

cientismo entre a lógica e a irracionalidade.  

Dois trabalhos publicados, concomitantemente no ano de 1958, marcam a gênese 

desse período – a obra de Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca – o “Traité de 

l’argumentation: La nouvelle rhétorique” e os trabalhos de investigação anglo-saxônicos 

sobre a argumentação “The Uses of Argument” de Stephen Toulmin.  

 Assim as obras de Perelman e Tyteca e de Toulmin comungam no ponto sobre a 

rejeição da lógica formal como instrumento para analisar os raciocínios jurídicos. É fato 

comprovado a presença na fundamentação das decisões judiciais de profundas raízes do 

positivismo; o saber jurídico faz parte de um sentido teórico comum – impregnado por uma 

racionalidade vista no dia a dia, atuando na mediação das lides sociais. 

As teorias da argumentação jurídica surgem com o objetivo de superar esse 

positivismo e conter as arbitrariedades nos julgados. 

Essas teorias apresentam pontos comuns de suma relevância, dentre eles a 

referência ao direito, porém, ambas têm pontos extremamente divergentes. 

Enquanto Perelman desenvolve sua teoria retórica em oposição ao racionalismo 

(Descartes), Toulmin envereda pela oposição a um determinado logicismo (de Aristóteles a 

Carnap), querendo a todo custo reformar a lógica, objetivando torná-la mais aplicável à vida 

cotidiana. Perelman vê que um argumento depende de uma racionalidade distinta da 

demonstração matemática, enquanto Toulmin entende que o argumento é uma forma de 

raciocínio amplo e complexo. 

Entram no cenário da linguagem Chaïm Perelman ao lado de Lucie Olbrechets-

Tyteca marcando a renovação dos estudos da retórica. Essa “nova retórica” registra o 

rompimento com a lógica demonstrativa e a evidência cartesiana, aumentando a força de uma 

lógica argumentativa não formal. A argumentação, nessa obra, tem uma nova roupagem – é 

apresentada como um estudo de técnicas discursivas que se propõem a provocar e ganhar 

adesão do outro nas teses apresentadas. A nova retórica desses autores gira, basicamente, em 

torno de uma análise das “técnicas argumentativas, estas por sua vez se desenvolvem em dois 
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eixos principais: o próprio discurso através de suas estruturas argumentativas empregadas e o 

efeito desse discurso no auditório, em relação à intenção do argumentante”. Assim, quanto ao 

discurso os autores apontam os argumentos e a sua tipologia, ao passo que, no segundo eixo, 

os estudos apontam para a situação de comunicação que constitui o ato de argumentar.  

Uma das prerrogativas de se escolher a Teoria de Perelman e Tyteca (2005), 

como um dos aportes teóricos para esta pesquisa, deve-se ao fato de que lendo os seus 

postulados, viu-se que eles próprios já demonstram preocupação sobre o perigo de se fazer 

uma análise isolada das técnicas, ou seja, analisá-las fora do contexto, independente da 

situação na qual se inserem, podendo com isso se perder o foco desejado. Nisto se encontrou 

respaldo para se analisar a estrutura do discurso persuasivo argumentativo, não apenas 

depreendendo as técnicas, mas indo além, pois, “[...] para discernir um esquema 

argumentativo, somos obrigados a interpretar as palavras do orador, a suprir os elos faltantes, 

o que nunca deixa de apresentar risco.” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 211). 

 Prosseguindo, os autores entendem que: 
 
Afirmar que o pensamento real do orador e de seus ouvintes é conforme ao esquema 
que acabamos de discernir não passa de uma hipótese mais ou menos provável. O 
mais das vezes, aliás, percebemos simultaneamente mais de uma forma de conceber a 
estrutura de um argumento. (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 211). 

 

Eles fazem um recuo à conjugação dessas duas análises em sua obra – “O que 

desejamos analisar nos capítulos que seguem são esquemas de argumentos [...]” 

(PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 212). 

Há que se enfatizar que essa releitura da história da argumentação que aqui se 

fez, deve-se ao fato de se querer demonstrar que os estudos argumentativos vêm de longas 

datas, mas que sempre há um vislumbre para novas pesquisas, ainda que tenham suas gêneses 

em teorias já bastante divulgadas e esmiuçadas com é o caso desta pesquisa sobre a nova 

retórica de Perelman e Tyteca. 

 

2.2 As investigações contemporâneas sobre argumentação  

 

A partir da publicação da Nova Retórica Perelman e Olbrechts-Tyteca, na década 

de 1950, a argumentação tem dado margens para serem desenvolvidos diversos estudos os 

quais têm caminhado em muitas direções. Os interesses são teóricos e práticos com 

abordagens disciplinares diversas, tais como: Linguística, Semiologia, Filosofia etc. Assim, as 
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grandes vias de investigação contemporânea em argumentação apontadas por Breton e 

Gauthier (2001) são:  

a) as de investigação anglófona – nos estudos anglo-saxônicos, ao lado do 

destaque especial – Stephen Toulmin, estão Rieke e Janik (1984 apud BRETON; 

GAUTHIER, 2001). Toulmin tem exercido fortes influências nos outros estudos. Sua obra 

The Uses of Argument não atingiu o desejado de ter uma lógica aplicada ou uma working 

logic, mas o seu modelo de argumento tem dado abertura para outras investigações. São 

estudos que motivam feituras de artigos em revistas científicas, algumas específicas sobre 

argumentação cujos temas perpassam por procedimentos argumentativos ou mesmo sobre 

teorias de conjunto. 

Dentre esses estudos estão os das Falácias, que, em 1970, surge no cenário o autor 

Hamblin (1970) com a publicação da obra “Fallacies” – ele apresenta postulados revestidos de 

uma conotação logicista muito forte, servindo para designar um raciocínio e não um 

argumento. Hamblin reproduz um estudo muito antigo tal como a lógica: a natureza das 

falácias são formais e informais. Esse autor sugere que o estudo das falácias não foi iniciado 

com Aristóteles, em razão da lógica, também não foi teorizado nem sistematizado, razão pela 

qual ele sugere essa proposição como sendo inovadora em sua obra.  

Hamblin (1970) entende que uma falácia é um argumento sem validade 

aparentando ser válido – logo, um argumento defeituoso por definição. Ele retoma todas as 

denominações dadas às falácias por Aristóteles, por exemplo: equívoco, anfibologia, 

composição, divisão, o acidente, a petição de princípio, a afirmação do consequente etc. 

Assim, o grande defensor das falácias, Hamblin (1970) leciona como compreender 

os mecanismos que fazem com que um argumento possa parecer válido sem ser. Nos olhares 

de Breton e Gauthier (2001) 
 
[...] o essencial da tese de Hamblin sobre a validade da argumentação é que ela não 
depende de critérios lógicos relativos à variedade das premissas nem de critérios 
lógicos epistêmicos relativos ao reconhecimento da verdade das premissas, mas de 
critérios dialéticos respeitantes à sua aceitabilidade. No seu entender, a 
argumentação não é uma questão de verdade nem mesmo de adesão à verdade, mas 
em última instância, de crença. 

 

Diante da anunciação de falácias por Hamblin, as investigações sobre falácias 

formais e falácias informais não cessam por aí, são vistos estudos, com frequência quanto à 

distinção entre argumentos dedutivos e argumentos indutivos. Segundo Breton e Gauthier 

(2001) podem ser citados os autores: Halverson (1984), Purtill (1972), Engel (1980), Johnson 

e Blair (1983) e Downes (1996).  
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A análise das falácias e a lógica informal embasam o cognominado pensamento 

crítico, ou raciocínio crítico sobre a argumentação que, atualmente, tem sido objeto de vasta 

literatura caminhando por múltiplas direções e tem gerado exame de argumentos ou de 

procedimentos particulares. Porque em se tratando de teorias, poucas trazem características 

explícitas de reais teorias da argumentação, contudo, podem ser citados os autores de origem 

anglófona cujas teorias são tidas como as mais elaboradas: 

a) Trudy Govier (1987/1988); 

b) Douglas Walton (1989/1996); 

c) Charles Willard (1983/1989); 

d) Frans Eemeren e Rob Grootendorst (1983/1992). 

Nessas teorias, a argumentação é vista em relação com o contexto enunciativo e o 

argumento é caracterizado em função do objetivo persuasivo; nelas, os argumentos não são 

tomados como abstratos e sim mais naturais ou práticos, ou seja, como da forma como se 

apresentam no dia a dia.  

São teorias de caráter normativo que visam identificar argumentos válidos dos 

inválidos, também são geradas em função de um ideal social, político e epistemológico, em 

uma amplitude de sentido ideal de comunicação.  

Frisa-se que essas teorias não serão utilizadas como aporte teórico para esta 

pesquisa. 

b) as de investigação francófona – a priori possuem mais natureza filosófica do 

que empírica, ainda que se encontrem algumas com caráter pedagógico. Essas investigações 

estão teoricamente divididas por abordagens:  

 abordagem retórica nos moldes de Perelman e Tyteca – seus expoentes são 

Michel Meyer e Olivier Reboul; 

 abordagem epistemológica, todavia, intelectiva – representam essa abordagem 

Jean-Blaise Grize e Georges Vignaux; 

 abordagem socioenunciativa – os autores que a defendem são: Christian Plantin 

e Uli Windisch; aquele aborda a argumentação exclusivamente no plano 

linguístico, enquanto este aborda numa perspectiva sociológica. 

 uma abordagem na perspectiva comunicacional – o expoente é Philippe Breton, 

que mesmo sendo influenciado por Perelman, volta-se para a dimensão ética da 

argumentação.  



  
36 

 No âmbito das investigações francófonas, Breton e Gauthier (2001) registram, 

também, a existência de Manuais de Argumentação que eles consideram como obras de cunho 

pedagógico, pois trazem no seu bojo explicativo exemplos e exercícios, os autores citam: 

L’Argumentation, príncipes et méthodes de Lionel Bellenger (1992), Rhétorique et 

Cocmmunication em 12 questions et 19 exercises de Alain Canu (1992) e também Logique de 

l’argumentation de Pierre Blackburn (1989) etc. 

c) investigações brasileiras – faz-se oportuno citar dois estudos realizados no 

Brasil – o de Thomas da Rosa Bustamante (2007) – Uma teoria normativa do precedente 

judicial: o peso da jurisprudência da argumentação jurídica – que tem como base a teoria do 

discurso que lhe fornece subsídios para racionalizar o processo de aplicação de precedentes na 

argumentação jurídica. E o de Carneiro, Severo e Karen (2002) – Teoria e Prática da 

argumentação jurídica – que no capítulo 13, há um elenco de técnicas de argumentação e 

suas diversas aplicações nos discursos jurídicos e políticos. São trabalhos oriundos de 

pesquisas sobre argumentação no Direito. 

De tudo que se pontuou sobre o fazer argumentativo, viu-se que as investigações 

teóricas são consideráveis. Trata-se de estudos diferentes, em períodos diferentes, que 

apresentam influências teóricas diferentes e, sobretudo, os focos elegidos pelos autores 

também muito diferentes. 

Há que se dizer que, de todo o panorama teórico aqui delineado sobre a 

argumentação, verifica-se que cada vez mais a produção científica tem sido fortalecida. Os 

trabalhos citados são pertinentes à compreensão da arte de argumentar. É um movimento 

epistemológico contínuo, aberto a investigações que pode ser completado com estudos 

coerentes, comprovados empiricamente, inclusive, no âmbito do direito, com possibilidades 

de redimensionar o arcabouço teórico da argumentação jurídica, que tem seu caráter 

constitutivamente heterogêneo. 

Ademais, não se pode partir para um novo estudo sem olhar para o que já foi 

realizado e, foi pensando nisso, que se delineou esse quadro de histórico da argumentação, 

para, a partir de então, pensar-se em dar mais um contributo aos estudos da argumentação.  
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3 MARCOS TEÓRICOS DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA 

  

As Teorias da Argumentação Jurídica que serão apresentadas a seguir tratam de 

estudos que marcam, incisivamente, a trajetória dessa área, daí porque se julgou oportuno dar 

realce aos seus autores e respectivos postulados.  

 

 3.1 A Tópica Jurídica de Theodor Viehweg 

 

Viehweg publicou em 1953 sua principal obra intitulada “Topik and 

Jurisprudenz”, cuja ideia básica é reivindicar o interesse para a teoria e prática jurídica sobre 

como pensar tópico ou retórico. 

Atienza (2006) dá conta de que essa obra se inicia com uma referência a uma obra 

de Viço, no alvorecer do século XVIII, e nela há uma contraposição entre o método antigo – 

tópico ou retórico, ao método novo – o método crítico do cartesianismo, propondo a urgência 

em colocar no novo método a tópica que era uma disciplina integrante da retórica e que 

exerceu bastante influência na formação antiga e medieval. 

 Sua publicação despertou grandes interesses na teoria do direito da Europa, 

tornando-se ponto de atração polêmica em torno do chamado “método jurídico”. 

Viehweg aponta três pontos que identificam, a seu ver, a tópica; na esteira de 

Atienza (2006, p. 49):  
 
[...] por um lado a tópica é, do ponto de vista de seu objeto, uma técnica do 
pensamento problemático; por outro lado, do ponto de vista do instrumento com 
que opera, o que se torna central é a noção de topos ou lugar comum; finalmente, 
do ponto de vista do tipo de atividade, a tópica é uma busca e exame de premissas: 
o que a caracteriza é ser um modo de pensar no qual a ênfase recai nas premissas, e 
não nas conclusões. 

 

Assim, a obra de Viehweg (1979) caracteriza os tópicos como premissas 

compartilhadas, com intuito de serem aceitas ou, pelo menos, apontarem a carga da 

argumentação a quem os questiona. 

Nos ensinos de Viehweg a tópica deverá ser útil para solucionar problemas 

impossíveis de se abandonar. 

Não há como avaliar a obra fundadora de Viehweg sem observar três pontos 

fundamentais: primeiro – a ressurreição da tópica é um fenômeno que ocorreu na Europa do 

pós-guerra em várias disciplinas, e não somente no âmbito do direito; segundo – a obra de 

Viehweg depois da irrupção da lógica moderna no mundo do direito quase não aparece; 
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terceiro - as ideias de Viehweg são iguais às defendidas por Edward H. Levi em sua obra An 

introduction to legal reasoning em 1951, que teve enorme influência sobre o Common Law. E 

ainda mais, outros autores também publicaram trabalhos que garantiam uma concepção da 

argumentação e da interpretação jurídicas tal como a de Viehweg. Assim, todos esses autores 

tendiam a abandonar a prevalência do nível pragmático da linguagem em relação ao sintático 

e ao semântico. 

Pode-se dizer que as lições de Viehewg além de caracterizar a tópica, 

apresentam uma tese descritiva sobre em que consiste o raciocínio jurídico, como também 

uma tese prescritiva sobre em que esse raciocínio deveria consistir. 

Embora haja muitas críticas desfavoráveis à obra de Viehweg, há que se dar 

importância devida a um ponto importante: onde não existem fundamentações conclusivas é 

necessário se produzir raciocínio, sendo também de suma importância explorar no raciocínio 

jurídico pontos obscuros, quando vistos sob uma perspectiva puramente lógica. 

Sobre a obra de Viehweg faz-se oportuno transcrever que: 
 
É necessário reconhecer na tradição do pensamento da tópica jurídica inaugurada 
por Viehweg pode-se encontrar sugestões e estímulos de inegável valor para quem 
deseja começar a estudar – e a praticar – o raciocínio jurídico; mas, por si mesma, 
ela não fornece uma base sólida sobre a qual se possa edificar uma teoria da 
argumentação jurídica. O mérito fundamental de Viehweg não é ter construído uma 
teoria, e sim ter descoberto um campo para a investigação. (ATIENZA, 2006,        
p. 57). 

 

Corroborando os entendimentos de Atienza (2006), a leitura dos postulados de 

Viehweg contribuiu para reforçar o interesse das investigações sobre a construção do lugar da 

argumentação. 

 
3.2 A Teoria da Argumentação de Stephen Toulmin 

 

Toulmin (2006) propôs uma teoria da argumentação diferenciada das que tinham a 

lógica como modelo. Ele usou o argumento como modelo. Suas inspirações não partiram de 

tradições tópicas ou retóricas – mas apresentou lições dizendo que a lógica é ponto de 

relacionamento com o modelo de pensar, argumentar dos homens. 

Foi o primeiro a se opor ao positivismo e ao seu apoio logístico, desenvolvendo 

uma teoria da argumentação. Toulmin deu ao argumento um tratamento especial. 

Seu acervo de obras espraia-se por campos da filosofia, teoria ética, filosofia da 

ciência, lógica, mas o destaque está na publicação em 1958, do título The Uses of Argument, 
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Em The Uses of Argument, a proposição de Toulmin (1958) é fazer com que a 

teoria sobre a lógica passe a ser prática com eficácia e aplicação. Propôs-se, ainda, a 

investigar a argumentação, não dando a ela um tratamento sistemático.  

Assim, A teoria da argumentação de Stephen Toulmin envereda investigando qual 

a estrutura dos argumentos, ou melhor, de que elementos são compostos os argumentos? 

Quais suas funções? Como se relacionam entre si. 

Embora Toulmin possa parecer oposto à lógica, fica claro nos seus postulados que 

a lógica sai das formalizações e põe-se junto à argumentação.  

Para esse autor, uma das marcas da argumentação é o seu perfil multiforme, 

exemplificado, inclusive, por ele no prefácio de sua obra; o modelo de argumento 

desenvolvido por ele não tem o objetivo de ser somente encontrado no campo jurídico, mas 

nas argumentações em geral. Em termos formais, é uma combinação de uma ou mais razões e 

de uma proposição, apresentando quatro elementos: a pretensão, as razões, a garantia e o 

respaldo 

Toulmin, na visão de Atienza (2006, p. 109), apresentou uma  
 
[...] verdadeira teoria da argumentação, dotada de um notável aparato analítico e 
que oferece pelo menos um guia para o exercício prático da argumentação. E ao 
contrário da Nova Retórica de Perelman, o que mais preocupou Toulmin não foi 
tanto a análise da estrutura de cada um dos tipos ou técnicas argumentativas, e sim 
a dos argumentos em geral, tendo ele mostrado, além disso, o caráter – por assim 
dizer – dialógico da argumentação. 

 

Há que se salientar que embora sua teoria tenha tido grandes repercussões no 

cenário da argumentação, para a argumentação jurídica, a obra de Toulmin não repercutiu 

com brilhantismo na teoria do Direito, “pelo menos recentemente” (ATIENZA, 2006, p. 95).   

A obra de Toulmin possui pontos abstratos que fogem ao alcance do objeto desta 

pesquisa. Porque não se pretende formular uma teoria da argumentação, senão estudar a 

tessitura que compõe a argumentação com fins precípuos.  

Toulmin apresenta esquemas de argumentação como se fossem partes estanques. E 

esta pesquisa busca estudar as relações dialógicas dos elementos da argumentação.  

Desta forma, discorreu-se sobre os principais pontos desta pesquisa para mostrar a 

necessidade de estudos sobre a construção desses argumentos não somente com as técnicas ou 

esquemas, mas com visão da linguagem que constroi o argumento. 
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3.3 A Teoria da Argumentação Jurídica de Neil MacCormick 

 

No ano de 1978, Neil MacCormick, oriundo da Common Law inglesa, lançou suas 

teses fundamentais sobre a argumentação, publicando a obra Legal Reason and Legal 

Theorie. Nessa obra, o autor delineou o que se pode chamar de passo a passo de uma teoria da 

argumentação jurídica; ensinando como avaliar se uma decisão está devidamente 

fundamentada, bem como apontando critérios para se construir um enunciado argumentativo 

no discurso jurídico. Nessa obra, há uma forte crença do autor em relação ao positivismo; 

tudo isso influenciado pelos postulados de Hart (1963), filósofo do direito, na nova escola dos 

filósofos de Oxford, no período pós-guerra, precursor do desenvolvimento de uma sofisticada 

teoria sobre o positivismo jurídico nos marcos da filosofia analítica; sua obra marcante 

intitula-se Conceito de Direito. 

Os postulados que MacCormick apresenta em sua primeira obra, no ano de 1978 – 

Argumentação Jurídica e Teoria do Direito – são diferentes dos que foram apresentados na 

obra Retórica e Estado de Direito, publicada em 2006. Como se percebe, há uma distância 

cronológica das publicações, como também há posicionamentos diferentes. Na primeira fase, 

MacCormick valoriza, sobremaneira, o positivismo, influenciado por Hart (1963) e, 

respondendo às críticas de Dworkin (2003), é a fase do positivista descritivista.  

Na segunda fase, o autor sofreu influências de Alexy (2011), como também de 

Habermas (2003) que o levaram a fazer uma revisão de seus postulados, chegando a mudar 

completamente sua posição como jurista, declarando ser, naquele momento, um pós-

positivista, ou seja, é a fase do autor com o pensamento construtivista, onde ele passa a ver 

valores que a norma pode acolher.  

É comum nos escritos de MacCormick se verificar o uso da expressão: “Estado de 

Direito”, denotando oposição ao autoritarismo; nesse entendimento, pode-se verificar que a 

legalidade é deixada para trás, passando a dar lugar à dimensão da alteridade, onde há 

possibilidade de discussão, de ouvir o que o outro tem a dizer. 

Ressalta-se que, embora as duas fases do pensamento de MacCormick (2006) 

possuam distinções teóricas subjacentes, verifica-se a tendência da racionalidade do processo 

decisório do direito. Desse modo, a argumentação das teses deve priorizar o que for 

defendido, sendo que, ao serem usadas as palavras, estas deverão ter caráter persuasivo 

racional.  

Para esta pesquisa, esses postulados serviram apenas de impulso para se investigar 

o poder persuasivo dos enunciados, visto que se caminha com outras teorias.  
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MacCormick (2006) entende que a argumentação prática, em geral, e a 

argumentação jurídica, em particular, possuem uma função de justificação, inclusive, quando 

as justificativas têm caráter persuasivo. Para ele, só há persuasão se houver justificativa; 

assim, situa sua teoria no contexto da justificação jurídica. Nessa linha, defende que o direito 

serve-se da lógica e do raciocínio dedutivo para justificar as decisões quando há casos fáceis; 

ele ainda sustenta que a argumentação jurídica não é totalmente dedutiva, todavia, este caráter 

não pode ser desprezado visto que, a dedução lógica é responsável por uma parte do aspecto 

formal que justifica uma decisão, nos casos claros a justificação é apenas uma questão de 

lógica. Há um estabelecimento de limites formais que conduzem os juízes a decidirem 

obedecendo-lhes. Este tipo de argumentação é direcionado pelo sistema normativo vago ou 

definido, de maneira obscura ou claramente. Mas, segundo o autor, para que esses argumentos 

sejam aceitos existem os critérios de aceitabilidade dentro da própria argumentação. 

MacCormick (2006, p. 17) diz que a função da argumentação jurídica é “[...] 

atingir um público específico com o intento de convencê-lo a fazer algo.” Isto, 

necessariamente, não quer dizer que o que está fundamentando o argumento seja a revelação 

da mais pura verdade, por vezes, essa argumentação está impregnada de “insinceridade” como 

ele mesmo denomina. Por trás de uma boa argumentação em obediência ao sistema 

normativo, pode haver interesses escusos, mas ainda assim a tese é aceita, por causa das 

justificativas argumentadas. 

Assim, na visão desse autor, o julgador busca a imparcialidade porque possui 

honradez e honestidade, nas suas palavras “[...] mais para desenvolver hábitos de 

imparcialidade do que muitos dos que os acusam com maior estridência.” (MACCORMICK, 

2006, p. 22). Para ele essa imparcialidade é demonstrada quando os argumentos se prendem 

ao sistema legal. Quem sabe o julgador pense diferente. Porém a argumentação de 

justificativa deve oferecer razões ao público indicando que houve “justiça de acordo com a 

lei”. 

MacCormick (2006) afirma que há situações onde não há uma lei clara, da qual se 

possa deduzir uma decisão ou um precedente específico vinculativo, este caso insere-se no 

que o autor denomina de casos difíceis (hard cases), nesses casos, as soluções necessitam ser 

construídas. Na sua visão, as normas podem gerar contestações, discussões porque são 

incertas. O autor afirma que são casos difíceis – que o método de dedução não é suficiente 

para convencimento da decisão.  

MacCormick (2006) faz críticas aos postulados de Hart que atribui ao julgador um 

poder discricionário forte diante dos casos difíceis, transformando-o em um “quase 
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legislador” – prestes a agir com arbitrariedade. Diante disso, ele propõe que a solução estaria 

além da normatividade, seria necessário a utilização de princípios que possam trazer de volta 

a moral ao Direito. Para o autor esses princípios são conceituados como normas gerais que 

fundamentam racionalmente as normas. 

Assim, MacCormick (2006) elabora uma teoria da argumentação que, a seu ver, 

pode respaldar as soluções dos casos difíceis, o que ele chama de justificação de segunda 

ordem. Então, aponta dois requisitos que devem ser obedecidos em sua teoria da 

argumentação: o primeiro é observância à universalidade – implícita na justificação dedutiva, 

para que esse requisito se configure é necessário que na justificativa haja um respaldo em uma 

norma geral ou em um princípio; o segundo critério é a averiguação – se a decisão a ser 

tomada tem sentido em relação ao sistema jurídico em que está inserido (com consistência e 

coerência) quanto em relação ao mundo, ou seja, quais as consequências para a sociedade, 

como afirma: “[...] as decisões jurídicas devem fazer sentidos no mundo e devem também 

fazer sentido no contexto do sistema jurídico.” (MACCORMICK, 2006, p. 137). 

Prosseguindo nesse entendimento, o autor esclarece que universalidade não é o 

mesmo que generalidade, ou seja, uma norma pode ter mais especificidade que outra, 

contudo, não perde seu caráter universal. O autor ainda sugere que esse requisito da 

universalidade seja aplicado também à prova.  

A consistência, aliada à coerência, é a observância cautelosa com as premissas 

normativas – estas devem estar em consonância com outras normas pré-existentes. Como uma 

das primeiras distinções entre consistência e coerência, decorre, segundo (MACCORMICK, 

2006, p. 140) de “[...] uma questão de fidelidade à linguagem ordinária” e também de uma 

“[...] inclinação a deixar que palavras diferentes cumpram propósitos diferentes.” Pode-se 

depreender disso que, para o autor, a consistência é verificada quando não há contradição, que 

é a demonstração de que o julgador respeita o sistema legal vigente e está ajustado ao acervo 

probatório. Ainda segundo ele, a coerência existe quando um grupo de proposições, tomadas 

em seu conjunto, estabelece sentido como um todo. Prossegue doutrinando que uma 

característica importante que distingue a consistência da coerência em sentidos lógicos é o elo 

entre a ideia de coerência e o caráter valorativo do ordenamento jurídico. Então, consistência 

é a ausência de contradição lógica entre as normas e a coerência é a “[...] compatibilidade 

axiológica entre duas ou mais regras, todas justificáveis em vista de um princípio comum.” 

(MACCORMICK, 2006, p. 265). 

Em se tratando de coerência à luz da teoria de MacCormick (2006), dois tipos são 

apresentados, quais sejam: a coerência normativa e a coerência narrativa, o autor leciona que 
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uma norma é coerente, no sentido normativo se esta puder ser subsumida em uma série de 

princípios e valores. O exemplo que ele aponta é o seguinte: uma norma que estabelece que 

carros amarelos não possam ultrapassar 80 km/h, enquanto os outros podem – ela é 

consistente, mas incoerente (em sua modalidade normativa); visto que o critério cor, a 

princípio, não parece ter nenhuma relação com fins ou valores a serem perseguidos, quando 

do controle de tráfego dos veículos (a exemplo de segurança no trânsito ou controle de 

combustível). 

Assim, a coerência normativa  
 
é um mecanismo de justificação, porque pressupõe a ideia de que o Direito é uma 
empresa racional; porque está de acordo com a noção de universalidade – como 
componente da racionalidade na vida prática – ao permitir considerar as normas não 
isoladamente, mas como conjuntos dotados de sentido; porque promove a certeza 
do Direito, já que as pessoas não podem conhecer com detalhe o ordenamento 
jurídico – porém, podem conhecer seus princípios básicos; e porque uma ordem 
jurídica que fosse simplesmente não-contraditória não permitiria orientar a conduta 
das pessoas, como faz o Direito. (ATIENZA, 2006, p. 129-130) 

 

Por outro lado, a coerência narrativa fornece possibilidades de serem testadas as 

questões de fato, na medida em que não é possível ser observada uma prova. 

                  A coerência narrativa está relacionada ao fato de se assumir determinadas crenças 

e preterir outras, porque se considera o mundo fenomênico, algo que se pode explicar no 

sentido de princípios de tipo racional, assim como ocorre na coerência normativa a 

justificação é apenas provisória, vez que as formas explicativas estão sujeitas a revisão, as 

informações que advêm da percepção são incompletas e de certa forma podem ser falsas. 

Em suma, o autor assevera que coerência é sempre uma questão de racionalidade, 

mas nem sempre uma questão de verdade. 

Finalizando sua tese, MacCormick enfatiza a necessidade de que as decisões 

devam ser formuladas obedecendo aos critérios de harmonia como o meio social. O autor 

defende que o julgador, ao elaborar sua argumentação, deve pensar não apenas nas 

consequências para a sociedade, mas nas consequências como um todo.  

Como já se justificou alhures, essa teoria serve para dar conhecimento ao leitor de 

que, embora sejam usados pelo autor termos pertencentes à linguística textual, não faz 

conjugação entre a argumentação e as abordagens linguísticas.  

Notifica-se que a Nova Retórica de Perelman e Tyteca, que também se constitui 

um marco na história da argumentação jurídica será apresentada no capítulo 5. 
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4 OPERADORES CONCEITUAIS E DEFINIÇÕES DE TERMOS USADOS NA 

PESQUISA 

 

Na esteira dos conhecimentos de Marconi e Lakatos (2002), para que uma 

pesquisa possa alcançar resultados satisfatórios, antes de ser esposado o aporte teórico do 

estudo, devem ser delimitadas as operações conceituais, tornando explícitos os elementos 

teóricos.  

Assim, considerando-se que, nesta pesquisa, uniram-se dois campos teóricos, quais 

sejam: o da argumentação e da enunciação, entende-se ser fundamental delinear algumas 

noções conceituais, julgadas pertinentes e relevantes para o desenvolvimento desta pesquisa. 

As seções que seguem trarão de modo sucinto abordagens sobre argumentação, linguagem, 

discurso jurídico e sentença judicial. 

 

4.1 Argumentação, linguagem e discurso jurídico 

 

Falar em argumentação é lembrar que Aristóteles (1969) afirmou que o 

raciocínio desenvolvido pela Retórica não é demonstrativo, como ocorre na Dialética, todavia 

é argumentativo; isto porque a arte retórica se espraia naquilo que é provável, pertencente à 

opinião; sua efetivação tem um ponto de partida, premissas verossímeis em vez de serem 

verdadeiras.  

Desta forma, na esteira de Aristóteles, os tratados de argumentação descrevem as 

principais categorias de raciocínio: o silogismo, o entimema, a analogia. Nas diversas 

perspectivas aristotélicas a argumentação é identificada através de um encadeamento de 

proposições lógicas destinadas a causar persuasão. 

Com o advento da Nova Retórica, Perelman e Tyteca (2005) asseguram que “o 

mínimo indispensável à argumentação parece ser a existência de uma linguagem em comum, 

de uma técnica que possibilite a comunicação”. Para eles toda argumentação objetiva a adesão 

dos espíritos, razão pela qual há uma pressuposição da existência de uma ligação intelectual. 

É com base nessa visão que esta pesquisa analisará a construção dos argumentos nas 

sentenças. 

Em relação à linguagem, com as novas perspectivas de estudos linguísticos 

vislumbrados através dos postulados de Bakhtin (2002) – o entendimento inicial trazido por 

Saussure, que afirmava ser a linguagem um sistema de signos ou sistemas de regras formais, 

passou a ser objeto de novas investigações, sobretudo, no que diz respeito aos estudos da 
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enunciação, da interação verbal e das relações entre linguagem, sociedade e história e entre 

linguagem e ideologia. Bakhtin ensina que o enunciado como produto linguístico, não está isolado 

de seu processo de enunciação, o enunciado não é composto apenas do material linguístico, ele 

também tem em sua composição um elemento não-verbal que se refere ao contexto da 

enunciação. 

Nesse sentido, a enunciação é um diálogo oriundo do processo interativo estabelecido 

entre indivíduos socialmente organizados, ininterrupto, pressupondo outros enunciados pré-

existentes e outros que ainda irão suceder. 

Bakhtin (2002) entende que a palavra é produto da interação social, é signo ideológico 

e caracteriza-se pela plurivalência. É na palavra que há a manifestação concreta da ideologia, isto 

de acordo com as ideias daqueles que a usam, retratando diversas formas de percepção da 

realidade. 

Segundo Barros (2003), Bakhtin exerceu influência sobre as principais orientações 

teóricas relativas aos estudos do discurso, nos últimos anos. O fenômeno da linguagem tem 

passado a ser compreendido não somente centrado na língua, como sistema ideologicamente 

neutro, mas como aquilo que é produzido na esfera discursiva, possibilitando estabelecer um 

relacionamento entre o nível propriamente linguístico e o extralinguístico. Isto porque as 

condições sócio-históricas que envolvem um discurso fazem parte de sua constituição 

significativa. Visto sob esse prisma, o discurso é tido como o lugar da articulação dos processos 

ideológicos e dos fenômenos linguísticos. 

Nesse cenário, a linguagem enquanto discurso é interação, é modo de produção social 

e, através dela, são manifestadas as ideologias, os conflitos, os confrontos, os argumentos que 

justificam. Esta pesquisa identificará como se constroem os argumentos quando se propõem a 

justificarem concessão ou negação de um direito pleiteado.   

Retomando o conceito formulado por Bakhtin (2002) sobre gênero discursivo, 

pode-se dizer que este se refere a formas típicas de enunciados que se efetivam em condições 

e com objetivos específicos nas mais variadas situações de interação social. 

Trazendo, também, para este estudo os entendimentos sobre gênero do discurso, é 

oportuno se refletir sobre as ideias de Maingueneau (2001) que atribui características aos 

gêneros do discurso, valendo-se de metáforas que se formam em três domínios: o jurídico 

(contrato), o lúdico (jogo) e o teatral (papel). O primeiro é traduzido como o que é 

“fundamentalmente cooperativo e regido por normas”, ou seja, configuram esse gênero todos 

que comungam das mesmas regras. O segundo é um palco teatral onde tudo que acontece 

expressa interação social, através de representações de papéis. E, por último, em referência ao 
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jogo, Maingueneau entrelaça as metáforas do contrato com as do teatro, enfatizando as regras 

envolvidas na participação em um gênero e sua dimensão teatral. 

A proposição de Maingueneau é que existe uma divisão dos gêneros de discurso 

que toma por invariante o lugar institucional. Pensando-se sobre isto com relação ao discurso 

jurídico, há que se dizer que existem diversos: escritos, orais realizados em um mesmo 

contexto, tais como: a petição inicial, as contestações, a legislação, os despachos, os 

depoimentos a sentença etc. 

Articular o estudo do Direito com as Teorias da Linguagem se constitui uma das 

tendências metodológicas da contemporaneidade. Todavia, somente em meados do século 

XX, quando ocorreram os avanços dos estudos semióticos que tornaram possível um 

desenvolvimento do que se pode chamar de “semiótica jurídica”, Direito e língua possuem 

estudos marcantes ao longo da história. O Direito não existe sem a língua, é com essa 

ferramenta que se escrevem as normas e é através dela que se fazem entendimentos e, 

sobretudo, descreve-se o funcionamento do sistema jurídico.  

O que se apresenta como diferenciação entre a linguagem natural e a linguagem 

jurídica é exatamente o caráter técnico e peculiar do direito. Desse modo, é com a essa 

linguagem que se constroem os discursos jurídicos. Na esteira de Magri (2005, p. 2) 
 
O que define um discurso como jurídico não é apenas o fato de tratar de temas 
legais ou de utilizar linguagem técnico-jurídica. O que de fato diferencia o discurso 
jurídico dos outros discursos que o cercam (político, social, religioso, etc.) é a 
existência de determinadas características que permitem considerá-lo como um 
subconjunto discursivo, pertencente ao conjunto de todos os discursos pertencentes 
a uma determinada língua natural. O discurso jurídico se baseia em uma dupla 
isotopia: a primeira se refere ao discurso legislativo e a segunda se refere ao 
discurso referencial. O discurso legislativo é composto de enunciados 
performativos e normativos que conferem existência jurídica a determinados fatos e 
pessoas que advêm do discurso referencial, entendido como o próprio mundo social 
anterior à fala que o articula. 

 

O discurso jurídico, que hoje se apresenta com um novo perfil, dispõe de um acervo 

variado de opções para ser construído, pois, “[...] agrega valores, impõe condutas, conduz 

instituições, movimenta riquezas, opta por visões de mundo e, portanto, sustenta uma 

ideologia.” (BITTAR, 2001, p. 181). E tem sua materialização na linguagem feita através de 

recursos da própria linguagem humana, é recurso inerente a uma prática discursiva social que 

atualiza um conjunto de outros textos, como forma de explicitar a tese que defende. Trata-se 

de um discurso contextualizado, produzido na sociedade, intimamente ligado aos processos 

sociais (BITTAR, 2001, p. 27). 
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Perelman e Tyteca (2005) já demonstraram preocupação com o destinatário do 

discurso proferido, qualificando a pessoa como o contexto mais precioso que irá apreciar o 

sentido das afirmações. 

Assim, a responsabilidade de quem elabora um discurso jurídico, necessariamente, 

está na construção de novos rumos propostos pela pós-modernidade, rumos esses que devem 

ressaltar a importância do diálogo entre as ciências sociais, agregando um conjunto de forças 

políticas e econômicas. Tudo isso para que sejam válidas as argumentações.  

Bittar (2001) dá conta que o discurso jurídico possui desdobramentos 

microssemióticos, ou seja, que esse discurso jurídico cheio de signos faz articulações 

peculiares à aplicação do direito. Entende-se que são desdobramentos de signos que se 

organizam nas argumentações, são os arranjos argumentativos que exercem funções 

significativas no discurso jurídico.  

Analogicamente aos ensinos de Authier-Revuz (2004), e falando de argumentos 

colocados em uma sentença, estes não dizem respeito apenas ao julgador, mas é o retrato fiel 

de uma conjuntura sócio-histórica, na qual o enunciador se encontra inserido.  

Sobre esse ponto assim, asseveram Perelman e Tyteca (2005, p. 361) 
 
O discurso, como ato do orador, merece atenção particular, tanto porque o discurso, 
para muitos, é a manifestação por excelência da pessoa, quanto porque a interação 
entre orador e discurso desempenha um papel muito importante na argumentação. 
Querendo ou não, utilizando ou não pessoalmente ligações do tipo ato-pessoa, o 
orador se arrisca a ser considerado, pelo ouvinte, vinculado ao seu discurso. 

 

É nas sociedades hierarquizadas e burocratizadas, como as em que se vive, que 

são conferidas a determinadas pessoas o direito de enunciar discursos. Discursos que as 

caracterizam e as identificam. São os operadores do direito – aqueles responsáveis pelos 

discursos próprios do judiciário, neste caso, são as legítimas autoridades jurídicas. 

Petri (2000), discorrendo sobre discurso jurídico, afirma que é um discurso 

argumentado, organizado, com vistas a um propósito, negociado distante de uma audiência 

particular ou geral, à luz de valores que servem de bases para que sejam fundamentados os 

enunciados normativos. 

Bourcier (1979), também, aponta três características para o discurso jurídico:  

1) o discurso implícito: cujo estudo está ligado ao da pressuposição e, no caso jurídico, à 

interpretação que faculta ao juiz proferir uma decisão que se refere à utilização de um 

conceito não expresso no texto;  
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2) um discurso referencial: no sentido de que permite ao locutor remeter o interlocutor a um 

ou mais objetos particulares do universo do discurso; 

3) um discurso conceitual: entendendo-se por conceito o entrelaçamento da forma e sentido 

com propriedades conjuntas inseparáveis no funcionamento da língua. 

A configuração do discurso jurídico vale-se da lógica jurídica, tratando das 

coerências do sistema legal, da correção dos raciocínios jurídicos, emoldurando-se com a 

aplicação das normas legisladas, com a jurisprudência e com o direito consuetudinário. 

O discurso jurídico não se detém, tão-somente, a um elencado de normas, ou 

melhor, a um discurso prescritivo ou legislativo, todavia, acha-se impregnado de outras 

manifestações textuais. Neste sentido, veja-se o que diz Bittar (2001, p. 38) 
 
[...] é o conjunto das produções de sentido no campo a que se pode chamar jurídico, 
e abarca toda a dinâmica interna do jurídico e suas fontes, de modo que o discurso 
normativo é parte dessa generalidade, mas não qualquer parte, e sim parte 
substancial dela. 

 

Assim, o discurso jurídico difere de outras práticas sociais da linguagem, pois 

possui um caráter, normalmente performativo, cuja apresentação se faz fundamentalmente, 

por meio de pressupostos lógico-deônticos. É ideológico porque pressupõe decisões, e 

também, porque essas decisões trazem consigo fatores políticos, socioculturais, econômicos e 

históricos. 

 

4.2 A sentença judicial 

             

                 A abordagem sobre sentença judicial se justifica porque o corpus desta pesquisa é 

composto por sentenças judiciais. Necessário, portanto, descrever suas características. 

Inicia-se pela origem do vocábulo sentença, porque através de sua semântica pode-

se perceber o que de fato está na essência da palavra; sentença – vem do latim, mais 

precisamente do verbo “sentire” que para alguns estudiosos derivou-se do gerúndio sentiendo 

– passando para o Direito Romano a expressão sententia. 

O Código de Processo Civil, no seu art. 162 §1º, define sentença como “[...] ato 

pelo qual o juiz põe termo ao processo decidindo ou não o mérito da causa” (BARROSO; 

ARAÚJO JÚNIOR, 2011, p. 420), daí porque existem dois tipos de sentenças – uma que 

decide o mérito, apreciando o pedido e outra que põe fim no processo sem análise do mérito.  

Noronha (2000) explica que a sentença traz um resultado determinado, concreto e 

final da jurisdição: 
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Não é um puro e simples mecanismo de lógica jurídica, senão operação humana em 
que o juiz não pressupõe exclusivamente a norma preexistente, senão a valoração 
dos conteúdos humanos embutidos nos fatos controvertidos, geradores do conflito 
postos sob a ótica do magistrado. Decide-se este, como homem de saber, de 
vontade e de autoridade, exercitando em seu mais profundo significado os dotes de 
inteligência e moral de que se encontra exornado. (NORONHA, 2000, p. 34).  

 

Nos termos do CPC, art. 458, incisos I a III, a sentença judicial caracteriza-se por 

ter uma estrutura formal, dividida em três partes, quais sejam: relatório, fundamentação e 

decisão. Se não contiver essa estrutura sua validade e eficácias ficam prejudicadas.  
 
Art.458. São requisitos essenciais da sentença: 
I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do 
réu, bem como o registro das principais ocorrências, havidas no andamento do 
processo; 
II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 
III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe 
submeterem. (BARROSO; ARAÚJO JÚNIOR, 2011, p. 442).  

 

No relatório da sentença o julgador narra, sucintamente, os fatos e a cronologia dos 

atos que se sucederam do princípio do processo até a decisão final, sem, todavia, emitir juízos 

de valor, podendo elencar argumentos emitidos pelas partes. Através do relatório o juiz 

procura detectar as reais condições do autor/réu – fazendo articulação entre a formação 

discursiva e a formação ideológica. 

Ainda como parte da produção sentencial tem-se a fundamentação – nesta, são 

expostos os fundamentos que de fato e de direito irão sustentar o decisum do julgado para a 

causa de pedir.  

Nas palavras de Sytia (1995), a decisão é fundamentada “[...] sob os princípios de 

ordem pública através do processamento dos princípios de ordem judicial, a fim de manter o 

equilíbrio social.” 

 É, sobretudo, a fundamentação o lugar da argumentação, das justificativas, da 

persuasão. Por esta razão, as análises das técnicas argumentativas serão feitas nesta parte da 

sentença, visto que nela os argumentos são construídos visando persuadir a aceitabilidade da 

tese defendida. 

Por fim, a última parte da sentença – a decisão. Onde se encontra a conclusão do 

raciocínio do julgador, reafirmando as teses discutidas. As decisões são iniciadas por 

expressões próprias como: “em face do exposto, julgo (im)procedente o pedido...” “dessa 

maneira julgo (im)procedente o pedido” etc. Nesta parte, investigar-se-á a figura do bem dizer 

– o dizer de acordo com as leis do dizer. 

A sentença ainda possui uma estrutura lógica que advém da: 
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[...] posição doutrinária já sedimentada nos tempos, de que a sentença deve produzir-
se sob a forma de um silogismo, em que a premissa maior se constitui da norma 
jurídica material aplicável à hipótese litigiosa; a premissa menor é formada pelos 
fatos da demanda; e finalmente, o dispositivo ou conclusão, onde se expressa o 
resultado de juízo lógico. (NORONHA, 2000, p. 74). 

 

 A sentença é caracterizada por ser um ato praticado somente pelo juiz, cujo 

objetivo é pôr fim nas lides judiciais. Desta forma, o julgador passa a ser o enunciador, os 

demais participantes das lides são chamados de co-enunciadores.  
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5 A NOVA RETÓRICA DE PERELMAN E OLBRECHTS-TYTECA 

 

Ao se falar em argumentação, não se pode prescindir de relembrar o “Tratado da 

Argumentação: a Nova Retórica” que representa uma das contribuições mais valiosas do 

século XX para o estudo das perspectivas argumentativas em Retórica. Essa obra possui 

grande valor filosófico e continua servindo de base para que se desenvolvam novas 

abordagens sobre a argumentação, pois, consolida um projeto iniciado por Chaïm Perelman, 

mostrando o seu grande interesse pelos problemas concernentes à argumentação. Constitui-se, 

também, de uma retomada da antiga arte retórica concebida por Aristóteles. É a principal obra 

sobre a teoria da argumentação, foi publicada pela primeira vez em 1958, sob o título La 

nouvelle rhétorique Trauté de l ‘argumentation com Chaïn Perelman em parceria com Lucie 

Olbrechts-Tyteca. 

A Teoria da Argumentação de Perelman e Tyteca é uma das sustentações às 

análises da estrutura dos argumentos sentenciais.  

Cabe-se lembrar que as primeiras incursões de Perelman, nesse campo do 

conhecimento, ocorreram na escola secundária. Estão incluídos, no seu elenco inicial, os 

estudos retóricos de Whately (Elements of Rhetor, 1826), além de tópicos relacionados ao 

silogismo e às figuras de estilo. Esses elementos pareciam absolutamente desconexos, 

gerando uma inquietação em Perelman que, frequentemente, indagava o que um professor de 

Retórica poderia descobrir entre o silogismo e as figuras de estilo com seus nomes exóticos e 

tão difíceis de relembrá-los. 

Perelman (1999) contrapõe as características particulares da argumentação e os 

problemas inerentes a seu estudo com a concepção clássica da demonstração e a lógica 

formal, cujo limite é o exame dos meios de prova demonstrativos. Então, situa sua teoria da 

argumentação nos raciocínios dialéticos ou retóricos, objetivando ampliar o campo da razão. 

O que lhe interessa é a estrutura da argumentação, a sua lógica. A argumentação é 

considerada como um processo no qual todos os elementos interagem constantemente.  
 
Como o fim de uma argumentação não é deduzir conseqüências de certas premissas, 
mas provocar ou aumentar a adesão de um auditório às teses que se apresentam ao 
seu assentimento, ela não se desenvolve nunca no vazio. Pressupõe, com efeito, um 
contato de espíritos entre o orador e o seu auditório: é preciso que um discurso seja 
escutado, que um livro seja lido, pois sem isso a sua ação seria nula. (PERELMAN, 
1999, p. 29). 

 

A Nova Retórica é a denominação da metodologia utilizada por Perelman e 

Tyteca na Teoria da Argumentação por eles desenvolvida. O compromisso assumido é com a 
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construção de um método para as ações da vida. Diz-se Nova Retórica porque ela tem, na 

reabilitação da Retórica clássica, a sua opção metodológica fundamental. 

Perelman e Tyteca (2005), na Nova Retórica, sistematizaram a Teoria da 

Argumentação em três partes: os âmbitos da argumentação (que envolvem os pressupostos ou 

limites da argumentação), o ponto ou teses de partida da argumentação e as técnicas 

argumentativas, ou seja, os argumentos em sentido estrito.  

Por ser muito abrangente a obra de Perelman e Tyteca (2005), decidiu-se escolher 

somente os pontos que darão sustentação ao alcance dos objetivos desta pesquisa. Em sendo 

assim, foram escolhidos os seguintes: da primeira parte dos estudos de Perelman e Tyteca, “os 

âmbitos da argumentação” – demonstração e argumentação, o auditório como construção do 

orador; persuadir/convencer, auditório universal e a deliberação consigo mesmo; da segunda 

parte que se intitula “O ponto de partida da argumentação” serão destacados o capítulo I – O 

acordo e o capítulo II – A escolha dos dados e sua adaptação com vistas à argumentação. Da 

terceira parte da obra – as técnicas argumentativas elencadas no capítulo I - Os argumentos 

quase-lógicos, no capítulo II – Os argumentos baseados na estrutura do real, no capítulo III – 

as ligações que fundamentam a estrutura do real. 

No tópico os âmbitos da argumentação: demonstração e argumentação, vemos 

que Perelman e Tyteca contrapõem as características particulares da argumentação e os 

problemas inerentes a seu estudo com a concepção clássica da demonstração e a lógica 

formal. A argumentação é diferida da demonstração através de cinco características: 

1- dirige-se a uma audiência – auditório; 

2- ocorre em língua natural; 

3- parte do verossímil, do possível, do mundo da opinião; 

4- sua progressão depende do orador; 

5- as conclusões podem ser contestáveis e refutáveis.  

Para os autores a demonstração consiste em apresentar uma proposição, indicando  

os procedimentos  por meio dos quais ela pode ser obtida, sendo a última expressão de uma 

sequência dedutiva, tendo também os primeiros elementos dados pelo construtor do sistema 

axiomático. 

Segundo Perelman e Tyteca (2005) 
 
Na lógica moderna, oriunda de uma reflexão sobre o raciocínio matemático, os 
sistemas formais já não são correlacionados com uma evidência racional qualquer. 
O lógico é livre para elaborar como lhe aprouver a linguagem artificial do sistema 
que constroi, para determinar os signos e combinações de signos que poderão ser 
utilizados. Cabe a ele decidir quais são os axiomas, ou seja, as expressões sem 
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prova consideradas válidas em seu sistema, e dizer quais são as regras de 
transformação por ele introduzidas e que permitem deduzir, das expressões válidas, 
outras expressões igualmente válidas no sistema. (PERELMAN; TYTECA, 2005, 
p. 15). 

 

Em vista dessas afirmações, fica consolidada a proposição dos autores de que os 

argumentos devem encontrar adesão no auditório:  
 
[...] quando se trata de argumentar, de influenciar, por meio do discurso, a 
intensidade de adesão de um auditório a certas teses, já não é possível menosprezar 
completamente, considerando-as irrelevantes, as condições psíquicas e sociais sem 
as quais a argumentação ficaria sem objeto ou sem efeito. Pois toda argumentação 
visa a adesão dos espíritos e, por isso mesmo, pressupõe a existência de um contato 
intelectual. (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 16). 

 

Por fim, os autores afirmam que toda argumentação tem como objetivo “[...] 

provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que se apresentam.” (PERELMAN; 

TYTECA, 2005, p. 50). 

Assim, na Nova Retórica, o auditório passa a ocupar o 1º lugar nos estudos. Sendo 

enfatizado que o orador deve adequar-se ao público a quem ele se destina. 

Sobre o auditório como construção do orador, a nova retórica proposta por 

Perelman e Tyteca (2005) apresenta o discurso como um importante elemento da 

argumentação, tornando-se o elo entre o orador e o auditório, entre o emissor e o destinatário, 

ou seja, aquele que apresenta o discurso e aqueles a quem o discurso é dirigido. 

O ponto de vista dos autores fundamenta-se na ideia de que auditório e orador são 

elementos em profunda e constante ligação. O auditório determina o modo de proceder do 

orador, enquanto o orador deve se adaptar às características do auditório, de modo a alcançar 

melhores resultados em sua empreitada. Desse modo, fica clara a premissa de que a 

argumentação se desenvolve para o auditório.  

Quanto ao orador, Perelman e Tyteca (2005) lecionam que deve haver uma 

permanente adaptação do discurso aos destinatários. O auditório é visto como o determinante 

para indicar a legitimidade da argumentação e o comportamento dos oradores. O auditório 

aceita os argumentos e se convence por si só, sem a necessidade de uso da força.  
 
A argumentação efetiva tem de conceber o auditório presumido tão próximo quanto 
o possível da realidade. Uma imagem inadequada do auditório, resultante da 
ignorância ou de um concurso imprevisto de circunstâncias, pode ter as mais 
desagradáveis consequências. [...] O conhecimento daqueles que se pretende 
conquistar é, pois, uma condição prévia de qualquer argumentação eficaz. 
(PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 22-23). 
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O auditório representa para os autores um conjunto daqueles sobre os quais o 

orador quer exercer sua influência, usando a argumentação. A escolha dos argumentos é 

peculiar ao auditório, desta forma 
 
O objetivo de toda argumentação [...] é provocar ou aumentar a adesão dos espíritos 
às teses que se apresentam a seu assentimento: uma argumentação eficaz é a que 
consegue aumentar essa intensidade de adesão, de forma que desencadeie nos 
ouvintes a ação pretendida (ação positiva ou abstenção) ou, pelo menos, crie neles 
uma disposição para a ação, que se manifestará no momento oportuno. 
(PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 50). 

 

Na visão de Perelman e Tyteca (2005), alcança-se a adesão do destinatário, por 

meio de suas próprias convicções, pois a argumentação tem destino próprio e os receptores 

devem comungar com os argumentos que apresentarão o tema defendido. Enfim, para eles os 

oradores carreiam seus discursos argumentativos ao “vós-auditório” e à modalidade do 

plausível e verossímil, com o objetivo de convencer. 

 Quando Perelman e Tyteca (2005) conceituam auditório universal, eles estão 

veiculando as diferenças entre persuadir e convencer, entre o que é argumento eficaz e o que é 

argumento válido. Assim, um argumento persuasivo vale a pena para um auditório particular, 

já uma argumentação convincente vale para todo ser dotado de razão, ou seja, para o auditório 

universal. Partindo dessas postulações, nota-se a diferença entre um argumento eficaz e um 

argumento válido; o válido se relaciona com a obtenção de acordo com o auditório universal, 

em contrapartida, os argumentos que contribuem para haver acordos particulares chamam-se 

de eficazes. 

Perelman e Tyteca (2005) afirmam que nem sempre é transparente visualizar-se a 

diferença entre persuadir e convencer, mas assinalam que é patente a interrelação entre 

persuadir e convencer. O auditório universal é formado por uma pessoa ou conjunto de 

pessoas a quem o orador quer persuadir ou convencer a respeito da opinião. Os autores 

entendem que auditório é “o conjunto daqueles que o orador quer influenciar com sua 

argumentação. Cada orador pensa de uma forma mais ou menos consciente, naqueles que 

procura persuadir e que constituem o auditório ao qual se dirigem seus discursos”. 

 Perelman e Tyteca (2005) afirmam que um auditório particular leva o orador a se 

apoiar em teses que são estranhas, desconhecidas ou opostas ao seu entendimento, e são 

admitidas por pessoas que não estão presentes no momento em que são usadas na 

argumentação. Em um auditório heterogêneo, o perigo é aparente, visto que o autor é 

obrigado a se voltar para as necessidades de sua argumentação. Neste caso, o auditório deve 

se unir para decidir a aceitação ao argumento. Os autores justificam com isso “[...] a fraqueza 
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relativa dos argumentos que só são aceitos por auditórios particulares e o valor conferido às 

opiniões que desfrutam uma aprovação unânime, especialmente da parte de pessoas ou de 

grupos que se entendem em muito poucas coisas.” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 35). 

Para a determinação do valor dessa unanimidade é necessário o número e a 

qualidade daqueles que se manifestam, todavia, o limite a ser alcançado passa pelo acordo do 

auditório universal; “[...] o acordo de um auditório universal não é, portanto, uma questão de 

fato, mas de direito.” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 35). 

A concepção de auditório, contida na Nova Retórica, advém da definição 

tradicional de Aristóteles, inovada com a ideia de que a partir dos destinatários toda a 

argumentação é desenvolvida. O auditório “[...] é constituído por cada qual a partir do que 

sabe de seus semelhantes, de modo a transcender as poucas oposições de que tem 

consciência.” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 37). 

Um auditório universal ao dirigir sua argumentação ao leitor deve convencê-lo do 

“[...] caráter coercivo das razões fornecidas, de sua evidência, de sua validade intemporal e 

absoluta, independente das contingências locais ou históricas.” (PERELMAN; TYTECA, 

2005, p. 35). 

Desta forma, a argumentação dirigida a um auditório universal deve objetivar 

convencer o “[...] leitor do caráter coercivo das razões fornecedoras, de sua evidência, de sua 

validade intemporal e absoluta [...]” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 35).  

O conhecimento que cada um tem de seus semelhantes constitui o auditório 

universal, com concepção própria em uma determinada cultura, em um determinado 

indivíduo, isto é um limite a ser atingido. 

 Quem expressa uma razão, objetivando construir uma convicção, é obrigado a 

deixar de lado os meios que possam conquistar os outros. Pois, “O valor retórico de um 

enunciado não poderia ser anulado pelo fato de que se trataria de uma argumentação que se 

julga construída a posteriori, depois que a decisão íntima estava baseada em premissas às 

quais o próprio orador não adere.” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 49). 

O orador não pode admitir que ele mesmo tenha razão – nisso ele passa a sofrer as 

consequências de seus próprios argumentos. O que é discutido com os outros se tornam 

formas de esclarecimentos pessoais daquilo que ele está argumentando; “[...] o acordo como 

os outros é apenas um caso particular.” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 49). 

Em analisando a argumentação direcionada a outros, pode-se entender o processo 

de liberação consigo mesmo à tese apresentada. Os autores encerram seus pensamentos sobre 

a deliberação consigo mesmo, afirmando que, se o estudo da argumentação oferece condições 
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para se entender os motivos que conduzem diversos autores a conceder “a deliberação íntima 

a um estatuto privilegiado”, esse mesmo estudo aponta caminhos que distinguem as várias 

“espécies de deliberação”, como também conduz, concomitantemente, a entender o que há de 

fundamento na oposição entre razões e racionalizações e o interesse real que se prende, do 

ponto de vista argumentativo, a essas racionalizações tão desprezadas.  

Durante a leitura da teoria da argumentação jurídica de Perelman e Tyteca, pode-se 

vislumbrar, através deste destaque dado pelos autores à noção da “deliberação consigo 

mesmo”, como também, analisando as seguintes expressões: “[...] quanto a nós tomaremos o 

termo racionalização num sentido mais amplo, sem nos prender ao fato de o sujeito ignorar, 

ou não, os verdadeiros motivos de sua conduta.” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 47), que 

os julgadores, em muitos casos, são obrigados a irem contra suas próprias convicções, 

aderindo a teses de outros julgados, buscando apoio para respaldar o seu próprio lugar na 

argumentação, sem deixar de se responsabilizar pela enunciação. Com base nesse 

entendimento, esta pesquisa investigará qual a intenção do julgador ao atravessar o lugar do 

outro.  

Na segunda parte da obra – O ponto da argumentação – As premissas da 

argumentação, os autores relatam como irão proceder com as análises da argumentação, 

falando sobre o ponto de partida de raciocínio e como eles se organizam. Para eles “[...] o 

acordo tem por objetivo ora o conteúdo das premissas explícitas, ora as ligações particulares 

utilizadas, ora a forma de servir-se dessas ligações; do princípio ao fim, a análise da 

argumentação versa sobre o que é presumidamente admitido pelos ouvintes.” (PERELMAN; 

TYTECA, 2005, p. 73). 

Desta forma, quando são apresentadas as premissas da tese há uma prévia adesão 

dos ouvintes, não significando que esta adesão deva continuar ao longo da argumentação. 

Nesse ponto, os autores procuram demonstrar a natureza dos acordos e o dinamismo 

responsável por estabelecer ligações durante as discussões, isto de forma clara ou mesmo 

subentendida. 

No capítulo – A escolha dos dados e sua adaptação com vistas à argumentação da 

obra de Perelman e Tyteca (2005) há que se destacar o item A seleção dos dados e a presença.  

Inicialmente, salientam-se as próprias colocações dos autores para se mostrar a 

intertextualidade como forma de argumentação nas sentenças, quando dizem:  
 
Os acordos de que dispõe o orador, nos quais pode apoiar-se para argumentar, 
constituem um dado, mas tão amplo e suscetível de ser utilizado de modos tão 
diversos, que a maneira de prevalecer-se dele apresenta uma importância capital. 
[...] Para cada auditório existe um conjunto de coisas admitidas que têm, todas, a 
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possibilidade de influenciar-lhe as reações. Tal conjunto é relativamente fácil de 
discernir quando se trata de um auditório especializado; será o corpus do saber 
reconhecido pelos praticantes de uma disciplina científica. (PERELMAN; 
TYTECA, 2005, p. 132). 

 

Essa importância é dada quando o orador coloca outros textos dentro de seu 

discurso para se apoiar, para se fazer mais convincente, em geral, os julgadores se apropriam 

de textos de autores renomados, com o fim de mostrar que o seu entendimento está 

compartilhado com suas ideias. Esta pesquisa investigará sobre as consequências da utilização 

desses textos durante o processo de construção dos enunciados argumentativos. 

 Na Nova Retórica, quando Perelman e Tyteca (2005) abordam sobre as diversas 

técnicas argumentativas, dentre elas a construção com o argumento de autoridade, pode-se 

traçar um paralelismo entre o argumento de autoridade e a intertextualidade. Aquele trata de 

“[...] argumentos que tomam o discurso por objeto, esses elementos de informação aptos a 

suscitá-los, também podem emanar de terceiros: do adversário do orador, notadamente no 

debate judiciário, ou talvez, também de um simples espectador” (PERELMAN; TYTECA, 

2005, p. 213-214), já a intertextualidade, segundo Koch (1991), em sentido amplo, “se faz 

presente em todo e qualquer texto, podendo ser denominada interdiscursividade” e em sentido 

restrito “considera-se intertextualidade a relação de um texto com outros textos efetivamente 

produzidos.” 

Na terceira parte da obra de Perelman e Tyteca (2005), estão elencadas as técnicas 

argumentativas. Inicialmente, destaca-se que são muitas as formas de se apresentar os 

argumentos. Cada argumento pode provocar boa ou má impressão, isto de acordo como os 

contextos em que estão inseridos e para qual auditório está sendo dirigido. 

Perelman e Tyteca (2005) organizaram os argumentos em grupos, quais sejam: por 

associações de noções que se subdivide em: os argumentos quase-lógicos; os argumentos 

baseados na estrutura do real e os argumentos que fundamentam a estrutura do real e por 

dissociações das noções.  

 

5.1 Os argumentos quase-lógicos 

 

Esta técnica envolve argumentos que apresentam estratégias que remetem ao 

raciocínio formal, sendo que a maioria dos casos suas estruturas se assemelham às relações 

lógicas ou matemáticas. Assim “O que caracteriza a argumentação quase-lógica é, portanto, 
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seu caráter não-formal e o esforço mental de que necessita sua redução ao formal.” 

(PERELMA; TYTECA, 2005, p. 220). 

O tipo de argumento desta técnica se apresenta de várias formas, quais sejam: 

a) argumentos de contradição, de incompatibilidade e do ridículo 

 Estão subdivididos em argumentos: por incompatibilidade os que retomam o 

argumento do adversário apontando que está sendo usado contra ele próprio, ou seja, há uma 

retorsão; por autofagia o que objetiva mostrar que o próprio argumento do opositor por si só é 

destrutível – “Será ridículo não só quem se opõe à lógica ou à experiência, mas também quem 

enunciam princípios cujas consequências imprevistas o põem em oposição a concepções que 

são naturais numa dada sociedade e que ele próprio não se atreveria a contrariar.” 

(PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 254). O enunciador é conduzido ao ridículo sem se dar 

conta. Assim, os argumentos de contradição e de incompatibilidade têm como subtipos a 

retorsão, a autofagia e o ridículo. 

b) argumentos por identidade, definição, analiticidade e tautologia  

Perelman e Tyteca (2005, p. 238) asseveram que uma das técnicas da 

argumentação quase-lógica é possuir vários elementos de identificação que constituem o 

objeto do discurso, assim, existem dois tipos de identificação que o orador expõe em seu 

discurso: “[...] aqueles que visam a uma identidade completa e outros que não pretendem mais 

do que uma identidade parcial dos elementos confrontados. O procedimento mais 

característico de identificação completa consiste no uso das definições.” 

Os autores elencam quatro tipos de definições “[...] que levam à identificação do 

que é definido com o que o define.” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 239), são elas: 

definições normativas, descritivas, de condensação, complexas. As definições normativas 

apontam a forma como o orador deseja que uma palavra seja usada; a descritiva mostra que o 

sentido é dado a uma palavra de acordo com um contexto; a definição por condensação aponta 

os elementos imprescindíveis ao entendimento da definição descritiva e por último a definição 

complexa que faz uma conjugação variável dos elementos que estão nas definições 

normativas, descritivas e por condensação. 

c) a regra de justiça e reciprocidade  

“A regra de justiça requer a aplicação de tratamento idêntico a seres ou a situações 

que são integrados numa mesma categoria.” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 248). 

Através da regra da justiça os seres do mundo podem se igualar, isto pelo critério 

de semelhanças compartilhadas, daí serem tratados da mesma forma. 

Segundo Sousa (2003, p. 45) 
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É baseado na regra da justiça, que muitas vezes, consideramos as atitudes de nossos 
colegas justas ou injustas, apontando como injustas as ações/posicionamentos em 
que a pessoa/orador apresenta comportamento diferente para situações semelhantes, 
demonstrando uma relação entre regra de justiça e identidade. 

 

A regra da justiça se relaciona diretamente com o argumento de reciprocidade. Os 

autores explicam que os argumentos de reciprocidade objetivam aplicar tratamento igual em 

duas situações equivalentes. Quando o orador se defronta com uma situação simétrica, há 

necessidade de remissão ao princípio da reciprocidade.  

Perelman e Tyteca (2005) dizem que os argumentos de reciprocidade também 

advêm da transposição dos pontos de vista, resultando em um reconhecimento da identidade 

de certas situações. 

d) argumentos de transitividade, de inclusão e de divisão  

Entende-se que a transitividade se desloca de um lugar para o outro. Na 

argumentação.  
 
É uma propriedade formal de certas relações que permite passar da afirmação de 
que existe a mesma relação entre os termos a e b e entre os termos b e c, à 
conclusão de que ela existe entre os termos a e c: as relações de igualdade, de 
superioridade, de inclusão, de ascendência são relações transitivas. (PERELMAN; 
TYTECA, 2005, p. 132). 

 

Desta forma, ainda que a transitividade possa ser demonstrada por meio do aspecto 

formal, se os argumentos puderem ser contestados ou modificados ensejará em um argumento 

quase-lógico. 

Na Nova Retórica, a estrutura de inclusão pode ocasionar dois grupos de 

argumentos: os que se limitam a apresentar a inclusão das partes em um todo e os que  

mostram a divisão do todo em partes e as relações produzidas entre essas partes. Por outro 

lado, o argumento por divisão possui características matemáticas, pois divide o todo em 

partes, apresentando um formato argumentativo.  

                  e) argumentos de comparação  

Perelman e Tyteca postulam que “A argumentação não poderia ir muito longe sem 

recorrer a comparações, nas quais se cotejam vários objetos para avaliá-los um em relação ao 

outro” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 239). Assim, como argumentos de comparação 

têm-se: os pesos, as medidas; isto em se tratando de comparação persuasiva, em relação ao 

sentido que a situação se apresenta. Outro argumento por comparação é o que ocorre pelo 

sacrifício “[...] este mede o valor atribuído ao que se quer obter ou preservar.” (PERELMAN, 

1999, p. 94). 
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 Segundo Fonseca (2011, p. 108) “A comparação tem o benefício de mediar duas 

noções, com frequência uma abstrata e uma concreta, auxiliando o orador a construir, 

discursivamente, a imagem que pretende fazer o auditório aderir [...]” 

Perelman (1999, p. 96) leciona que “Devido aos inconvenientes da redução ao 

formal e ao quantitativo, é raro que os argumentos quase-lógicos possam, por si só, implicar a 

convicção: eles deverão ser completados por argumentos baseados sobre a estrutura do real.” 

 

5.2 Os argumentos baseados na estrutura do real 

 

Seguem os modelos fundamentados em crenças, opiniões, na experiência e nos 

elos reconhecidos entre as coisas. Esses argumentos que Perelman e Tyteca (2005) 

denominam de “baseados na estrutura do real”, estabelecem uma relação solidária entre os 

elementos do real, os quais servirão de base para a argumentação. Desta forma, o uso desses 

elementos consiste em demonstrar uma ligação entre a causa que propõe apresentar e um 

elemento já aceitado pelo auditório. 

Perelman (1999, p. 97) assegura que “Desde que haja elementos do real 

associados uns aos outros numa ligação reconhecida, é possível fundar nela uma 

argumentação que permite passar daquilo que é admitido ao que se quer fazer admitir.” 

Os argumentos baseados na estrutura do real podem se apresentar através de dois 

modos:  

a) Ligação de sucessão 

Nessa ligação, o emprego do nexo causal facilita a construção de um argumento 

que se baseia numa comunhão na estrutura do real. 

Segundo Perelman (1999, p. 97)  
 

Partindo da afirmação de um vínculo causal entre fenômenos, a argumentação pode 
dirigir-se para a procura das causas, para a determinação dos feitos e para a 
apreciação de um fato pelas suas consequências. Quando se trata de atos 
intencionais, a determinação da causa é acompanhada da do motivo que incitou ao 
ato. 

 

O argumento construído através da ligação de sucessão tem o escopo de justificar, 

de explicar e até mesmo de orientar as investigações. 

Os autores da Nova Retórica pontuam que alguns argumentos fazem uso dessas 

ligações, citam-se: 
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 o argumento pragmático definido por eles como “[...] aquele que permite 

apreciar um ato ou um acontecimento consoante suas consequências favoráveis 

ou desfavoráveis” (PERELMAN; TYECA, 2005, p. 303); este tipo de 

argumento tem como característica principal esposar um juízo de valor. 

 o argumento construído pelo vínculo causal como relação de um fato com sua 

consequência ou de um meio com um fim – as ligações constituem argumentos 

conforme sejam concebidos:  
 

O meio possui apenas um valor relativo, pois depende do valor conferido ao fim, 
tido como independente. Mas acontece que os meios também se transformam em 
fins. [...] A transformação de um meio em fim, e de um fim em meio, coincide com 
a sua valorização ou com a sua desvalorização. (PERELMAN, 1999, p. 101). 
 

–  o argumento do desperdício, de supérfluo, de direção e o de superação – dizem 

respeito à “[...] sucessão dos acontecimentos, das situações, de uma maneira 

que, sem excluir necessariamente a ideia de causalidade, não a coloca no 

primeiro plano.” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 317). 

 

b) Ligação de coexistência 

 A ligação de coexistência é diferente, pois 
 

Enquanto, nas ligações de sucessão, os termos cotejados se encontram num mesmo 
plano fenomênico, as ligações de coexistência unem duas realidades de nível 
desigual, sendo uma mais fundamental, mais explicativa do que a outra. O caráter 
mais estruturado, de um dos termos é que distingue essa espécie de ligação, sendo a 
ordem temporal dos elementos inteiramente secundária. (PERELMAN; TYTECA, 
2005, p. 333). 

 

Essas duas realidades mencionadas, quando das ligações de coexistência, referem-

se às próprias pessoas e a seus atos. São as ligações de coexistência entre a pessoa e seus atos 

e a interação entre o ato e a pessoa. Os dois estão sujeitos a mudanças de acordo com a época 

e a cultura dos contextos onde se acham inseridos.  

Ainda entre os argumentos estabelecidos pela ligação de coexistência está o 

argumento de autoridade, que é um protótipo dessa ligação de apoio. Para os estudiosos 

Perelman e Tyteca (2005, p. 348) “[...] o argumento de prestígio mais nitidamente 

caracterizado é o argumento de autoridade, o qual utiliza atos ou juízos de uma pessoa ou de 

um grupo de pessoas como meio de prova a favor de uma tese.”  

Através do uso do argumento de autoridade podem-se vislumbrar marcas de 

intertextualidade. Os próprios autores da Nova Retórica, assim se expressam:  
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Ora, a busca da justiça, a manutenção de uma ordem equitativa, da confiança social 
não podem deixar de lado as considerações fundamentadas na existência de uma 
tradição jurídica, a qual se manifesta tanto na doutrina quanto na jurisprudência. 
Para atestar a existência de semelhante tradição, o recurso ao argumento de 
autoridade é inevitável. (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 349). 

 

Fica claro que o considerado dentro de uma tradição jurídica, mais precisamente 

na doutrina3 e na jurisprudência4 o uso não pode ser evitado, é como se eles afirmassem: é o 

maior respaldo para construir um argumento por autoridade. 

Ainda, neste grupo de argumentos, destaca-se a existência do argumento ad 

hominem – que refuta uma proposição, atacando ou ressaltando certa fraqueza do opositor.  

É uma forma argumentativa que pode construir ou desconstruir a imagem do 

orador e do oponente. Ao ser utilizado, o auditório pode questionar a imagem e a autoridade 

do orador ou do atacado, ou seja, o ethos pode ser desvendado. 

 

5.3 Os argumentos que fundamentam a estrutura do real 

 

Os argumentos que fundamentam a estrutura do real são os que a partir de um caso 

conhecido, permitem estabelecer um precedente. Esses argumentos consistem em estratégias 

empíricas, criando um simulacro de realidade. 

Dividem-se as ligações que fundam a estrutura do real em dois tipos: 

a) o fundamento pelo caso particular “[...] pode desempenhar papéis muito  

variados: como exemplo, permitirá uma generalização; como ilustração, 

esteará uma regularidade; como modelo, incentivará a imitação.” (PRELMAN; 

TYTECA, 2005, p. 400); 

b) o raciocínio por analogia – na visão dos autores “[...] o seu valor argumentativo 

será posto em evidência com maior clareza se encararmos a analogia como 

uma similitude de estruturas, cuja fórmula mais genérica seria: A está para B 

assim como C está para D.” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 424). O 

argumento por analogia se esforça pela verdade, clarificando o assunto pelo 

foro, é um buscar de verdade, provando por fatos, partindo de uma igualdade 

de relações. 

 

 
                                                
3 Doutrina conjunto de ideias, opiniões, juízos críticos, conceitos e reflexões teóricas que os autores expõem e 

defendem no estudo e ensino do Direito e interpretação das leis. (BENASSE, 2000). 
4 Jurisprudência ciência do Direito baseada em decisões dos tribunais. (BENASSE, 2000). 
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5.4 Os argumentos por dissociação das noções 

 

Técnica argumentativa proposta pelos autores que se realiza através da dissociação 

de noções, ou seja, por rupturas de ligação e dissociações.  

Difere das técnicas argumentativas acima mencionadas, pois, enquanto aquelas 

podem tornar solidários elementos que seriam a princípio tidos como independentes, estas se 

responsabilizam pelo não reconhecimento de ligações.  

Perelman e Tyteca (2005, p. 468) postulam que 
 
A dissociação das noções determina um remanejamento mais ou menos profundo 
dos dados conceituais que servem de fundamento para a argumentação. Já não se 
trata, nesse caso, de cortar os fios que amarram elementos isolados, mas de 
modificar a própria estrutura destes. 

 

Pois bem: dos postulados de Perelman e Tyteca (2005) extraiu-se que o discurso, 

em linhas gerais, sublinhado por eles, é um constituinte importante para a argumentação, 

estabelecendo a ponte interativa entre orador e auditório, entre emissor e destinatário. 

 Levando-se em conta a diversidade de técnicas argumentativas da Nova Retórica, 

nesta pesquisa, procedeu-se com a investigação do uso das técnicas por associação de noções: 

as de argumentos quase-lógicos, argumentos baseados na estrutura do real e argumentos que 

fundamentam a estrutura do real, tendo em vista serem suficientes para que se alcançassem os 

objetivos propostos, assim como para que se testassem as hipóteses levantadas, optando-se, 

desta forma, por não serem investigadas as técnicas por dissociação de noções, nas 

argumentações das sentenças. 
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6 AS HETEROGENEIDADES ENUNCIATIVAS 

 

Heterogeneidade se inscreve na teoria da enunciação, derivada de Benveniste 

(1976) cujo eixo é definido no discurso afinado à visão que o identifica como fundante. Nas 

palavras de Leite (1992, p. 185 apud BARROS, 2006, p. 66) “[...] um furo no real, uma 

impossibilidade que parasita qualquer manifestação e não cessa de querer se mostrar.” 

A enunciação proposta por Authier-Revuz retoma o dialogismo bakhtiniano que dá 

suporte à relação discursiva intersubjetiva. Nas lições de Bakhtin (2002), “[...] a estrutura da 

enunciação é uma estrutura puramente social.” Com esses fundamentos, a linguista se insere 

na Teoria da Enunciação, abrindo espaço para operar interfaces com outras áreas do 

conhecimento, tais como: a psicanálise, a teoria bakhtiniana e a análise do discurso. 

A relação com a psicanálise permitiu a Authier-Revuz perceber o sujeito 

descentrado, clivado, afetado pelo inconsciente e, por isso, não sendo, portanto, fonte do seu 

dizer como explicita “o sujeito não é uma entidade homogênea, exterior à linguagem, que lhe 

serviria para “traduzir” em palavras um sentido do qual ele seria fonte consciente”. 

(AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 63). Mesmo que não tenha sido dito por ela, o sujeito tem a 

necessidade e a ilusão de sê-lo, ilusão esta que se torna essencial à sua constituição. Com essa 

concepção, o sujeito não tem propriedade sobre o que diz, nem detém o controle sobre o que 

fala, tudo isso se justifica porque o falante se vê obrigado a voltar à enunciação. 

Na visão de Brait (2001), Authier-Revuz é uma neoestruturalista, pois parte de um 

campo heterogêneo onde se encontra a língua e seus exteriores. Assim, a autora também tem 

seus pressupostos em Saussure (1972), em se tratando de língua como ordem própria e em 

Benveniste – nas lições sobre a enunciação.  

Authier-Revuz reportando-se ao campo da enunciação, que emerge da necessidade 

de conclamar exteriores, afirma: “[...] passar da condição da língua fechada sobre si mesma, à 

concepção de discurso é abandonar a concepção da homogeneidade, da ordem do um – para 

um campo do não-um, em razão da heterogeneidade teórica que o atravessa.” (AUTHIER-

REVUZ, 2004, p. 56). 

A autora vai além da visão de língua como um sistema de signos. Ela se baseia na 

teoria de Milner (2003), quando assevera que a língua suporta o real. Milner teve sua gênese 

teórica nas concepções lacanianas (1985), afirmando que “tudo não se diz”, referindo-se à 

linguística como ciência, ignorando o que lhe falta para sustentá-la. 

No campo da enunciação, Authier-Revuz trabalha a metaenunciação, ou seja, 

estuda os contornos que um sujeito faz na sua enunciação, marcando esses contornos 
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linguisticamente para comentar certas inconformidades ou simplesmente para demarcar o que 

profere. Esses contornos podem ser as não-coincidências do dizer – expressando um sujeito  

inconformado com o que disse, ou de outra maneira, quando o sujeito quer enfatizar, quer 

confirmar o que disse  – que são as figuras do bem dizer.  

Na visão de Authier-Revuz, o conceito de heterogeneidade, de presença 

constitutiva da alteridade são pontos-chave da concepção da linguagem, do sujeito e do 

sentido. Nessa perspectiva, a autora assinala dois aspectos que configuram o conceito de 

heterogeneidade: primeiro deixa claro seu papel de linguista e não de analista do discurso, 

para tanto se mantém no que ela denomina “fio do discurso”, entendendo-se enunciado, 

significando ato de enunciado e segundo são as influências teóricas externas, quais sejam, 

Bakhtin e Lacan, com sua releitura de Freud. Embora se saiba que são teorias de bases e 

percursos diferentes, ambas comungam com a noção de não-homogeneidade, de não-um, de 

alteridade constitutiva, de heterogeneidade constitutiva, da relação inseparável um/outro 

(BRAIT, 2001). Com isso, pode-se justificar o porquê da diferença da teoria de Authier-

Revuz no universo enunciativo. 

A heterogeneidade de Authier-Revuz, segundo Teixeira (2000), é radical, pois 

mexe com a homogeneidade imaginária do sujeito e de seu dizer.  

A psicanálise surge na teoria de Authier-Revuz caracterizando o sujeito, o sujeito 

do inconsciente, que não é dono do seu dizer. Esse ponto faz toda a diferença no âmbito das 

heterogeneidades por ela apresentadas. É a teoria constitutiva da linguagem que Authier- 

Revuz pontua que não há como se estudar a linguagem, de forma fechada, há necessidade de 

se buscar apoio em certos pontos para suprir a falha da linguística. A linguagem é responsável 

pela interpretação, trabalhando os recortes, pontuações, eco que se efetua sobre a 

materialidade da cadeia falada. Embora se saiba que a linguagem não é objeto da psicanálise, 

mas é através dela que é construído o seu objeto, o objeto do desejo.  

Segundo a autora, a linguagem enquanto inconsciente faz ser possível uma 

apreensão do inconsciente de modo que sempre ele é ultrapassável, alcançado pelas leis da 

linguagem e revelável em uma palavra que o diz. O inconsciente é uma cadeia de 

significantes, repetido em qualquer momento do discurso, trazendo inferências nas brechas 

deixadas pelo discurso (AUTHIER-REVUZ, 2004). 
 
A consciência não é a face aparente de um subconsciente oculto, e nem o 
inconsciente brilhante. A relação não se estabelece nestes termos, mas toma a feição 
geográfica de um caminho sem avesso, nem direito, de onde o sujeito se enuncia, 
sem saber o que diz na palavra reveladora desse saber. [...] O sujeito do inconsciente 
representado pelo significante não é desdobrado, nem dividido como as metades de 
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uma pêra. [...] Ele é barrado pelo desejo, a própria expressão de uma divisão. É isso 
que Freud destaca na clivagem do eu. (AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 31). 

 

Assim como o sujeito da Psicanálise se apresenta, ou seja, um sujeito atravessado 

pelo seu próprio inconsciente, isto o faz ser dividido, não pleno, a autora vê o sujeito como 

um “efeito de linguagem”, ou seja, é efeito de um trabalho linguístico, não podendo existir 

fora da linguagem, em uma posição de exterioridade em relação à linguagem, pois é vista 

como condição do inconsciente, do outro que constitui o um, bem como seu discurso. 

O sujeito faz uso da palavra, contudo, esta não lhe é própria, é buscada de algum 

lugar, razão da recorrência ao interdiscurso. 
 
Sob nossas palavras, outras palavras sempre são ditas; através da linearidade da 
emissão por uma única voz, se faz ouvir uma polifonia; todo discurso parece se 
alinhar sobre várias pautas de uma partitura e o discurso é constitutivamente 
atravessado pelo discurso do Outro. (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 69). 

 

Por outro lado, a teoria bakhtiniana, ao apresentar o dialogismo, a intertextualidade 

e a polifonia, dá respaldo à Authier-Revuz para discorrer sobre a interferência de outros 

discursos no discurso que está sendo produzido, como também para estudar as noções de 

alteridade e polifonia presentes no discurso. Isto porque se tratam de conceitos que asseguram 

a existência de outros enunciados em um texto ou em um enunciado. O autor assim se 

expressou: “[...] todas as palavras e formas que povoam a linguagem são vozes sociais e 

históricas, que lhe dão determinadas significações concretas.” (BAKHTIN, 2002, p. 106).  

 Nesse campo do discurso, é notada a existência de mais um outro, este com “o” 

minúsculo que se refere ao interlocutor, diferente do locutor. É da teoria de Bakhtin que se 

passa a compreender que tudo que é dito, não pode ser tido como forma original, pois nesse 

enunciado está incrustado o já-dito. Conceber o objeto do discurso é ter um diálogo tecido 

pelas consciências ideológicas, pela entonação e pelo julgamento do outro. Desta forma, 

nenhuma palavra é neutra, todavia, ela vem com marcas profundas da alteridade. O sujeito faz 

uso da palavra, contudo, esta não lhe é própria, é buscada de algum lugar, razão da 

recorrência ao interdiscurso. 
 
Toda palavra remete a um conteúdo, ou a vários, nos quais viveu sua existência 
socialmente subjugada, ela chega a seu próprio contexto, vinda de um outro 
contexto, penetrada do sentido dado por outros. As palavras estão plenas, ocupadas, 
habitadas, atravessadas por discursos, é o que Bakhtin designa por ‘saturação da 
linguagem socialmente significante por intenções e acertos determinados’. 
(AUTHIER-REVUZ, 2004, p. 35-36). 
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 Bakhtin afirma que o dialogismo constitui o sentido das palavras através do 

cruzamento no discurso, construindo assim todo o discurso. Authier-Revuz (2004) pondera 

que os outros discursos são o exterior constitutivo de um determinado discurso, ensina ainda 

que: 
 
O lugar do outro no discurso não está ao lado, mas no discurso personagem que 
ressoa de alguma maneira ao lado daquele autor. Um mundo de objetos acabados, 
presos no discurso de seu criador é substituído pelo não acabamento de um diálogo 
de pontos de vista colocados em pé de igualdade. (AUTHIER-REVUZ, 2004,        
p. 41). 

 
Desta forma a relação do interlocutor em um discurso é considerada na perspectiva 

do diálogo e não no conhecido discurso externo, no qual os interlocutores são demarcados por 

perguntas e respostas, conversações; esse processamento do diálogo e de interlocução ocorre 

no interior do discurso – princípio constitutivo do sujeito e da linguagem. “O interlocutor 

compreende o discurso do outro através de seu próprio discurso.” (AUTHIER-REVUZ, 2004, 

p. 42). 

Assim, Authier-Revuz (2004, p. 46) entende que 
 
O outro do dialogismo de Bakhtin não é nem o objeto exterior do discurso (falar do 
discurso do outro), nem o duplo, não menos exterior do locutor: ele é a condição do 
discurso, e é uma fronteira interior, que marca no discurso a relação constitutiva 
com o outro. 

 

A partir dessas concepções teóricas Authier-Revuz assenta os seus princípios 

linguísticos no que ela caracteriza como Heterogeneidades Enunciativas. Para a autora a 

hetergeneidade pode ser vista em dois planos: heterogeneidade constitutiva e heterogeneidade 

mostrada. A primeira apresenta um discurso constitutivo atravessado por outros discursos e 

pelo discurso do outro (AUTHIER-REVUZ, 2004). Já a segunda, ou seja, a heterogeneidade 

mostrada é encontrada no corpo do texto, representadas por formas explícitas, que podem ser 

plenamente recuperáveis através das formas de enunciação. Assim sobre a heterogeneidade 

mostrada ela se expressa: 
 
No discurso, as formas da heterogeneidade mostradas não são um reflexo fiel, uma 
manifestação direta – mesmo parcial – da realidade incontornável que é a 
heterogeneidade constitutiva do discurso; elas (as formas) são elementos de 
representação – fantasmática – que o locutor (se) dá de sua enunciação. (AUTHIER-
REVUZ, 2004, p. 54).  

 

A heterogeneidade marcada aponta sempre a falta de sentido no discurso, pois:  
 
Essas palavras porosas, carregadas de discursos que elas têm incorporado e pelos 
quais elas restituem, no coração do sentido do discurso se fazendo, a carga nutriente 
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e destituinte, essas palavras embutidas, que se cindem, se transmudam em outras, 
palavras caleidoscópicas nas quais o sentido, multiplicado em suas facetas 
imprevisíveis, afasta-se ao mesmo tempo, e pode, na vertigem, perder-se, essas 
palavras que faltam, faltam para dizer, faltam por dizer – defeituosas ou ausentes – 
aquilo que lhes permite nomear, essas palavras que separam aquilo mesmo entre o 
que elas estabelecem o elo de uma comunicação, é no real das não-coincidências 
fundamentais, irredutíveis, permanentes, com que elas fundamentalmente, as 
palavras que dizemos não falam por si, mas pelo...“Outro”: outro que abre o 
discurso sobre sua exterioridade interdiscursiva interna, a nomeação sobre a perda 
relativamente à coisa, a cadeia sobre o excesso de sua ‘significância’, a comunicação 
sobre a abertura intersubjetiva e, no total, a enunciação sobre a não-coincidência 
consigo mesmo sobre o sujeito, dividido, dessa enunciação. (AUTHIER-REVUZ, 
1998, p. 26).  

 

O estudo de Authier-Revuz sobre heterogeneidade vale-se de uma configuração 

formal por ela mesma denominada de modalização autonímica. A autora recorre a dois 

teóricos – Récanati que estudou a ideia de transparência e opacidade do signo e a Rey Debove 

que teorizou sobre a conotação autonímica; “[...] tome um signo, fale dele e você terá uma 

autonímia.” (TEIXEIRA, 2000, p. 141).  

Então a modalização autonímica é uma anomalia da linguagem no discurso, ela 

traduz defeito, falha, falta de sentido na linguagem e com isso é necessário um complemento 

para trazer segurança naquilo que está expressando o sujeito enunciador. Pois bem: Rey 

Debove apresenta o conceito de conotação autonímica, por outro lado Authier-Revuz insere o 

estudo sobre modalidade autonímica. A diferença está nos objetos de estudos, a conotação 

autonímica se volta para a polissemia dos termos, já a modalidade autonímica refere-se a um 

fato de enunciação “atravessada por sua autorrepresentação opacificante”. 

 Através da modalização autonímica a autora demonstra como o dizer estabelece a 

tríplice aliança: imaginário, simbólico e real; demonstra ainda como esse fenômeno 

linguístico divide a enunciação em dois campos: o da coincidência – metalinguagem em ação 

e o campo das não-coincidências – que ocorrem quando são detectadas as falhas na linguagem 

e não devem deixar de serem corrigidas. 

Então, Authier-Revuz (1998) apresenta as heterogeneidades enunciativas através 

das: 

a) não-coincidências do dizer e 

b) figuras do bem dizer.  

 
Para a autora são formas de desdobramento sígnico 

[...] que expressam o não um, a falta do dizer, a ausência, o lapso, o dizer provisório 
ou excessivo apresentam a versão do um do dizer; revelador da ilusão de controle, a 
ilusão do acordo, da adesão de controle, a ilusão do acordo, da adesão plena, da 
adesão sufragista, da intencionalidade, do consenso no emprego dos signos. Essa 
versão de modalização autonímica – a coincidência no dizer – anda pari passu com 
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sua versão contrária do percurso enunciativo e “do mesmo modo que a falta (a não 
coincidência do dizer) o bem dizer (a coincidência no dizer) pode ser 
explicitamente colocado em comentários metaenunciativos. (AUTHIER-REVUZ, 
1998, p. 54). 

 

A autora em apreço dá conta de que essas formas linguísticas possuem diferentes 

funções, tais como: marcar a presença de outro enunciador, marcar a existência de outro 

sentido, mostrar quando um signo linguístico não é completo para designar algum ser, entre 

outras funções, umas relacionadas à língua como sistema linguístico, outras ao léxico, 

construindo enunciado com sentido e as formas com funções relacionadas ao sujeito e o 

sentido que ele expressa no enunciado.  

 

6.1 As não-coincidências do dizer 

   

Authier-Revuz  defende que através das não-coincidências do dizer ocorre o jogo 

entre o UM e o NÃO-UM, fenômeno que é inerente à própria linguagem, assim ela apresenta 

quatro categorias das estruturas metaenunciativas:  

a) Não-coincidência interlocutiva, nesta, o dizer do locutor está afetado pela 

não-coincidência com o outro interlocutor. Como afirma Authier-Revuz (2004) 

esta não-coincidência pode aparecer explicitada por glosas como: “X, se me 

permite a expressão”, “X, perdoe-me o termo” etc. e “[...] é colocada, com 

apoio em uma concepção pós-freudiana de sujeito, não-coincidente consigo 

mesmo pelo fato do inconsciente, como fundamental e irredutível entre dois 

sujeitos ‘não simetrizáveis’.” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 22). A autora 

aponta três condições para distingui-las: devem ser formas isoláveis na cadeia 

linguística, devem ser formas reflexivas que correspondem ao desdobramento 

do que é tido como um único ato de enunciação e devem ser formas 

opacificantes do dizer; 

b) Não-coincidência do discurso consigo mesmo – é um conjunto de formas 

metaenunciativas que estabelece a relação de um interior constituído por 

exteriores que lhe asseguram sua unidade e sua identidade. Neste fenômeno, 

constata-se que um discurso está sempre sendo atravessado por dizeres de 

outros enunciadores. É uma forma de heterogeneidade constitutiva que se 

refere ao dialogismo bakhtiniano e à noção pecheutiana de interdiscurso – “[...] 
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considerando que toda palavra, por se produzir no ‘meio’ do já-dito de outros 

discursos, é habitada pelo discurso outro.” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 22); 

c) Não-coincidência entre as palavras e as coisas – é uma heterogeneidade 

constitutiva por duas perspectivas, a primeira da oposição que a autora 

reconhece como sistema acabado de unidades discretas e o contínuo, as 

diversas singularidades do real nomeadas e inscritas em um jogo que não pode 

ser evitado e a segunda diz respeito aos termos lacanianos, do real domo 

radicalmente heterogêneo à ordem simbólica, ou seja, da falta de captura do 

objeto pela letra (em psicanálise o ato falho). Segundo a linguista há 

manifestação de dúvidas, hesitações. Significa dizer que as palavras que estão 

sendo empregadas não correspondem exatamente com os sentidos a que se 

referem, há uma busca pela palavra adequada. Representa-se por glosas, por 

exemplo: “X, na falta de outra palavra”, “X, este é o termo que convém” “X, 

por dizê-lo de algum modo”; 

d) Não-coincidência das palavras consigo mesmas – as formas que representam 

esta categoria são, também, glosas, tais como: “X, em todos os sentidos”, “X, 

no sentido literal do termo, “X, metaforicamente falando” e elas estabelecem 

um jogo com as palavras, eliminado os excessos. Elas aceitam, rejeitam ou 

especificam o sentido a ser entendido em função de ocorrências de polissemia 

ou homonímias por meio das quais o enunciador procura um sentido para a 

palavra pela exclusão de outros possíveis.  

Convém esclarecer que a estudiosa das heterogeneidades enunciativas dá 

prioridade, em seus estudos, às formas marcadas, observáveis no “fio do discurso”, referindo-

se ao outro que se sobrepõe ao mesmo.  
 
[...] no aspecto interlocutivo, o plano do heterogêneo (dialogismo) que afeta, 
constitutivamente, o dizer, entregando-o, retirado do lugar único de sua emissão, a 
um compartilhamento não dominado entre seus dois pólos, e o heterogêneo 
(dialogismo) representado, protegendo o sujeito do real do primeiro onde arriscaria 
vacilar sua palavra. Aquele, observável, faz a parte do outro interlocutor em pontos 
que, emergências no fio do dizer do compartilhamento constitutivo entre o um e o 
outro que lhe subjaz, são solidariamente, a máscara pelo fato de que, 
circunscrevendo a incidência do outro, elas garantem, quanto ao que lhes é o 
complementar no dizer, a ilusão de deter só o um. (AUTHIER-REVUZ, 2011, p. 9). 

 

As não-coincidências do dizer entram na cena do jogo enunciativo, 

responsabilizando-se pela ruptura do trajeto unificado da linguagem. Tem um caráter 

circunscrito, controlado pelas imagens de pontos de não-coincidências do dizer. Desta forma, 
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elas se corporificam e passam a ser identificadas. Todavia, elas assumem uma ilusão 

necessária de não-coincidências do dizer, controlada pelo enunciador. São uma forma de 

desdobramento sígnico, expressando: o não-um, a falta do dizer, a ausência, o lapso, o dizer 

provisório ou excessivo e revelando a ilusão do controle, a ilusão do acordo, a adesão plena 

etc. 

 

6.2 As figuras do bem dizer 

 

Quanto às figuras do bem dizer Authier-Revuz (1998, p. 54) discorre afirmando 

que são “[...] um jogo inerente à língua – cuja representação explícita como parte beneficiada 

do dizer de X é o que afirma o ‘bem’ nesse dizer.” As figuras do bem dizer estão presentes no 

discurso exercendo duas funções: a primeira, pontuando o modo de dizer, constitui-se em uma 

maneira que o enunciador tem de dizer que a forma enunciada é adequada àquele ato 

discursivo e como a segunda função – refletindo a escolha “correta” das palavras que foram 

empregadas. 

Segundo Fonseca e Cavalcante (2012, p. 83), as figuras do bem dizer foram 

agrupadas pela autora em quatro modalidades: 

a) o dizer de acordo com a intenção que expressa a intencionalidade subjetiva, a 

responsabilidade individual pelas escolhas discursivas: 

O enunciador enfatiza o que disse. É como se ele quisesse excluir qualquer 

engano de recepção virtual ou imaginada, Nas palavras de Fonseca e Cavalcante (2012, p. 84) 

“[...] protege o enunciador da invasão indesejada dos tipos de outros que a enunciação 

comporta e anuncia a intencionalidade da escolha das palavras como que reafirmando a ilusão 

de controle sobre a enunciação.” 

Para Authier-Revuz (1998, p. 56) essa figura do bem dizer justifica que “[...] a 

confirmação não vem dissipar uma dúvida real do destinatário quanto ao que ele percebeu, 

mas simular retoricamente uma resposta a uma dúvida fictícia.” 

Fonseca e Cavalcante (2012, p. 85) ponderam que 
 

A intencionalidade subjetiva demonstrada na enunciação mostra um sujeito que se 
esforça para manter o controle discursivo, um sujeito que veicula os sentidos que 
deseja veicular o modo como quer argumentar, expurgando da enunciação os 
entraves não coincidentes que podem eventualmente aparecer. 

 

b) o dizer de acordo com as leis do dizer que coloca em jogo o protocolo da enunciação ou 

o ritual discursivo; 
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Essa figura surge por conta da exigência do cumprimento de regras socioculturais. 

Há remissão ao teórico Foucault – com seus estudos sobre o protocolo da enunciação e a 

Pêcheux (1969) – com seu ritual discursivo. O que é dito deve ser legitimado pelas regras de 

conduta enunciativas. Na esteira de Fonseca e Cavalcante (2012, p. 86),  
 
[...] esse dizer, de acordo com as leis do dizer, são efetivados por meio da 
modalidade deôntica da permissão, que põe em funcionamento a nomeação 
admissível e a nomeação obrigatória, que se materializa em fórmulas situadas entre a 
coerção do verdadeiro e a coragem de dizer o nome verdadeiro. 

 

O sujeito enunciador que se apresenta nessa figura é mais corajoso e consciente do 

que profere.  

 Essa lei do dizer tem muito a ver com o dizer presente no discurso jurídico. 

Primeiro porque se efetiva por meio da modalidade deôntica e segundo porque mesmo que o 

sistema seja coercitivo, no caso o ordenamento jurídico – o sujeito enunciador subverte o 

próprio sistema, justificando sua aplicação total ou parcial, buscando persuadir o destinatário.  

c) o dizer como ato pessoal que mostra o sujeito que assume a responsabilidade por sua 

enunciação, colocando-se como fonte – provisória ou iniciante – da nomeação.  

Essa figura do bem dizer, marcadamente é a que “[...] mais procura restaurar o um 

da enunciação. Paradoxalmente é também a figura que mais denuncia o lapso do sistema, a 

falha constitutiva, a falta de.” (FONSECA; CAVALCANTE, 2012, p. 87). Nessa figura o 

sujeito é dono do seu dizer, ficando à mercê das fragilidades inerentes ao sistema. Não há 

apoios exteriores, mas há uma responsabilização específica do sujeito enunciador sobre o que 

enuncia, pois: 
 

O dizer de X não é representado como coincidindo com o permitido ou com o 
prescrito que lhe confere, do exterior, uma validade, mas como identidade com uma 
decisão do enunciador, apontando, no instante de modo simultaneamente soberano e 
frágil, “exposto” – sem o abrigo dos exteriores que “garantem” –  um nome sobre 
uma coisa. Aparecem aqui em uma espécie de solidão e de responsabilidade do “eu” 
nomeando uma coisa em sua singularidade, isto é, não ainda nomeada, uma 
dimensão de batismo cumprido, em seus riscos e segundo o seu desejo. (AUTHIER-
REVUZ, 1998, p. 69). 

 

d) o dizer preenchido pelo equívoco, que se vale do acaso para sua completude, apresenta 

um sujeito aproveitador de ocasião, não perdendo tempo para juntar ao seu enunciado o que 

surge por acaso – “[...] o equívoco da língua (polissemia, homonímia, trocadilho...) oferece-

lhe a surpresa bem-vinda.” (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 75). O sujeito enunciador não se 

inibe por não ter controle no que diz. Ele se aproveita do momento para efetivar um retorno, 

assim 



  
73 

O jogo inassinalável, no “avesso” das palavras, dos equívocos da “língua” 
[“lalangue”], encontro imprevisto, singular, que faz brotar no coração – significante 
– da nomeação escolhida a faísca de outra palavra ou de um sentido a mais cujo 
acaso bem-vindo vem, para o enunciador que o recebe, duplicar a sábia adequação 
do primeiro. (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 78). 

                                                                                                                                                                                

Nos entendimentos de Fonseca e Cavalcante (2012), as figuras do bem dizer são 

instrumentos discursivos por meio dos quais o sujeito se coloca no jogo enunciativo da 

interação linguística, interação que se dá tanto entre sujeitos como entre o enunciador e o 

sistema, entre o enunciador e o real. 

As investigações de Authier-Revuz (1998) no campo da enunciação conduziram-

na para uma sistematização das concepções de sujeito, denominados por ela como: sujeito 

origem do dizer e sujeito efeito do dizer. O sujeito do dizer tem o controle sobre a enunciação 

e o sujeito efeito do dizer não tem condições de manipular os sentidos que são expressos nos 

enunciados. 

Fonseca e Cavalcante (2012, p. 90-91) comentam que: 

  
[...] o sujeito sustentado pela teoria das heterogeneidades enunciativas é um sujeito-
efeito de sentido, já o sujeito que se evidencia na teoria da argumentação no discurso 
é um sujeito mais pragmático, um sujeito-origem do sentido, um sujeito que controla 
a sua enunciação. 

 

Assim, para o desenvolvimento desta pesquisa, escolheram dois tipos de não-

coincidências do dizer: a não-coincidência interlocutiva e a não-coincidência interdiscursiva e 

as duas figuras do bem dizer: o dizer de acordo com as leis do dizer e o dizer como ato 

pessoal. 

Este estudo aponta novas marcas para exemplificar as NCD as FBD, contudo, 

preservando-se as características iniciais lecionadas por Authier-Revuz para que o fenômeno 

linguístico ocorra na enunciação que prevê marcas formais (dizer/chamar), antecedendo  

termos para sinalizar um evento de NCD, contudo, esta pesquisa, seguindo a linha dos estudos 

de Fonseca (2011) sobre as heterogeneidades, defende que existem outras maneiras de serem 

marcadas as heterogeneidades – ou seja – o próprio contexto, além das formalizadas pela 

teórica Authier-Revuz. Assim, identificaram-se marcas contextuais que podem representar 

tanto as não-coincidências do dizer como as figuras do bem dizer, não desprezando o 

entendimento da teórica sobre o papel dessas heterogeneidades em um enunciado. 

 A partir desses entendimentos, procurar-se-á responder à questão-problema: por 

que a lei e a coerência subjetiva do autor não são suficientes para compor uma argumentação 

sentencial?  
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 A pesquisa identificará as não-coincidências do dizer, nos argumentos 

classificados à luz da Nova Retórica, presentes na fundamentação da sentença, parte da 

sentença onde se encontram os argumentos sobre os fatos litigados. Quanto às figuras do bem 

dizer serão identificadas na fundamentação e na conclusão da sentença. 
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7  DESCRIÇÃO METODOLÓGICA  

 

 Objetiva-se, neste capítulo, apresentar os procedimentos metodológicos 

responsáveis pela efetivação do objeto de estudo desta pesquisa, assim como pontuar de 

maneira genérica sobre os principais termos que foram usados durante as análises. Serão 

abordados, também, a constituição do corpus e os modos que se obtiveram os resultados. 

Entende-se que, a priori, construir o perfil metodológico da presente pesquisa 

importa situá-la no contexto da pesquisa social, o que implica, neste caso, a maleabilidade e a 

perspicácia da pesquisadora diante da leitura das peças integrantes do corpus, da análise da 

argumentação que conduz às justificativas para o decisum, para descrever-lhes a feitura, 

fazendo uso de um percurso em que se pode incluir a perspectiva indiciária.  

Na pesquisa, utilizou-se o método indutivo, com enfoque qualitativo-

interpretativista, ressaltando que na esteira de Marconi e Lakatos (2002), Cervo e Bervian 

(2002) entre outros, esse tipo de análise deve se pautar pelo método dialético-hermenêutico, 

que consiste em duas etapas principais: a primeira (puramente dialética) escolhem-se partes 

do objeto de estudo, descrevendo-as em sua constituição material, o que dará ao pesquisador 

uma visão pormenorizada de todos os componentes que interagem na formação do fato 

observado. Já a segunda (parte hermenêutica), o pesquisador deverá pontuar critérios de 

análises; nessa etapa são feitas as interpretações, apontando as implicações e explorando os 

possíveis planos de explicações que o objeto de estudo possa comportar.  

Ressalta-se que, observar a organização dos enunciados argumentativos no corpus, 

significa dizer que a delimitação do contexto foi determinante para a direção das análises que 

se pretendeu realizar neste estudo. 

 

7.1 Delimitação do universo 

 

O corpus desta pesquisa é formado por 10 (dez) sentenças judiciais oriundas do 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão da Vara Especial de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher da Comarca de São Luís e o do 5º. Juizado Especial Cível.  

Para se compor o corpus, conversou-se, informalmente, com magistrados, 

expondo os objetivos da pesquisa e solicitando a gentileza deles no sentido de fornecer suas 

sentenças para as análises. As sentenças são resultantes de ações civis, fornecidas por 

magistrados do convívio da pesquisadora e foram prolatadas em 2012 e em 2013. Isto só foi 
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possível devido à facilidade de adquiri-las sem burocracias e pela gentileza dos prolatores das 

sentenças. 

Entendeu-se que esse quantitativo foi suficiente para testar as hipóteses levantadas. 

A escolha de sentenças de duas unidades judiciais que têm focos de lides diferentes foi para 

demonstrar os aspectos comuns quanto ao uso das técnicas argumentativas e justificar se 

existe ou não articulação de técnicas argumentativas com heterogeneidades enunciativas em 

mais de um órgão judicante, mesmo que seja vinculado a um único Tribunal.   

Desta maneira, a partir dos enunciados argumentativos encontrados nas sentenças 

produzidas por dois magistrados maranhenses, autores das que compuseram o corpus da 

pesquisa, fez-se um levantamento por amostragem, em um processo que envolveu a 

experiência da pesquisadora, tanto como professora de Língua Portuguesa, como serventuária 

da justiça, no que diz respeito ao ensino de produção textual, como também aos trabalhos com 

produção textual para peças jurídicas.  

A decisão de investigar sentenças dentro do discurso jurídico foi porque nelas os 

enunciados argumentativos são imprescindíveis para o convencimento do desfecho sentencial, 

inclusive, porque a estrutura de uma sentença tem como um de seus componentes a 

fundamentação do direito negado ou concedido, onde se identifica a construção dos 

argumentos do decisum. Esta opção foi pensando ser possível observar o modo como são 

feitas as argumentações em sentenças judiciais. E mais, por entender que os dados formais, 

contidos nos enunciados, alinhados às normas legais poderão indicar um tradicionalismo 

escriturístico, comum nas argumentações do Poder Judiciário como um todo. 

 

7.2 Procedimentos metodológicos 

 

Antes de se partir para a análise dos dados, realizou-se um levantamento 

bibliográfico, com demarcações de leituras das principais teorias da argumentação, inclusive, 

argumentação jurídica existentes. De igual modo, procedeu-se com leituras sobre a teoria da 

enunciação, em artigos, dissertações, teses e outras publicações que envolvessem o tema 

objeto do estudo.  

As hipóteses desta pesquisa foram testadas utilizando-se categorias teóricas 

propostas, de um lado, por Perelman e Tyteca (2005) através da identificação dos argumentos 

que compõem as técnicas argumentativas, construídas com argumentos por associação de 

noções; de outro, elegeram-se as heterogeneidades enunciativas sob a égide da teoria 

lecionada por Authier-Revuz (2004) – marcas linguísticas das não-coincidências do dizer 
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interlocutiva, não-coincidências do dizer interdiscursiva e as figuras do bem dizer do tipo o 

dizer de acordo com as leis do dizer e o dizer como ato pessoal.  

Ao se elegerem essas categorias, pensou-se na conjugação que elas podem realizar 

quando estão no âmbito das argumentações, ou seja, elas estão presentes nos argumentos, pois 

compõem a linguagem jurídica em uso.  

Prosseguindo, já de posse das sentenças judiciais, o primeiro passo foi torná-las 

anônimas quanto às partes litigantes e o prolator; em seguida, foram divididas em dois 

grupos; para identificá-los usou-se a letra G (grupo) seguida do número 1 e 2.  No grupo 1 

(G1), foram agrupadas cinco sentenças da Vara de Violência Doméstica contra a Mulher, 

numeradas sequencialmente de 1 a 5, antepondo-se a letra S (sentença), seguida do número 1, 

G2: S1, S2, S3, S4, S5. No Grupo 2 (G2), as cinco sentenças do 5º. Juizado Especial Cível, 

também, antepondo-se a letra S e numeradas de 1 a 5, ficando G2 – S1, S2, S3, S4, S5. 

 A análise dos dados passa pelo agrupamento das sentenças por unidades 

jurisdicionais de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, pela leitura de 

cada sentença, depois análises dos dados, por grupo de sentenças, para se identificar qual a 

tese que está sendo defendida, em seguida pela localização dos argumentos presentes na 

fundamentação da sentença, levantamento e identificação das técnicas argumentativas por 

associação de noções, bem como verificação de existência de expressões de NCD 

interdiscursiva e interlocutiva, observando se estavam conjugadas com as técnicas usadas 

pelos juízes; ato contínuo foi registrada a avaliação da frequência5 de uso das técnicas 

argumentativas e heterogeneidades enunciativas destacadas no corpus, seguidas de inferências 

sobre os resultados do maior ou menor emprego dessas técnicas e das heterogeneidades, tudo 

com vistas a demonstrar como são construídos os argumentos e a comparar a construção dos 

argumentos das duas autoridades dos órgãos judicantes, identificando a presença das 

similaridades ou não.  

As últimas etapas das análises consistiram na identificação, na parte conclusiva da 

sentença, dos eventos que representam as figuras do bem dizer – o dizer como ato pessoal e o 

dizer de acordo com as leis do dizer, trazendo um enfoque diferenciado com relação às 

marcas linguísticas expostas na teoria de base de Authier-Revuz, sobre a presença do não-Um 

em sentenças.  

Ao término das análises, organizaram-se as investigações em 5 (cinco) apêndices, 

nomeados desta forma:   
                                                
5 O termo frequência está sendo usado para facilitar a visão dos resultados como noções de apoio ao método de 

análise dos dados. 
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 Identificação das técnicas argumentativas nas sentenças da Vara Especial de 

Violência Doméstica contra a mulher da Comarca de São Luís; 

 Identificação das técnicas argumentativas nas sentenças do 5º Juizado Especial 

Cível da Comarca de São Luís; 

 Identificação das heterogeneidades nas sentenças do grupo 1; 

 Identificação das heterogeneidades nas sentenças do grupo 2; 

 Identificação de argumentos com uso da coerência normativa. 

Para se localizar os exemplos nos grupos sentenciais, colocou-se o grupo – G1 ou 

G2, seguido do símbolo de parágrafo (§) e do número da sequência organizacional dos 

parágrafos no texto sentencial, como se vê: G1S4§2; significa que é um exemplo do grupo 1, 

sentença 4 e está no segundo parágrafo da sentença analisada. 
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8 A CONSTRUÇÃO DA MOLDURA ARGUMENTATIVA 

 

 Pretende-se, neste capítulo, demonstrar como se constroem os argumentos 

sentenciais. Para tanto, serão apresentadas as análises das técnicas argumentativas, do 

seguinte modo: primeiramente, serão exemplificadas as técnicas que se destacaram nos 

argumentos sentenciais, em seguida, apresentar-se-ão as tabelas e os gráficos demonstrativos 

dos usos dessas técnicas, bem como as leituras sobre os dados compilados.  

Depois disso, são exemplificadas as não-coincidências do dizer: interdiscursivas e 

interlocutivas, as figuras do bem dizer: o dizer como ato pessoal e o dizer de acordo com as 

leis do dizer, seguidas das tabelas e dos gráficos que retratam o quantum de uso dessas marcas 

nas sentenças, com suas leituras respectivas. 

O capítulo prossegue com as inferências sobre o uso das técnicas argumentativas 

aliadas às não-coincidências do dizer, através de exemplos. Por fim, serão apresentadas as 

figuras do bem dizer - o dizer como ato pessoal e o dizer de acordo com as leis do dizer nas 

sentenças, apontando marcas que se julgaram representativas, partindo-se dos entendimentos 

dados por Authier-Revuz sobre as figuras do bem dizer. 

Todas essas análises valem-se das duas teorias sobre as quais convém pontuar 

certas lições: 

Perelman e Tyteca (2005, p. 523) falando sobre o estudo analítico dos argumentos 

afirmam que 
 
Os elementos isolados com vistas ao estudo formam, na realidade, um todo; estão 
em interação constante, e isso em vários planos: interação entre diversos 
argumentos enunciativos, interação entre estes e o conjunto da situação 
argumentativa, entre estes e sua conclusão e, enfim, interação entre os argumentos 
contidos no discurso e aqueles que têm este último por objeto. Os limites ao jogo de 
elementos em questão são de todos os lados imprecisos. 

 

Os autores reconhecem que o jogo argumentativo é constituído por contornos 

definidos que são levados a diversas direções e isso quem comanda é o sujeito enunciador. 

Entende-se que a referência a “diversos argumentos enunciativos” abre espaço para se 

analisar o todo argumentativo à luz da teoria da enunciação. 

Foi partindo dessa visão que se buscou um dos expoentes da enunciação nos dias 

atuais: Authier-Revuz, conquanto não tenha feito abordagens específicas sobre os valores 

retórico-argumentativos das heterogeneidades enunciativas, não tem se mostrado alheia à 

argumentação, haja vista que, em uma de suas falas, a exemplo no seu texto intitulado 

“Heterogeneidade(s) enunciativa(s)”, ela inicia seus postulados desta forma: 
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A “complexidade enunciativa” está na moda: distanciamento, graus de 
comprometimento, desnivelamentos ou deslocamentos enunciativos, polifonia, 
desdobramentos ou divisão do sujeito enunciador - Tantas são as noções que – em 
quadros teóricos diferentes – dão conta de formas linguísticas discursivas ou textuais 
alterando a imagem de uma mensagem monódica. Numerosos trabalhos o 
testemunham, nestes últimos anos, tratando do discurso relatado [...] palavras 
argumentativas. (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 25, grifo nosso). 
 

 
Destacando-se a expressão “alterando a imagem de uma mensagem monódica” foi 

possível exemplificar esse entendimento com a sentença judicial que a princípio, apresenta-se 

como uma mensagem monódica à luz do aspecto normativo jurídico, ou seja, um discurso que 

ilusoriamente deve ser proferido por apenas um sujeito enunciador. 

 Essas assertivas de Authier-Revuz abriram caminhos para as investigações sobre 

as heterogeneidades nos enunciados argumentativos sentenciais, de forma a contribuir para 

desvendar as particularidades dos enunciados que se fazem presentes no que, parafraseando, 

pode-se chamar de “argumentação monódica”.   

Assim, partindo dessa premissa, justificam-se as análises das técnicas 

argumentativas da Nova Retórica conjugadas com as heterogeneidades enunciativas, visto que 

Perelman e Tyteca (2005) deixam claro que no todo argumentativo, os argumentos são 

construídos através da interação entre os elementos que compõem a estrutura argumentativa, 

afirmando que 
 
[...] a descrição dos argumentos chamados a interagir sempre pode ser estendida 
numa direção dupla: por uma análise mais aprofundada dos enunciados, análise 
mais acurada ou, também, diversamente conduzida, e pela consideração de um 
número crescente de argumentos espontâneos tendo o discurso como objeto. 
(PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 523). 

 

Diante dessas pistas indicadas pelos autores, caminhou-se em direção das análises 

dos enunciados argumentativos. Partindo-se das técnicas que são usadas na construção dos 

argumentos, encontrando-se elementos que surgem espontaneamente, no meio da estrutura 

construída com a técnica argumentativa, que são as marcas de heterogeneidades; como é o 

caso das não-coincidências do dizer interlocutivas, que expressam um dizer inconsciente do 

sujeito enunciador, ou seja, é um dizer esboçado sem pré-meditação. 

Desse modo, as análises dos eventos de heterogeneidades enunciativas nos 

argumentos sentenciais são justificadas porque, através desses eventos, demonstrar-se-á que: 

a) as não-coincidências do dizer do tipo interlocutivas e interdiscursivas apontam 

que um outro, chamado a co-enunciar a sentença, é o não-UM, ou seja, as não-
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coincidências do dizer, além de possuírem valores retóricos argumentativos, 

também, assinalam a presença de Outro no enunciado sentencial; 

b) as figuras do bem dizer: o dizer de acordo com as leis do dizer e o dizer como 

ato pessoal indicam que o sujeito enunciador tem a preocupação de retomar o 

UM da sentença; seja dizendo de acordo com o jogo argumentativo no qual 

está inserido, seja marcando sua presença com um dizer que representa seu ato 

pessoal; 

c) as análises dos enunciados argumentativos demonstrarão que nos argumentos, 

as não-coincidências do dizer acham-se articuladas com as técnicas 

argumentativas, reforçando a persuasão da tese apresentada. 

 

8.1 Técnicas argumentativas predominantes nas sentenças à luz da Nova Retórica  

 

 Os exemplos que seguem destacam as técnicas argumentativas por associações de 

noções: argumentos quase-lógicos, argumentos baseados na estrutura do real e argumentos 

que fundamentam a estrutura do real, do Grupo 1 – sentenças da Vara de Violência contra a 

Mulher e do Grupo 2 – sentenças do 5º Juizado Especial Civil, um exemplo de cada caso, 

quando houver. 

 

8.1.1 Técnicas de argumentos quase-lógicos 

 

Os argumentos quase-lógicos são os que mais se aproximam da demonstração e do 

raciocínio formal, embora não se apresentem, totalmente, como tais. Eles têm um esquema 

formal, que é o modelo para que o argumento seja construído e, as operações de redução que 

deixam ser inseridos os dados no esquema, fazendo-os compatíveis, iguais e homogêneos. 

São argumentos que dependem de certo esforço mental para conduzir à formalidade, pois têm 

características não-formais. Esse é o entendimento de Perelman e Tyteca (2005). São 

equivalentes a uma lógica matemática, contudo, a persuasão só se realiza quando está 

clarificada a demonstração das formas, estas, por seu turno, não podem apresentar 

ambiguidades ou interpretações múltiplas. Assim, apresentam-se como: 

 
Argumento por definição descritiva 
 

O ato de definir pelo enunciador apresenta sua posição e um direcionamento que 

revela uma subjetividade. Perelman (1999) afirma que a identificação de duas expressões 
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pode resultar da definição ou da análise, assim, se o procedimento for de análise, certamente 

haverá revelação do subjetivo. 

Exemplo 1  

TESE: violência doméstica e familiar contra a mulher, ausência de prova. 

 
Pelo conceito analítico de crime este é uma conduta típica, ilícita e culpável. (G1 S3 
§25). 

 

O exemplo 1 é um fragmento que pertence ao grupo 1 e está localizado em uma 

sentença cuja tese defendida é sobre a ausência de comprovação da excludente de 

antijuricidade, desta forma o enunciador usa a definição descritiva para explicar o conceito 

analítico de “crime”, capitulada no Código Penal Brasileiro, expondo o conceito de “crime”. 

O exemplo 1 revela a subjetividade do sentenciador.  

 
Argumento por definição normativa 
 

Nos ensinos de Perelman e Tyteca (2005) a definição normativa indica a forma 

como uma palavra deve ser entendida, traduzindo uma regra que deveria ser observada por 

todos.  

 
Exemplo 2  

TESE: queixa-crime com difamação e calúnia. Não há relatório. A sentença contém sete 

parágrafos, nos três primeiros o juiz se limita a definir o que é queixa-crime e como deve ser 

instruída como causa de pedir.  

 
A queixa-crime não se confunde com a mera notícia do crime, mera comunicação 
da prática de um crime feita à autoridade policial. Ela é a exposição do fato 
criminoso e, para isso, deverá trazer um mínimo de provas ou indícios. No caso, 
não traz sequer o fato supostamente criminoso. (G1 S1 §5). 

 
Exemplo 3 
 
TESE: reparação civil e pretensão de enriquecimento sem causa 

Quanto aos danos morais, prescreve o Código Civil, no artigo 927, que aquele que, 
por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, 
dispondo, ainda, no parágrafo único, que haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco 
para os direitos de outrem. (G2 S2 §6). 
  

Nos exemplos 2 e 3, os enunciadores usam o argumento por definição normativa 

para apontarem como desejam que os termos sejam entendidos. O exemplo 2 está em uma 



  
83 

sentença que tem como tese a “queixa-crime”; o exemplo 3 contém um dos pontos abordados 

na sentença – danos morais.  

No exemplo 2, o enunciador define o que é queixa-crime, apresentando as 

características que lhe são peculiares, tornando-a diferente da notícia do crime. No contexto 

da sentença, não havia provas suficientes para a ação ser considerada queixa-crime e, por esta 

razão, o enunciador frisa a definição normativa desse instituto. 

No exemplo 3, o enunciador sentencial faz a definição normativa, conforme prevê 

o Código Civil, sobre danos morais, tudo para caracterizar o fato delituoso. 

 

Argumento por definição de condensação 

 

Esse tipo de argumento, como o nome já indica, condensa o sentido da palavra que 

se quer definir e elenca elementos que favoreçam a definição.  

 
Exemplo 4 

TESE: violência doméstica e familiar contra a mulher, ausência de prova. 

 
[...] O fato para ser típico deve conter a ação, o resultado, o nexo de causalidade. 
Além disso, referido fato deve se amoldar à conduta descrita como crime no 
comando legal (tipicidade). (G1 S3 §25). 

  
Exemplo 5 
 
TESE: Relação de consumo – danos morais 

 
Para a caracterização do dano moral indenizável, necessária a ocorrência dos 
seguintes fatores: atitude comissiva ou omissiva do agente (independentemente de 
culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva); dano; nexo de causalidade entre 
um e outro. (G2 S5 §9). 

 

O exemplo 4 está inserido na sentença 3 do grupo 1 que apresenta diversas 

abordagens, no caso desse exemplo, a definição do que é fato típico. O exemplo 5 traz uma 

argumentação sobre o dano moral indenizável. Assim, nos dois excertos o 4 e o 5, os 

enunciadores definem respectivamente, o que pode caracterizar um fato típico, de acordo com 

as normas do CPB e como se caracteriza um dano moral. Como se percebe a proposição de 

cada enunciado visa unicamente deixar claro o que deve ser entendido como fato típico, no 

exemplo 4 e, dano moral, no exemplo 5. 
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Argumento baseado na regra da justiça 
 

Das lições da Nova Retórica surge o entendimento de que um enunciado 

construído com argumento pela regra da justiça deve apresentar um tratamento comum que é 

dado a “seres ou situações que são integrados na mesma situação”. 

 
Exemplo 6 

TESE: Violência contra a mulher, pedido de trancamento de procedimento investigatório 
 

Também por força dos tratados internacionais adotados pelo Brasil referentes à 
violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como em razão da vigência da 
Lei Maria da Penha, a autoridade policial está obrigada, por lei, a apurar toda e 
qualquer possível violência doméstica. O agressor poderá ser qualquer pessoa do 
povo, sem que seja necessariamente um criminoso contumaz. Não há um padrão 
estereotipado ou lombrosiano para saber quem pode ser agressor. (G1 S4 §15). 

 
Exemplo 7 

TESE: Relação de consumo – danos morais 
 

No mérito, diga-se, primeiramente, que quando se trata de relação de consumo, 
assiste ao consumidor o direito da inversão do ônus da prova, regra prevista no 
artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a excepcionar a regra geral do 
artigo 333 do Código de Processo Civil e aplicável, caso a caso, após a análise da 
hipossuficiência / vulnerabilidade. (G2 S5 §3). 

 

O exemplo 6 está contido em uma sentença sobre Habeas Corpus com pedido de 

liminar, isto sob a alegação do impetrante que fora indiciado injustamente, em Inquérito 

Policial por previsões legais, no caso, violência contra a mulher. A sentença nega o pedido, 

pois a mulher fora vítima, ou seja, viveu uma situação de violência. Contudo acha-se 

resguardada pelos direitos contidos nos “tratados internacionais” e na Lei Maria da Penha, 

acervo de regras que  protegem a mulher em situações de violências domésticas. Essas são 

regras da justiça específicas para o gênero feminino (o ser mulher), quando vive situações de 

violência. 

No exemplo 7, a regra da justiça é sobre o ônus da prova previsto pelo CPC. A 

regra explicita sobre a relação de consumo da sociedade brasileira. O enunciador ao dizer que 

“[...] quando se trata de relação de consumo, assiste ao consumidor”, ele está argumentando 

sobre o mesmo tratamento que é dado aos consumidores em litígio, de um modo geral, o 

enunciador veicula a regra da justiça – ônus da prova a todos que estão em situação de litígio.  
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Argumento de reciprocidade 
 
Exemplo 8 

TESE: rejeição de denúncia de lesão corporal, por falta de materialidade do crime. 
 
 

Embora o art. 167 do CPP possibilite as provas testemunhais para embasar a 
denúncia, não excluiu a necessidade do exame de corpo de delito, posto que este se 
trata de prova segura da materialidade para possível condenação. (G1 S2 §8). 

 

A reciprocidade está demonstrada no exemplo 8, quando o enunciador fala da 

normatividade, dizendo que, no artigo 167 do Código Penal Brasileiro, existe a possibilidade 

de se aplicar o mesmo entendimento para as duas circunstâncias, ou seja, o artigo prevê que 

provas testemunhais podem dar embasamento à denúncia ao mesmo tempo em que não faz 

exclusão da necessidade do exame de corpo delito, fato que respalda a materialidade para a 

condenação constante dessa lide. O argumento por reciprocidade resulta da transposição de 

pontos de vista, permitindo o reconhecimento, por meio da simetria, da identidade de certas 

situações.  

 
Argumento por comparação 
 
Exemplo 9 

TESE: Relação de consumo – danos morais 

Inicialmente alegou que não há prova nos autos de que as lesões corporais 
apresentadas pela vítima tenham sido causadas pelo acusado. Ocorre que, os 
depoimentos testemunhais, tanto das testemunhas de acusação quanto das 
testemunhas de defesa, descrevem a discussão ocorrida na data do fato, bem como a 
luta corporal travada entre vítima e acusado [...]. (G1 S5 §19). 

 

No exemplo 9, o argumento estabelece comparações entre os depoimentos 

testemunhais de acusação e de defesa, afirmando que os dois depoimentos discorreram de 

forma igual para a mesma situação, como se comprova com as expressões: “Ocorre que, os 

depoimentos testemunhais, tanto das testemunhas de acusação quanto das testemunhas de 

defesa [...]”  

 
Argumento por contradição 
 
Exemplo 10 

TESE: violência doméstica e familiar contra a mulher, ausência de prova. 
 
Na fase policial o acusado afirma que agiu em legítima defesa, pois a vítima teria 
partido para cima do mesmo; porém, na fase judicial ele já confessa que não sabe 



  
86 

por que cometeu a agressão e tenta minimizar a situação afirmando que se 
encontrava embriagado. (G1 S3 §18). 

 

Os parágrafos são permeados de argumentos por contradições para demonstrar 

o que de fato aconteceu: “Na fase policial o acusado afirma que agiu em legítima defesa [...], 

porém, na fase judicial ele já confessa que não sabe...” Há, portanto, evidências de ações 

incompatíveis, é um exemplo típico de argumentação dialética, há confrontos de ideias. 

 

8.1.2 Técnicas de argumentos baseados na estrutura do real  

 

Segundo os autores da Nova Retórica, Perelman e Tyteca (2005), “[...] os 

argumentos fundamentados na estrutura do real valem-se dela para estabelecer uma 

solidariedade entre juízos admitidos e outros que se procura promover.” Esses argumentos 

devem garantir que a argumentação possa ser desenvolvida, quando o enunciador quer 

demonstrar a ligação entre a causa a ser defendida e um elemento que seja aceito pelo 

auditório. Vejam-se os casos encontrados: 

 

Argumento por ligação de sucessão – vínculo causal 
 

O vínculo causal deve demonstrar uma ligação de causa/efeito/consequência/ 

resultado. A causa é o ato realizado contra o outro, a consequência os danos, o resultado o 

enquadramento em um ilícito previsto em lei.  

 
Exemplo 11  

TESE: violência doméstica e familiar contra a mulher, ausência de prova. 

 
Destarte, o que resulta desta análise jurídica é que o conjunto de fatos, conhecidos, 
provados e inter-relacionados por circunstâncias de tempo e lugar, compõe prova 
que autoriza a conclusão de que a vítima realmente sofreu agressão física por seu 
ex-companheiro. Configurada também está a violência de gênero. (G1 S3 §30). 

 
Exemplo 12  

TESE: Relação de consumo – Companhia de Energia Elétrica 

 
[...] ademais, a autora viu-se impelida ao pagamento mensal de parcelas desta 
suposta dívida indevida, onerando seu orçamento e causando-lhe, decerto, abalos 
emocionais consideráveis. (G2 S4 §9). 

 

No exemplo 11, o conjunto probatório deu causa a violência de gênero, ou seja, 

“as circunstâncias de tempo e lugar [...] mostraram que a vítima sofreu agressão por parte de 



  
87 

seu companheiro.” Então, essas agressões são a causa, a consequência, as marcas da agressão 

por parte do companheiro e o enquadramento na Lei Maria da Penha é o resultado. Com isso 

o enunciador estabelece um vínculo causal e conclui que houve “violência de gênero.” 

No exemplo 12, a “suposta dívida indevida” junto à Companhia Elétrica é a causa, 

as consequências “abalos emocionais consideráveis”, visto que foi imputada à vítima uma 

conduta criminosa indevida, atingindo sua honra, nas palavras do sentenciador: “condeno a 

requerida ao pagamento [...] como indenização pelos danos morais causados”. (G2S4§14). 

 

Argumento pragmático  
 

O argumento pragmático permite ao enunciador apreciar fatos, suas circunstâncias 

favoráveis e desfavoráveis, podendo haver a expressão de um juízo de valor, nesse tipo de 

argumento, pode-se perceber a coerência subjetiva do enunciador.  

 
Exemplo 13  

TESE: Violência contra a mulher, pedido de trancamento de procedimento investigatório 

 
Além disso, a autoridade policial tem o dever de investigar e tomar as providências 
impostas por lei para a elucidação dos fatos que envolvam uma infração penal, de 
modo que, tomando conhecimento da ocorrência do ilícito, ou seja, de um fato que 
constitui crime em tese (cognição imediata), a autoridade policial deve instaurar o 
procedimento respectivo, não constituindo tal fato constrangimento ilegal sanável 
pela via do habeas corpus. Portanto, falar-se em trancamento do inquérito policial é 
tratar de medida prematura, não devendo, nesta fase preliminar, ser tolhida a 
condução das investigações policiais. (G1 S4 §13). 
 

Exemplo 14 

TESE: Relação de consumo – danos morais 

 
Resta isento de dúvidas que, se tivesse ciência de que o curso não detinha 
autorização e reconhecimento, o autor não celebraria o contrato, o que agrava, por 
conseguinte, a falha no dever de informação do fornecedor de serviços. (G2 S5 §6). 

 

Para ser compreendido melhor o exemplo 13, retoma-se o pedido feito na sentença 

que gerou esse argumento, trata-se de um Habeas Corpus6 com pedido de liminar. 

O enunciador do argumento aprecia as ações da autoridade policial, dizendo que 

“[...] a autoridade policial tem o dever de investigar e tomar as providências impostas por lei 

para a elucidação dos fatos que envolvam uma infração penal [...] que a autoridade policial 

                                                
6 Habeas Corpus é medida que assegura a liberdade no caso de prisão ilegal, ou ameaça iminente ao direito de ir, 

vir e permanecer. (BENASSE, 2000, p. 189). 
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deve instaurar o procedimento respectivo”, por fim, conclui, expressando seu juízo sobre o 

caso, com essas palavras: “Portanto, falar-se em trancamento do inquérito policial é tratar de 

medida prematura, não devendo, nesta fase preliminar, ser tolhida a condução das 

investigações policiais.”     

O exemplo 14 está em uma sentença que o litígio é sobre relações de consumo. A 

parte contratada para prestar os serviços não prestou informações suficientes quando da 

celebração do contrato. O enunciador do argumento 14 analisou todas as provas dos autos, ou 

seja, todas as condições do acordo em questão e se expressa “Resta isento de dúvidas”. Nessas 

expressões são evidenciadas as apreciações dos fatos e consequências, seguidas da emissão de 

juízo de valor do enunciador como também se vê em “[...] o autor não celebraria o contrato, o 

que agrava, por conseguinte, a falha no dever de informação do fornecedor de serviços”. 

No decorrer das análises, verificou-se que nas construções argumentativas, tanto 

do grupo 1 quanto do grupo 2, o argumento pragmático foi de uso mais recorrente. A 

construção com esse argumento evidencia a coerência subjetiva do sentenciador e, de certa 

forma, uma imposição de autoridade ante aos fatos litigados. 

 
Argumento de autoridade  
 

Reportando-nos às palavras de Perelman e Tyteca (2005, p. 350) “O mais das 

vezes o argumento de autoridade, em vez de constituir a única prova, vem completar uma rica 

argumentação”, como demonstrado a seguir: 

 

Exemplo 15 

TESE: Violência contra a mulher, pedido de trancamento de procedimento investigatório 
 
A doutrina assim se posiciona: 
O habeas corpus não é o meio para trancar inquérito policial porque para a 
instauração do procedimento inquisitório basta haver elementos indicativos da 
ocorrência de fato que, em tese, configura ilícito penal, e indícios que apontem 
determinada pessoa ou determinadas pessoas como participantes do fato típico e 
antijurídico. Se os fatos configuram crime, em tese, o inquérito policial não pode 
ser trancado por falta de justa causa. [...]. Assim, como o trancamento do inquérito 
policial representa medida excepcional, somente é cabível e admissível quando 
desde logo se verifique a atipicidade do fato investigado ou a evidente 
impossibilidade de o indiciado ser seu autor. (Julio Fabbrini Mirabete, in Código 
de Processo Penal Interpretado, 1ª edição, p. 1702) (G1 S4 §14). 

 
Exemplo 16 

TESE: Relação de consumo, ônus da prova 

É entendimento assentado na jurisprudência que “a doutrina do ônus da prova 
repousa no princípio de que, visando à sua vitória na causa, cabe à parte o 
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encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do Juiz. 
O fundamento da repartição do ônus da prova entre as partes é, além de uma 
razão de oportunidade e de experiência, a idéia de eqüidade resultante da 
consideração de que, litigando as partes e devendo conceder-se-lhes a palavra 
igualmente para o ataque e a defesa, só depois de produzidas ou não as provas e 
de examinadas todas as circunstâncias de fato é que o Juiz recebe da lei o critério 
que há de plasmar o conteúdo de sua decisão” (Precedente jurisprudencial: 8ª 
Câm. TJRJ, rel. Des. Celso Guedes – Rec. 16/96 – Tupã, SP. Colégio Recursal de 
Tupã/SP, j.25.10.1996, v.u., rel. Juiz Emílio Gimenez Filho). (G2 S3 §7). 
  

O argumento de autoridade esboça confiança, equidade, busca da justiça. Os 

exemplos 15 e 16 são representados por citações jurisprudenciais. É um argumento usado para 

apoiar o que está sendo defendido e encerrar a questão sobre o assunto.  

A recorrência maior ao uso do argumento por autoridade é justificada por 

Perelman e Tyteca (2005, p. 325) “[...] qualquer argumento para ser eficaz, deve apoiar-se em 

teses admitidas pelo auditório.” O enunciador, ao elaborar seu argumento, necessita da adesão 

do auditório, assim ele busca o que de mais objetivo possa causar aceitação da tese 

argumentada. Por conseguinte, a construção de uma argumentação ancorada em um 

argumento de autoridade pode ser vista nas sentenças por citações de doutrinas e 

jurisprudências. Esta última mostrada nos exemplos 15 e 16, quando o enunciador da sentença 

busca apoio em outra fonte discursiva, ou seja, em um já-dito por outros órgãos judiciais. 

Esse tipo de construção argumentativa se tornou um apoio imprescindível nas 

sentenças, que quando se realizaram as análises, identificaram-se sentenças com o argumento 

de autoridade ocupando páginas inteiras da sentença (ver G2S4), ou mesmo a maior parte da 

página da sentença (ver G1S4). 

 

Argumento por ligação de coexistência ato/essência 
 

Esse tipo de argumento explica ou interpreta uma realidade, buscando associar e 

apontar fatos através da essência; entendendo-se essência como o normal o legal e a conduta 

delituosa o abuso. 

 

Exemplo 17 

TESE: Denúncia oferecida pelo Ministério Público sobre violência contra a mulher, sentença 

absolutória. 
 
No entanto, apesar de restar demonstrado nos autos agressões e lesões recíprocas, 
não ficou comprovado de forma uníssona qual dos contendores deu início às 
agressões contra o outro. Assim sendo, não há como determinar sem sombra de 
dúvidas quem agiu em legítima defesa. Dessa forma, há fundada dúvida quanto à 
legítima defesa do acusado. (G1 S5 §28). 
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Exemplo 18 

TESE: reparação civil e pretensão de enriquecimento sem causa  

Assim, flagrantemente abusiva (CDC, artigos 39, V e 51, § 1º, I e III) a cobrança 
imputada, pois fora transferido, ao consumidor, encargo que deveria ser suportado 
pela instituição financeira prestadora do serviço (pois suporta o risco da atividade 
econômica). Cabível, desta feita, a restituição em dobro dos valores pagos 
indevidamente (artigo 42, § único, da Lei 8078/90). (G2 S2 §5). 

 

Cotejando os exemplos, depreende-se que, no caso do exemplo 17, a alegação de 

legítima defesa não restou configurada como abuso, ou seja, como fato delituoso, o 

enunciador diz “[...] apesar de restar demonstrado nos autos agressões e lesões recíprocas, não 

ficou comprovado...” O enunciador deixa claro que pela norma legal não há enquadramento 

do fato delituoso “[...] Dessa forma, há fundada dúvida quanto à legítima defesa do acusado.” 

A relação de coexistência restou estabelecida porque o enunciador só chegou a essa conclusão 

associando os atos praticados pelos participantes ao que preceitua a norma sobre legítima 

defesa.    

 No exemplo 18, a conduta abusiva é incisivamente expressada pelo enunciador 

desta forma: “[...] flagrantemente abusiva [...] a cobrança imputada, pois, fora transferido ao 

consumidor encargo que deveria ser suportado pela instituição financeira prestadora do 

serviço...” que também aponta a relação de coexistência estabelecida pelas legislações, 

citando-as: “CDC, artigos 39, V e 51, § 1º, I e III e o artigo 42, § único, da Lei 8078/90”. Ou 

seja, o abuso contra o consumidor feriu a essência – a norma. 

 
Argumento por relação de coexistência ato/pessoa 
 

Nas ligações de coexistência, existem duas realidades de nível desigual. Existe no 

argumento um termo que é mais fundamental, que é mais explicativo, é mais estruturado. 

Perelman e Tyteca (2005, p. 357) transmitem que “termos da relação ato-pessoa são assaz 

independentes para permitir, quando preciso, a utilização de cada um deles isoladamente...”. 

Vejam-se casos: 

 

Exemplo 19  

TESE: Denúncia oferecida pelo Ministério Público sobre violência contra a mulher, sentença 

absolutória. 

 
O próprio acusado em seu interrogatório judicial de fls. 233 mencionou a briga 
travada entre ambos [...] (G1 S5 §20). 
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Exemplo 20 

TESE: Relação de consumo, ônus da prova 

De qualquer forma, a autora não comprovou o cabimento do seu pedido, seja por 
eventual negativa de realização de nova prova ou qualquer outro argumento 
abusivo que gerasse sua reprovação [...]. (G2 S3 §5). 

 

O exemplo 19 apresenta duas realidades: o interrogatório judicial e a briga que 

envolveu o acusado, através dos termos “interrogatório judicial” – entende-se a ligação de 

coexistência do ato (briga) com a pessoa, pois o próprio acusado é quem menciona o que 

houve.  

No exemplo 20, o fato mais fundamental, mais explicativo que serve de base para 

um segundo é o caso da autora da ação não ter apresentado nova prova “não comprovou o 

cabimento do seu pedido”.  

Os exemplos 19 e 20 tipificam relações de coexistência entre o ato e a pessoa, 

porque em ambos há evidências de fatos praticados por agentes, em realidades desiguais, nas 

quais um ato fundamenta o outro. 

 

Argumento pela técnica de ruptura e de refreamento opostas à interação ato/pessoa 
 
Exemplo 21 

TESE: Denúncia oferecida pelo Ministério Público sobre violência contra a mulher, sentença 

absolutória. 

 
Depreende-se assim que, o fato de uma das testemunhas ser amigo da vítima, tendo 
socorrido a mesma quando solicitado, tendo, inclusive, abrigado a mesma, não leva 
à conclusão de que este arquitetou uma trama em conluio com a vítima para 
prejudicar o acusado. Logo, a tese do flagrante forjado ou preparado também não 
foi comprovada pelo acusado. (G1 S5 §24). 

 

Considera-se que, nesse argumento, existe a técnica de ruptura e de refreamento 

porque há um pensamento sobre a pessoa, no caso o amigo da vítima, (à luz de Perelman e 

Tyteca (2005) – um ser perfeito) sobre o qual é feito um julgamento positivo, fazendo com 

que o sentenciador se recuse a mudar suas ideias de que sendo amigo, isto demonstrado por 

outras ações, não estaria de “conluio” para prejudicar o acusado, há um refreamento por parte 

do sentenciador em considerar o ato do “amigo da vítima” como delituoso, recusando-se a 

condená-lo. 
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Argumento concernente a diferenças de grau e ordem 
 

Acerca desse argumento lecionam Perelman e Tyteca (2005, p. 393)  
 
A introdução de considerações relativas à ordem resulta da oposição entre uma 
diferença de grau e uma diferença de natureza, ou entre uma diferença de 
modalidade e uma diferença de princípio, tem o efeito de minimizar as diferenças 
de grau, de igualar mais ou menos os termos que só diferem entre si pela 
intensidade e de acentuar o que os separa de termos de outra ordem. 
 

Ao se analisar o corpus, encontrou-se o seguinte caso: 

 

Exemplo 22 

TESE: violência doméstica e familiar contra a mulher, ausência de prova. 
 

Não há agravantes e nem atenuantes a serem aplicadas, uma vez que a pena foi 
fixada no mínimo legal; logo, a confissão do acusado que caracterizaria a atenuante 
da alínea “d”, do inciso III do art. 65 do CPB não poderá ser aplicada. (G1 S3 §35). 

 

 No exemplo 22 em análise, o argumento apresenta uma hierarquia das faltas de 

acordo e suas consequências – a confissão do acusado que provocou a atenuante, é uma 

diferença quantitativa. As ordens são atenuantes e agravantes. Há evidências de que o 

enunciador balizou a pena em grau, fixando-a no mínimo legal e em ordem quando observa a 

descaracterização prevista no CPB.  
 

8.1.3 Técnicas de argumentos que fundamentam a estrutura do real 

 

São argumentos que estabelecem, por meio da linguagem, as ligações que vão 

fundamentar a estrutura do real; nessas construções, as argumentações propõem um nexo 

entre os elementos do real, não claramente visíveis, como se estivessem relacionando-se entre 

si. A princípio, parece que o nexo não existe, cabendo ao enunciador correr o risco de criá-lo 

e também de propor um elo condizente. Perelman e Tyteca (2005) insistem na noção do 

“acordo prévio” para esse tipo de argumento, a fim de haja uma ponte entre os elementos 

colocados e a aceitação do auditório. Neste particular da reconstrução de partes inteiras do 

real, ressaltando aquilo que não estava sendo observado, é que se pode dizer onde ocorrem as 

ligações que fundamentam a estrutura do real. Seguem-se os exemplos: 

 
Argumento pelo exemplo 

 
“Em Direito invocar o precedente significa tratá-lo como um exemplo que 

fundamenta uma regra, nova pelo menos sob alguns de seus aspectos.” (PERELMAN; 
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TYTECA, 2005, p. 325). Nesse entendimento, um exemplo pode justificar a aplicação de uma 

regra, fundamentando-a, como no caso: 

 

Exemplo 23 

TESE: Dano moral indenizável 

As fotografias juntadas no processo, especialmente aquelas que estampam à plena 
evidência os serviços efetuados pela reclamada, que causaram prejuízos ao autor, 
demonstram, à sociedade, que a reclamada não se desincumbiu plenamente de 
referida tarefa, deixando de adotar as devidas cautelas, com vistas a evitar prejuízos 
causados. (G2 S1 §6). 
 

No excerto 23, em comento, o juiz coloca as fotografias que foram juntadas ao 

processo como precedente para demonstrar o ilícito previsto em lei, as fotografias servem de 

exemplo para respaldar a caracterização do fato delituoso, pois “o exemplo invocado deverá, 

para ser tomado como tal, usufruir estatuto de fato” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 402). 

 
Argumento pela ilustração 
 

Exemplo 24 

TESE: Denúncia oferecida pelo Ministério Público sobre violência contra a mulher, sentença 

absolutória. 

 
Inicialmente alegou que não há prova nos autos de que as lesões corporais 
apresentadas pela vítima tenham sido causadas pelo acusado. Ocorre que, os 
depoimentos testemunhais, tanto das testemunhas de acusação quanto das 
testemunhas de defesa, descrevem a discussão ocorrida na data do fato, bem como a 
luta corporal travada entre vítima e acusado. Senão vejamos: 
“QUE a vítima pegou a chave do carro do acusado e daí houve uma disputa sobre 
essa chave e a vítima tropeçou no batente vindo a se machucar mas logo depois o 
acusado veio para cima da vítima e lhe agrediu fisicamente com um soco” – 
depoimento judicial da vítima às fls. 223[...] 
“QUE a vítima foi para dentro de casa e pegou a chave do carro e logo em seguida 
escorregou e caiu sendo que nesse instante o acusado montou em cima da vítima 
para tentar tirar a chave do carro que estava no bolso da vítima” – depoimento da 
testemunha R às fls. 232. (G1 S5 §19). 

 

Exemplo 25 

TESE: Relação de consumo – danos morais 

No que concerne ao valor da indenização, tem sido assinalado que esta "deve ser 
fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a 
constituir-se em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o 
arbitramento ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e 
ao porte econômico das partes, orientando-se o Juiz nos critérios sugeridos pela 
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e 
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do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, 
devendo, de outro lado, desestimular o ofensor a repetir o ato" (Resp. 240.441-
MG, DJ, 05/06/2000, e revista de jurisprudência ADCOAS, pág. 43, 08/2001). (G2 
S5 §11). 
 

No fragmento 24, o enunciador constrói seu argumento usando a comparação dos 

depoimentos das duas testemunhas e para esclarecer melhor sua exposição, retoma o que é 

dito pelas testemunhas como ilustração. Enquanto que no fragmento 25, para justificar o 

entendimento o julgador ilustra o argumento com um caso particular, análogo ao da lide 

objeto da sentença. 

Desta forma, nos exemplos 24 e 25, as ilustrações tem a “função de reforçar a 

adesão a uma regra conhecida e aceita” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 407), pois 

justificam e esclarecerem o entendimento dos julgadores ante aos fatos a serem sentenciados.  

 

Argumento por analogia metafórica 

 
Perelman e Tyteca (2005, p. 453) descrevem a metáfora “[...] como uma analogia 

condensada resultante da fusão de um elemento do foro com um elemento do tema. [...] essa 

fusão é apresentada não como uma sugestão, mas como um dado. Isso quer dizer que a 

metáfora pode intervir para tornar plausível a analogia.”  

Convém aclarar que os autores não consideram a metáfora como na tradição da 

literatura – uma figura de estilo, mas entendem que a metáfora é um tipo de argumento, 

construído nos moldes da análoga. 

 
Exemplo 26 

TESE: Relação de consumo – danos morais 

Após a entrada em vigor da Lei 11.340/06 as mulheres passaram a acreditar mais na 
proteção prometida por esta Lei e passaram a soltar um grito de socorro aos órgãos 
da persecução criminal, visando receberem esta proteção para si e uma punição 
mais eficaz para os agressores. (G1 S5 §17). 

 

Exemplo 27 

TESE: Relação de consumo – Companhia de Energia Elétrica 

Desta feita, no caso em tela, quis-se fazer valer as regras de proteção ao 
consumidor, oriundas de comando constitucional, e refutar a alegada presunção de 
legitimidade dos atos da administração, princípio aplicável à requerida, porquanto 
concessionária de serviço público [...]. (G2 S4 §6). 
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Ante aos entendimentos de Perelman e Tyteca acima colocados, constata-se que: 

no exemplo 26, a analogia metáfora está na seguinte passagem: “passaram a soltar um grito de 

socorro aos órgãos de persecução criminal” que traz o entendimento analógico de que as 

mulheres passaram a falar sobre as violências domésticas sofridas, a pleitear seus direitos 

junto à Justiça. Já no exemplo 27, a analogia metafórica se concretiza no dizer do enunciador: 

“oriundas de comando constitucional”, comparando-se à Constituição Federal do país, pois é 

soberana sobre as demais normas. 

 

8.1.4 Enunciados sentenciais construídos com técnicas argumentativas conjugadas 

 

Nas sentenças analisadas, notou-se que as construções dos argumentos, em muitos 

casos, apresentam mais de uma técnica argumentativa. Porém, dentre as que mais se 

conjugam com outras técnicas é o argumento pragmático. Isto vem justificar o que é pontuado 

pelos autores da Nova Retórica – que o argumento pragmático foi pontuado por diversos 

autores como o “esquema único da lógica dos juízos de valor.” Essa afirmação traz a 

comprovação de que essa mistura de argumentos ocorre porque, ao usar o argumento 

pragmático, o enunciador aprecia as causas, suas consequências, dá sua opinião favorável ou 

desfavorável. Por esta razão, a conjugação com outras técnicas é muito propícia, pois tudo 

gira em torno de um fato que é apreciado e julgado. Vejam-se os exemplos. 

 

8.1.4.1 Argumento pragmático conjugado com outro argumento 

 

Argumento pragmático / argumento por ilustração 

 
Para se justificar essa conjugação, ou seja, para se constar a presença do 

argumento pragmático e do argumento por ilustração em uma mesma construção é necessário 

haver argumentos que expressem a existência de fatos e suas consequências, apresentando 

importância direta para a ação, bem como que o fato que servirá de ilustração traga reforço à 

adesão da regra defendida. Veja-se um caso:  

 
Exemplo 28 

TESE: violência doméstica e familiar contra a mulher, ausência de prova. 

 
Ocorre que, compulsando os autos, constatei contradições nas versões apresentadas 
pelo acusado na fase policial e na fase judicial:  
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“QUE ontem começou a ingerir bebida alcoólica por volta das 17h e quando se 
dirigia para casa, por volta das 22h percebeu que a S lhe chamava dizendo: “Ei B,  
vem cá! ”, tendo o conduzido atendido ao chamado da vítima, e ao se aproximar esta 
lhe pediu um cigarro [...] Que no percurso surgiu um desentendimento entre o 
conduzido e a vítima.[...] 
Na fase policial o acusado afirma que agiu em legítima defesa, pois a vítima teria 
partido para cima do mesmo: porém, na fase judicial ele já confessa que não sabe 
por que cometeu a agressão e tenta minimizar a situação afirmando que se 
encontrava embriagado. (G1 S3 §1 7e §18). 

 

Neste fragmento 28, o enunciador ao apreciar as contradições, busca apoio na 

ilustração das falas contraditórias do acusado, apreciando as questões favoráveis e 

desfavoráveis. Quando ele enuncia “[...] compulsando os autos, constatei contradições...” há 

uma expressão do juízo de valor do sentenciador, visto que este aprecia as condições dos 

fatos. Prossegue com suas análises, pontuando sobre as duas fases: “Na fase policial, o 

acusado afirma que agiu em legítima defesa, [...] na fase judicial ele confessa que não sabe 

por que cometeu a agressão.” Nesse caso, vê-se que o argumento é pragmático. E para 

sedimentar suas convicções ele atravessa para outro lugar e busca apoio nos depoimentos que 

ilustram muito bem o que é dito no argumento pragmático, as falas do acusado: “QUE ontem 

começou a ingerir bebida [...] Que no percurso surgiu um desentendimento entre o conduzido 

e a vítima [...]”. 

 

Argumento pragmático/argumento de ligação de coexistência ato/pessoa. 

 
Exemplo 29 

TESE: Violência contra a mulher, pedido de trancamento de procedimento investigatório 

 
A autoridade policial, em virtude do depoimento da vítima e das testemunhas, não 
tinha outro caminho a seguir a não ser a instauração do IPL, para constatar ou não 
ofensa à integridade física da vítima, bem como das supostas ameaças, 
esclarecendo os motivos e a veracidade da ocorrência. Aliás, o impetrante deveria 
se preocupar com o esclarecimento da verdade e não com o trancamento do 
IPL. (G1 S4 §8).  

 

No exemplo 29, as realidades coexistentes são o depoimento das vítimas e das 

testemunhas, bem como a instauração do IPL, sendo que a segunda realidade, ou seja, a 

“instauração do IPL” é fundamental no argumento – nesse caso, está o argumento por ligação 

de coexistência ato/pessoa. Quando o enunciador aprecia as realidades de níveis desiguais 

apresentando seu ponto de vista, apreciando as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, 

evidencia-se o argumento pragmático. 
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Argumento pragmático/com argumento por analogia metafórica 

 
Exemplo 30 

TESE: Dano moral indenizável 

De sua parte, a reclamada não comprovou que a culpa foi do autor. Meras 
afirmações desprovidas de provas não possuem o condão de afirmar a 
responsabilidade da parte autora, especialmente no que diz respeito à construção 
que o autor estaria imprimindo ao prédio, advindo daí abalos à estrutura desse 
imóvel. Enfim, a companhia não apresentou nos autos qualquer elemento 
convincente de prova de suas alegações. (G2 S1 §8). 

 

O exemplo 30 contém os argumentos que trazem a apreciação dos fatos, suas 

consequências, usos de expressões que expressam juízos de valor como “[...] Meras 

afirmações desprovidas de provas...” são características próprias do argumento pragmático e 

nessa construção está inserido o argumento por analogia metafórica pela presença da frase 

“não possuem o condão de afirmar...” 

 

Argumento pragmático/argumento pela técnica de ruptura e de refreamento opostas à 

interação ato/pessoa 
 

Exemplo 31 

TESE: Relação de consumo – danos morais 

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima 
merece credibilidade, uma vez que a maioria dos casos se dá no âmbito de 
intimidade do casal, onde deveria reinar a harmonia e a segurança. Dessa forma, 
prevalecem os casos em que não há testemunhas oculares das agressões e ameaças, 
ou que tais violências sejam testemunhadas por entes familiares ou pessoas 
próximas, da convivência de ambos. Depreende-se assim que, o fato de uma das 
testemunhas ser amigo da vítima, tendo socorrido a mesma quando solicitado, tendo, 
inclusive, abrigado a mesma, não leva à conclusão de que este arquitetou uma trama 
em conluio com a vítima para prejudicar o acusado. Logo, a tese do flagrante forjado 
ou preparado também não foi comprovada pelo acusado. (G1 S5 §24). 
 

A ruptura e refreamento, presentes no exemplo 31, são demonstrados pela decisão 

do enunciador de não considerar a acusação como flagrante forjado, por se tratar de a 

testemunha ser amigo da vítima, assim enuncia: “[...] Depreende-se assim que, o fato de uma 

das testemunhas ser amigo da vítima, tendo socorrido a mesma quando solicitado, tendo, 

inclusive, abrigado a mesma, não leva à conclusão de que este arquitetou uma trama em 

conluio com a vítima para prejudicar o acusado.” O pragmático se mostra através da 

exposição do juízo de valor sobre a testemunha, como também nas ideias do primeiro 
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parágrafo do exemplo 31, no qual o sujeito enunciador traz a flux o que pensa sobre a 

violência doméstica e o lar do casal: “Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, a palavra da vítima merece credibilidade, uma vez que a maioria dos casos se dá no 

âmbito de intimidade do casal, onde deveria reinar a harmonia e a segurança.”  

 

Argumento pragmático/vínculo causal 
 

Exemplo 32 

TESE: queixa-crime com difamação e calúnia. Não há relatório. A sentença contém sete 

parágrafos, nos três primeiros o juiz se limita a definir o que é queixa-crime e como deve ser 

instruída como causa de pedir.  
 
No caso em questão, realizando o juízo de admissibilidade da peça acusatória, 
constatei que na mesma não há sequer a exposição do fato criminoso com suas 
circunstâncias. (G1 S1 §4). 

 

O argumento pragmático está nesta frase: “[...] realizando o juízo de 

admissibilidade da peça acusatória, constatei que”.  É um enunciado que esboça o pensamento 

do enunciador, ao mesmo tempo em que ele explica que não há fato criminoso porque através 

do juízo de admissibilidade não existiram fatos delituosos. 

  

Argumento pragmático/argumento de autoridade/argumento pelo exemplo 
 

Exemplo 33 

TESE: Relação de consumo, ônus da prova 

Frise-se que não se estar a induzir à idéia de que a requerida tenha a obrigação de 
fornecer energia elétrica gratuita (ou suportar prejuízos daí advindos) ou de que a 
regulamentação da ANEEL seja inválida; o que se quer evitar é a imputação de 
valores de consumo não registrado ao consumidor sem que tenha havido 
comprovação cabal da fraude alegada, como, aliás, amplamente decidido na Corte 
deste Estado: 
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. JULGAMENTO 
ANTECIPADO DA LIDE. ART. 330, I, DO CPC. CORRETA APLICAÇÃO. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ENERGIA 
ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. [...] 
(Segunda Câmara Cível. Sessão do dia 08 de Junho de 2010. Apelação n.º 
3896/2010. Relatora: Desa. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa. Acórdão de 
n.º 92.683/2010). (G2 S3 §5). 

 

Para a construção do argumento contido no exemplo 33, o enunciador usou três 

formas de argumentar: primeiramente faz uso do argumento pragmático, expressado por “[...] 
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Frise-se que não se estar a induzir à ideia de que a requerida tenha a obrigação de fornecer 

energia elétrica gratuita (ou suportar prejuízos daí advindos) ou de que a regulamentação da 

ANEEL seja inválida...”, vê-se que o enunciador avalia os fatos, dizendo que não estaria 

induzindo a pensar que a requerida tivesse obrigação de fornecer energia elétrica. Logo em 

seguida, ele convoca uma autoridade – a regulamentação da ANEEL e, para concluir sua 

argumentação, busca exemplo de um julgamento análogo ao da lide em apreço para confirmar 

seus entendimentos. Tudo pensando na aceitação da tese defendida. 

Como ficou exemplificado, são casos da interação do argumento pragmático com 

outras construções argumentativas que mais tiveram evidências nas amostras investigadas. 

 

8.1.4.2 Argumentações construídas com a união de outras técnicas 

 

Além da conjugação do argumento pragmático com outras formas de argumento, 

foram identificadas enunciações construídas com a junção de dois argumentos diferentes, 

sendo os seguintes: 

 

Argumento de autoridade/argumento pelo exemplo 

 

Exemplo 34 

TESE: Violência contra a mulher, pedido de trancamento de procedimento investigatório 

 
A doutrina assim se posiciona: 
“O habeas corpus não é o meio para trancar inquérito policial porque para a 
instauração do procedimento inquisitório basta haver elementos indicativos da 
ocorrência de fato que em tese, configura ilícito penal, e indícios que apontem 
determinada pessoa ou determinadas pessoas como participantes do fato típico e 
antijurídico. Se os fatos configuram crime, em tese, o inquérito policial não pode 
ser trancado por falta de justa causa. Para o deferimento do pedido fundado na falta 
de justa causa é necessário que ela resulte nítida, patente, incontroversa, 
translúcida, não ensejando uma análise profunda e valorativa da prova. Assim, 
como o trancamento do inquérito policial representa medida excepcional, somente é 
cabível e admissível quando desde logo se verifique a atipicidade do fato 
investigado ou a evidente impossibilidade de o indiciado ser seu autor. (Julio 
Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 1ª edição, p. 1702) 
(G1 S4 §14). 

 

O argumento de autoridade é o chamamento da doutrina para o apoio ao dizer do 

enunciador, só que a citação é feita com inteiro teor, inclusive, com identificações da fonte, 

tudo para servir de exemplo ao que foi dito anteriormente. No exemplo 34, o enunciador se 
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apoia nos ensinos de Júlio Mirabete, doutrinador da área criminal, reconhecido pelo auditório 

destinatário da sentença. 

 
Argumento pelo vínculo causal/argumento por ilustração 
 
Exemplo 35 

TESE: Denúncia oferecida pelo Ministério Público sobre violência contra a mulher, sentença 

absolutória. 
 
O conjunto probatório constante nos autos comprova a ocorrência de agressão por 
parte da vítima contra o acusado; há laudo de exame de corpo de delito realizado 
pelo mesmo às fls. 74: 
“equimose e escoriação na região do hemitórax esquerdo, escoriação na região do 
pescoço – região supra-hióidea, escoriação na área do “pomo de adão”, discreta 
fratura do dente incisivo lateral esquerdo da arcada dentária superior, equimose na 
região cervical direita, escoriação na região peitoral esquerda, equimose na região 
zigomática esquerda e equimose na região cervical posterior, provocadas por 
instrumento contundente”. (G1 S5 §27). 
 

Uma das caracterizações do vínculo causal se dá pelo fato de existirem dois 

acontecimentos que se relacionam. No exemplo 35, o primeiro fato é a existência do acervo 

probatório do delito e o segundo acontecimento é a agressão, veja-se como o enunciador 

argumenta: “O conjunto probatório constante nos autos comprova a ocorrência de agressão 

por parte da vítima contra o acusado; há laudo de exame de corpo de delito realizado pelo 

mesmo...”. Para não restar dúvidas do vinculo causal, o enunciador usa a ilustração através do 

resultado do exame de corpo delito, contido nas fls.74 dos autos: “equimose e escoriação na 

região do hemitórax esquerdo, escoriação na região...” estabelecendo uma conjugação das 

duas técnicas argumentativas. Isto porque o argumento por ilustração reforça o argumento 

provocando aceitação do que está sendo defendido. 

 

Argumento por definição de condensação/argumento por ilustração 
 

Exemplo 36 

TESE: reparação civil e pretensão de enriquecimento sem causa 

Para a caracterização do dano moral indenizável, necessária a ocorrência dos 
seguintes fatores: atitude comissiva ou omissiva do agente (independentemente de 
culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva); dano; nexo de causalidade entre 
um e outro. Na mesma esteira os julgados sobre a matéria: “verificado que o ato do 
agente, que não atendeu aos requisitos legais, causou perturbação psíquica a 
outrem, nasce a obrigação de indenizar, devendo o quantum ser fixado em valor 
suficiente para desestimular a repetição da ilegalidade”. (Ac. n.º 1106/00 – 2ª 
Turma Recursal Cível e Criminal.). (G2 S2 §7). 



  
101 

 A conjugação do argumento por definição de condensação com o argumento de 

ilustração ocorre no exemplo 36, porque o enunciador define o que é dano moral indenizável, 

elencando os fatores que caracteriza esse delito, vejam-se as expressões: “Para a 

caracterização do dano moral indenizável, necessária a ocorrência dos seguintes fatores: 

atitude comissiva ou omissiva do agente (independentemente de culpa, por se tratar de 

responsabilidade objetiva); dano; nexo de causalidade entre um e outro.” Em seguida, ele 

ilustra o argumento, comentando um caso análogo ao que está em apreço: “Na mesma esteira 

os julgados sobre a matéria... a repetição da ilegalidade.” Tudo a fim de causar aceitação 

plena dos argumentos. 

 

Argumento de comparação/argumento por ilustração 
 

Exemplo 37 

TESE: Relação de consumo – danos morais 

Inicialmente alegou que não há prova nos autos de que as lesões corporais 
apresentadas pela vítima tenham sido causadas pelo acusado. Ocorre que, os 
depoimentos testemunhais, tanto das testemunhas de acusação quanto das 
testemunhas de defesa, descrevem a discussão ocorrida na data do fato, bem como a 
luta corporal travada entre vítima e acusado. Senão vejamos: [...] 
“QUE a vítima pegou a chave do carro do acusado e daí houve uma disputa sobre 
essa chave e a vítima tropeçou no batente [...] e lhe agrediu fisicamente com um 
soco” – depoimento judicial da vítima às fls. 223“QUE a vítima foi para dentro de 
casa e pegou a chave do carro e logo em seguida escorregou e caiu sendo que nesse 
instante o acusado montou em cima da vítima para tentar tirar a chave do carro que 
estava no bolso da vítima” – depoimento da testemunha R às fls. 232. (G1 S5 §19). 

 

No exemplo 37, o enunciador faz a comparação entre os depoimentos das 

testemunhas – “Ocorre que, os depoimentos testemunhais, tanto das testemunhas de acusação 

quanto das testemunhas de defesa, descrevem a discussão ocorrida na data do fato, bem como 

a luta corporal travada entre vítima e acusado.” E segue ilustrando com as falas dessas 

testemunhas: “QUE a vítima pegou a chave do carro do acusado e... “QUE a vítima foi para 

dentro de casa e pegou a chave do carro e logo em seguida escorregou e caiu...” Desta forma, 

o argumento de comparação se articula com o argumento por ilustração, no intuito de reforçar 

aquilo que está sendo dito.  
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Argumento de autoridade/ ilustração 

 
Exemplo 38 

TESE: Relação de consumo, ônus da prova 

É entendimento assentado na jurisprudência que “a doutrina do ônus da prova 
repousa no princípio de que, visando à sua vitória na causa, cabe à parte o encargo 
de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do Juiz. O 
fundamento da repartição do ônus da prova entre as partes é, [...] o Juiz recebe da 
lei o critério que há de plasmar o conteúdo de sua decisão” (Precedente 
jurisprudencial: 8ª Câm. TJRJ, rel. Des. Celso Guedes – Rec. 16/96 – Tupã, SP. 
Colégio Recursal de Tupã/SP, j.25.10.1996, v.u., rel. Juiz Emílio Gimenez Filho). 
(G2 S3 §7). 

 

O argumento de autoridade está presente no exemplo 38, porque o enunciador 

convoca a jurisprudência para apoio de sua enunciação, ao mesmo tempo em que ilustra esse 

argumento com o entendimento comum sobre o ônus da prova de um julgado semelhante, em 

outro tribunal. 

 

Argumento de relação de coexistência entre ato e pessoa/ ilustração 

 
Exemplo 39 

TESE: Denúncia oferecida pelo Ministério Público sobre violência contra a mulher, sentença 

absolutória. 
O próprio acusado em seu interrogatório judicial de fls. 233 mencionou a briga 
travada entre ambos: 
“QUE não foi o interrogando quem deu causa as lesões resultantes no exame de 
corpo de delito, foi a própria vítima que se machucou durante a briga”. (G1 S5 
§20). 

 

A relação de coexistência, mostrada no exemplo 39, dá-se quando é dito no 

enunciado que o acusado mencionou a briga, durante o interrogatório judicial. São duas 

situações reais em momentos diferentes, a primeira subsidia o argumento da segunda e, para 

provocar o aceite, vem a ilustração com a fala do acusado. 

 Diante de todos esses exemplos, ficou demonstrado que os enunciadores das 

sentenças sob análises preocupam-se em buscar a persuasão e para isso constroem seus 

argumentos com o que melhor possa persuadir o auditório, inclusive misturando diversos 

tipos de argumentos, como foram os casos dos exemplos 32, 33, 34 etc.  
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 8.1.5 Demonstrativo do uso das técnicas argumentativas  

  

Nesta seção, apresentam-se as tabelas com os levantamentos de uso das técnicas 

argumentativas, analisadas nos dois grupos de sentenças que formam o corpus, bem como os 

gráficos com as características dos argumentos para melhor visualização dos resultados, 

seguidas das inferências sobre o demonstrado nas tabelas e nos gráficos, correspondentes aos 

tipos de argumentos. 

 

8.1.5.1 Interpretação dos dados tabulados na tabela 1 e no gráfico 1 

 

Tabela 1 – Técnicas dos argumentos quase-lógicos 
IDENTIFICAÇÃO DAS 
SENTENÇAS TECNICAS ARGUMENTATIVAS 

ARGUMENTOS QUASE-LÓGICOS GRUPO 
S1 S2 S3 S4 S5 

TOTAL 

G1 2 0 1 0 2 5 Argumento por definição normativa  
G2 1 1 0 2 2 6 
G1 1 0 2 0 0 3 

Argumento por definição descritiva 
G2 0 0 0 0 0 0 
G1 1 0 2 0 0 3 

Argumento por definição de condensação 
G2 0 1 0 1 1 3 
G1 0 1 0 1 1 3 

Argumento pela regra da justiça 
G2 0 0 0 0 1 1 
G1 0 1 0 0 0 1 

Argumento de reciprocidade 
G2 0 0 0 0 0 0 
G1 0 0 2 0 1 3 

Argumento de comparação  
G2 0 0 0 0 0 0 
G1 1 0 1 0 2 4 

Argumento de contradição 
G2 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 
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Gráfico 1 – Demonstrativo de uso dos argumentos quase-lógicos em 
percentual

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 
A tabela 1 demonstra as sete técnicas de argumentos quase-lógicos 

correspondentes aos seguintes tipos: argumento por definição normativa, argumento por 

definição descritiva, argumento por definição de condensação, argumento pela regra da 

justiça, argumento de reciprocidade, argumento de comparação e argumento de contradição. 

O gráfico 1 apresenta a recorrência em percentual de uso desses tipos de argumentos. 

 No total foram construídos 32 argumentos quase-lógicos, demonstrados em 

percentuais no gráfico 1, sendo que o Grupo 1 construiu 22 (vinte e dois) e o Grupo 2 apenas 

10 (dez). Das técnicas predominantes, o Grupo 2 não apresentou 3 (três), são elas: argumento 

por definição descritiva, argumento por reciprocidade e argumento de comparação. A técnica 

mais usada foi a do argumento por definição normativa – por 5 vezes no grupo 1 e por 6 vezes 

no grupo 2, enquanto que as menos recorrentes foram a regra da justiça, uma vez no Grupo 2 

e a regra de reciprocidade também uma vez, mas no grupo 1. 

Diante desses resultados, observa-se que o sentenciador do Grupo 1 é mais voltado 

para a elaboração dos argumentos que se aproximam da demonstração e do raciocínio formal, 

aquela dá ao argumento quase-lógico maior poder persuasivo. Nessas construções, os 

argumentos estabelecem uma correspondência com o equivalente lógico.  

Quanto ao predomínio do argumento por definição normativa, demonstrado no 

gráfico 1, entende-se que, a partir do uso frequente nas decisões, os sentenciadores ficam 

preocupados em deixar claro o significado de cada tipo de ação que está sendo discutida na 

sentença, também se preocupam em aliar o fato delituoso às regras jurídicas, por isso definem 

com precisão cada uso delas. Por outro lado, o caso do argumento pela regra da justiça e o 
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caso do argumento de reciprocidade terem sido usados apenas uma vez em cada grupo, 

entende-se ser devido não serem comuns nos usos aplicados aos casos sob julgamento nas 

sentenças. 

  

8.1.5.2 Interpretação dos dados tabulados na tabela 2 e no gráfico 2 

 
Tabela 2 – Técnicas dos argumentos baseados na estrutura do real 

IDENTIFICAÇÃO DAS 
SENTENÇAS 

TECNICAS ARGUMENTATIVAS 
ARGUMENTOS BASEADOS NA 
ESTRUTURA DO REAL 

GRUPO 
S1 S2 S3 S4 S5 

TOTAL 

G1 1 3 3 1 2 10 Argumento por ligação de sucessão 
vínculo causal G2 6 2 0 3 2 13 

G1 2 3 8 4 6 23 Argumento Pragmático  G2 3 3 4 4 5 19 
G1 0 0 0 0 1 1 Argumento por ligação de coexistência 

ato/essência G2 0 1 0 1 1 3 
G1 0 1 1 2 1 5 Argumento de autoridade G2 0 1 2 3 1 7 
G1 0 0 0 1 3 4 Argumento pela relação de coexistência 

ato/pessoa G2 0 0 1 1 0 2 
G1 0 0 0 0 1 1 Argumento pela técnica de ruptura e de 

refreamento opostas à interação 
ato/pessoa G2 0 0 0 0 0 0 

G1 0 0 2 0 0 2 Argumento concernente a diferenças de 
grau e ordem G2 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 
Gráfico 2 – Demonstrativo de uso dos argumentos baseados na estrutura do real em 
percentual 

 
 Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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A tabela 2 retrata as técnicas argumentativas construídas com argumentos 

baseados na estrutura do real. Como foi dito anteriormente, essa construção argumentativa 

implica uma solidariedade entre os elementos do real que servem de apoio à argumentação, 

estabelecendo uma relação de sucessão ou uma ligação de coexistência, nela estão 

selecionados 7 (sete) tipos de argumentos, assim distribuídos: argumento por ligação de 

sucessão – vínculo causal, argumento pragmático, argumento por ligação de coexistência 

ato/essência, argumento de autoridade, argumento pela relação de coexistência ato/pessoa, 

argumento pela ruptura e refreamento opostas à interação ato/pessoa e argumento concernente 

a diferenças grau e ordem, todos vistos no gráfico 2, de acordo com a frequência de uso nas 

argumentações.  

Foram encontradas 90 (noventa) construções de argumentos baseados na estrutura 

do real, sendo 46 (quarenta e seis) no grupo 1 e 44 (quarenta e quatro) no grupo 2. 

Como se pode ver, no gráfico 2, a forma de argumentar mais recorrente entre os 

juízes é a do argumento pragmático. No total 23 (vinte e três) casos no grupo 1 e 19 

(dezenove) no grupo 2. 

 Os argumentos usados só uma vez foram: o argumento pela ligação de 

coexistência ato/essência e o argumento pela técnica de ruptura e de refreamento opostas à 

interação ato/pessoa, os quais apareceram apenas no grupo 1, no grupo 2,  a forma menos 

recorrente foi usada duas vezes, trata-se do argumento pela ligação de coexistência 

ato/pessoa. 

 As técnicas que envolvem os argumentos baseados na estrutura do real requerem 

um enunciado mais elaborado, mais preocupado com a aceitação da tese por parte do 

auditório. Perelman e Tyteca (2005, p. 297) dizem que  
 
[...] os argumentos fundamentados na estrutura do real valem-se dela para 
estabelecer uma solidariedade entre juízos admitidos e outros que se procura 
promover. [...] O essencial é que eles pareçam suficientemente garantidos para 
permitir o desenvolvimento da argumentação. 

 

Pelas afirmações e evidências demonstradas na tabela 2, vê-se que a incidência 

quantitativa é, sobremodo, retratada nos argumentos que são baseados na estrutura do real; 

nesses argumentos, existe um processo argumentativo cuja elaboração evidencia um 

entrelaçamento da causa de pedir com o que está sendo negado ou concedido. Os 

sentenciadores arrumam os detalhes dos fatos e tecem as argumentações.  

Toma-se como exemplo o argumento pragmático – que tem como uma de suas 

prerrogativas a expressão de juízo de valor sobre fatos ou causa de pedir. Como demonstrado 
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na tabela 2, é o tipo de argumento mais recorrente, tanto no grupo 1 como no grupo 2, 

respectivamente 23 e 19 casos. É durante essa preocupação do enunciador em querer 

solidarizar elementos do real que se encontra a sua coerência subjetiva, traduzida nas análises 

das provas, das testemunhas, dos fatos em si.  

 

8.1.5.3 Interpretação dos dados tabulados na tabela 3 e no gráfico 3 

 

Tabela 3 – Técnicas dos argumentos que fundamentam a estrutura do real 
IDENTIFICAÇÃO DAS 
SENTENÇAS 

TECNICAS ARGUMENTATIVAS DE 
ARGUMENTOS QUE FUNDAMEN-
TAM A ESTRUTURA DO REAL 

GRUPO 
S1 S2 S3 S4 S5 

TOTAL 

G1 0 0 0 0 0 0 Argumento pelo exemplo  
G2 1 1 0 0 0 2 
G1 0 0 3 0 5 8 

Argumento por ilustração  
G2 1 2 0 1 2 6 
G1 0 0 0 0 1 1 

Argumento por analogia metafórica 
G2 1 0 1 1 0 3 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

 

Gráfico 3 – Demonstrativo em percentual de uso dos argumentos que fundamentam 
a estrutura do real  
   

 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

     

A tabela 3 refere-se aos argumentos que fundamentam a estrutura do real, 

distribuídos em 3 (três) tipos de argumentos, estes selecionados para o alcance dos objetivos 

propostos: o argumento pelo exemplo, o argumento por ilustração e o argumento por analogia 
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metafórica. Nessa tabela, vê-se que foram construídos 20 (vinte) argumentos no total. O grupo 

1 construiu 9 (nove) enunciados com argumentos que fundamentam a estrutura do real e o 

grupo 2 – 11 (onze). 

O gráfico 3 ilustra a construção argumentativa mais usada. No grupo 1: 8 e no 

grupo 2: 6. Dos três argumentos analisados, o grupo 1 não apresentou o argumento pelo 

exemplo, sendo a técnica menos usada. 

Como verificado na tabela 3, o argumento por ilustração foi usado tanto no grupo 

1, como no grupo 2, isto de forma intensiva em relação aos outros argumentos, cabe ressaltar 

que a ilustração dá um reforço para haver adesão a uma regra aceita por todos, expondo 

detalhes do caso, visando esclarecer melhor, de uma modo geral, o enunciado, tudo isso se 

encontrou nas amostras investigadas. Os sentenciadores impregnam as argumentações de 

detalhes para obterem aceitação. 

Perelman e Tyteca (2005) lecionam que o argumento que fundamenta a estrutura 

do real, é uma categoria de argumento criada e estruturada através da linguagem que 

fundamenta a estrutura do real. 

 

8.1.5.4 Interpretação dos dados tabulados na tabela 4 e no gráfico 4 

 

Tabela 4 – Quantitativo de uso das categorias de argumentos 

CATEGORIA DE ARGUMENTOS GRUPO TOTAL 

G1 22 
G2 10 Argumentos quase-lógicos  

Total 32 
G1 46 
G2 44 Argumentos baseados na estrutura do 

real  Total 90 

Argumentos que fundamentam a 
estrutura do real 

G1 
G2 

Total 

9 
11 
20 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 
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 Gráfico 4 – Demonstrativo em percentual de uso dos argumentos 

Quantitativo por categoria de argumentos

Argumentos Quase-
lógicos

23%

Argumentos 
baseados na 

estrutura do real
63%

Argumentos que 
fundamentam a 

estrutura do real
14%

 
 Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

  
 

Prosseguindo com as análises, compararam-se as construções por categorias de 

argumentos, compilando-se os quantitativos dos demonstrativos nas tabelas 1, 2 e 3 na tabela 

4 e dos gráficos 1,2 e 3 no gráfico 4, comparando-se os resultados delineados.  

Com isso ficou revelado que as técnicas argumentativas propostas pela Nova 

Retórica continuam articuladas no uso corrente da linguagem discursiva da sentença judicial, 

gênero sob análise; isto pelo quantitativo geral dos usos, 142 (cento e quarenta e dois) 

enunciados construídos. Levando-se em consideração só as técnicas selecionadas para esta 

pesquisa.  

Assim, observando-se o gráfico 4, vê-se que a categoria de argumento mais 

recorrente é a do argumento baseado na estrutura do real que deu margem à construção de 90 

enunciados, sendo 46 vezes no grupo 1 e 44 vezes no grupo 2, enquanto a menos recorrente – 

a dos argumentos que fundamentam a estrutura do real - 9 vezes no grupo 1 e 11 vezes no 

grupo 2. 

 Analisando o perfil argumentativo dos dois grupos sentenciais (tabela 4), nos 

quais se encontram sentenças prolatadas por dois magistrados, podem-se observar 

determinadas características específicas das argumentações como um todo que forma o 

discurso argumentativo. Neste sentido, os resultados mostram que os dois prolatores das 
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sentenças primam pelos argumentos que se baseiam da estrutura do real, haja vista a 

acentuada ocorrência dos argumentos nos dois grupos: no grupo 1 – 46 e no grupo 2 – 44.  

O sentenciador do grupo 1 fez mais uso das técnicas argumentativas do que o 

sentenciador do grupo 2, respectivamente, 76 e 66. No grupo 1,  a sentença 3 apresentou mais 

diversificação de uso de argumentos – 25 (vinte e cinco) formas argumentativas, enquanto 

que, no grupo 2,  a sentença 4 foi a que mais apresentou diversificação de argumentos – 18 

(dezoito). Percebeu-se, através dessas constatações, que os prolatores das sentenças, além de 

construí-las de forma eclética, usam diversos tipos de argumentos, mesmo em maior ou menor 

escala. 

Um ponto de destaque do sentenciador do grupo 2 refere-se ao uso do argumento 

construído por analogia metafórica, que embora nas lições de Perelman e Tyteca (2005), a 

metáfora seja considerada uma espécie de argumento, como demarcadas nas análises. 

Percebe-se que o uso da metáfora, nas sentenças do grupo 2, sinaliza para uma linguagem 

figurada argumentativa que não foge da concepção de figura literária. Ressalta-se que esse 

argumento é usado três vezes no grupo 2.  

Assim, encontrou-se uma diversidade de construções argumentativas. Quando 

foram feitas as análises nas sentenças, tanto no grupo 1 como no grupo 2, foi percebido que 

essas formas de argumentar são usadas não por escolhas diretas, ou seja, antes de argumentar 

o sentenciador determina qual o tipo de argumento vai usar, mas é visto que o propósito dos 

sentenciadores é buscar adesão ao que está sendo defendido, independente do uso das formas 

argumentativas. As formas de argumentar vêm surgindo no uso corrente da linguagem, pois 

dela fazem parte, sobretudo, da linguagem jurídica, essas formas são usadas espontaneamente 

e estão no raciocínio do enunciador que põem nos argumentos de modo natural.   

 

8.2 Eventos que representam as não-coincidências do dizer presentes no corpus  

 

Neste item, serão apontados os exemplos de dois tipos de não-coincidência do 

dizer, a interlocutiva e a interdiscursiva; as não-coincidências foram identificadas ao longo 

das análises das construções argumentativas. 

Demarcaram-se, nas sentenças, somente essas não-coincidências, porque elas se 

encontram nas estruturas argumentativas e se acham articuladas com as técnicas.  
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a) Não-coincidência interlocutiva 

 
Os exemplos que seguem, mesmo não se apresentando no texto, conforme as 

marcas formais da teoria inicial de Authier-Revuz, pode ser visto claramente o caráter 

interlocutivo no contexto, ou seja, o dizer do outro atravessando o inconsciente do enunciador 

sentencial, a marca de diálogo entre os interlocutores, podendo ser representado por um 

contexto. 

 

Exemplo 40 

TESE: Denúncia oferecida pelo Ministério Público sobre violência contra a mulher, sentença 

absolutória. 
 
Na fase policial o acusado afirma que agiu em legítima defesa pois a vítima teria 
partido para cima do mesmo; porém, na fase judicial ele já confessa que não sabe 
porque cometeu a agressão e tenta minimizar a situação afirmando que se 
encontrava embriagado. (G1 S3 §18). 

 

O que se constata, no exemplo 40, é que o sujeito enunciador, nos moldes dos 

ensinos de Authier-Revuz, não é uma entidade homogênea no seu dizer. O enunciador 

discorre sobre duas fases do processo, porém em todo o contexto se percebe a presença do 

outro, como postula Authier-Revuz (2004) “marcas explícitas da heterogeneidade respondem 

à ameaça que representa, para o desejo de domínio do sujeito falante, o fato de que ele não 

pode escapar ao domínio de uma fala que, fundamentalmente, é heterogênea”, portanto a 

construção desse enunciado necessariamente não pôde prescindir das falas do acusado que 

perpassam o dizer do juiz, numa tentativa de fixar um sentido com o consentimento ou 

cumplicidade do outro Ele buscou palavras que não lhe são próprias, nesse caso, as versões 

apresentadas pelo acusado na fase policial e na fase judicial. Esses dizeres são trazidos para 

embasarem o argumento, é um contexto discursivo anterior que está dentro de interior do 

sujeito enunciador, vem de outro sujeito que o constitui, é um discurso do outro – do acusado, 

no discurso do sentenciador – o juiz. 

 

Exemplo 41 

TESE: Dano moral indenizável 

Tenho que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na execução do 
serviço por parte da requerida e a ocorrência dos danos causados no imóvel objeto 
da presente lide, impondo-se o dever de arcar com a responsabilidade de arcar com 
as providências requeridas pelo autor, conforme assinalado na inicial. (G2 S1 § 9). 
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No exemplo 41, a NCD interlocutiva está isolada na cadeia discursiva “conforme 

assinalado na inicial”, ou seja, está no final da frase, evitando risco de interpretação ao serem 

transmitidos os argumentos. O enunciador vai tecendo seus argumentos e de repente traz a 

presença de outro enunciador, isto de forma intencional, tudo para reforçar seu argumento. É 

uma forma reflexiva que corresponde ao desdobramento do que é tido como um único ato de 

enunciação. O ato de enunciação é: “Tenho que restou demonstrado o nexo de causalidade 

entre a falha na execução do serviço por parte da requerida e a ocorrência dos danos causados 

no imóvel objeto da presente lide, impondo-se o dever de arcar com a responsabilidade de 

tomar as providências requeridas pelo autor.”  

Nos exemplos 40 e 41, as marcas das NCD interlocutivas apontam a presença do 

não-UM na construção dos argumentos. 

 

b) Não-coincidência interdiscursiva 

  

A interdiscursividade é vista por meio de diálogos, que marcam incisivamente a 

presença do outro nos argumentos. O discurso do outro tem a função de referendar, de dar 

suporte seguro para o dizer do enunciador, conforme se comprova nos exemplos 42 e 43: 

 

Exemplo 42  

TESE: violência doméstica e familiar contra a mulher, ausência de prova. 

 
Ocorre que, compulsando os autos constatei contradições nas versões apresentadas 
pelo acusado na fase policial e na fase judicial:  
“QUE ontem começou a ingerir bebida alcoólica por volta das 17h e quando se 
dirigia para casa, por volta das 22h percebeu que a S lhe chamava dizendo: “EI B 
VEM CA”, tendo o conduzido atendido ao chamado da vítima, e ao se aproximar 
esta lhe pediu um cigarro; QUE depois o conduzido, a vítima e a filha desta se 
dirigiram em direção à sua residência localizada no endereço acima; [...] 
“QUE é verdadeira a acusação de ter praticado lesão corporal na sua ex-
companheira SC; [...] QUE ao cair pegou um cano velho que estava próximo e a 
vítima veio foi nessa hora de forma afobada então o interrogando atingiu a mesma 
com um cano em seu rosto; [...] que estava embriagado no momento em que 
atingiu a vítima com um cano e que não sabe dizer o motivo de ter praticado esta 
agressão” – interrogatório judicial do acusado às fls.64. (G1 S3 §17). 

 

O exemplo 42 apresenta a não-coincidência interdiscursiva quando o sujeito 

enunciador traz para sua enunciação a presença do outro, representada pelas falas do acusado. 

Há um diálogo do contraditório constado pelo sentenciador, este compartilha com os dizeres 

do acusado. 
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Exemplo 43 

TESE: Relação de consumo, ônus da prova 

É entendimento assentado na jurisprudência que 
“a doutrina do ônus da prova repousa no princípio de que, visando à sua vitória na 
causa, cabe à parte o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, 
a convicção do Juiz. O fundamento da repartição do ônus da prova entre as partes 
é, além de uma razão de oportunidade e de experiência, a idéia de eqüidade 
resultante da consideração de que, litigando as partes e devendo conceder-se-lhes a 
palavra igualmente para o ataque e a defesa, só depois de produzidas ou não as 
provas e de examinadas todas as circunstâncias de fato é que o Juiz recebe da lei o 
critério que há de plasmar o conteúdo de sua decisão” (Precedente jurisprudencial: 
8ª Câm. TJRJ, rel. Des. Celso Guedes – Rec. 16/96 – Tupã, SP. Colégio Recursal de 
Tupã/SP, j.25.10.1996, v.u., rel. Juiz Emílio Gimenez Filho). (G2 S3 §7). 

 

No exemplo 43, a não-coincidência do dizer está assentada no uso da 

jurisprudência, o enunciador recorre ao interdiscurso para contextualizar seu entendimento, 

buscando aceitação do seu dizer. É como leciona Authier-Revuz (2011, p. 7) 
 

Para a heterogeneidade interdiscursiva, duas referências se impõem que, com 
diferenças sensíveis, no que diz respeito principalmente ao “sujeito” que elas fazem 
representar, se encontram para introduzir a anterioridade em todo dizer do real de 
uma discursividade que, ao modo de uma exterioridade que age, constitutiva de seu 
interior, restringe-o, condiciona-o, alimenta-o ao mesmo tempo em que o envia – ou 
descentra-o – para fora dele mesmo.  

 

As não-coincidências interlocutivas e interdiscursivas, assim nomeadas por 

Authier-Revuz, têm suas bases na visão bakhtiniana sobre a dimensão dialógica da 

linguagem, que considera o discurso como produto de interdiscurso, ocorre que o enunciador 

ao construir sua enunciação, marca, de forma explícita ou não, o lugar do outro no dizer que 

está construindo, isto de alguma forma, está associado à teoria do dialogismo bakhtiniano, 

uma das bases para a teoria de Authier-Revuz. 

Desse modo, para dissipar dúvidas quanto a determinadas similitudes entre a teoria 

de Bakhtin e a teoria de Authier-Revuz, retoma-se o que dizem Fonseca e Cavalcante (2012, 

p. 82):  
 
Em termos gerais (e de modo bem rudimentar), o dialogismo é o reconhecimento de 
que uma enunciação responde a outros enunciados, suscitando novas respostas. A 
polifonia é a presença de várias vozes (marcadas ideologicamente) que materializam 
o dialogismo e provam sua existência. O diálogo de que nos fala Bakhtin pode ser 
tomado como um diálogo de vozes que se embatem, ou de vozes que entram em 
conflito [...]   
Authier-Revuz, ao tratar da heterogeneidade constitutiva, mostra que a linguagem é 
(também) o campo de várias presenças, isto é, é sempre não um: há vozes como em 
Bakhtin e há sempre um outro em jogo. Mas, se em Bakhtin o outro é o outro 
enunciador, em Authier-Revuz esse outro ganha dimensões maiores; outro 
enunciador, outra língua, outra época, outro sentido, outro contexto, outro lugar, 
outro ambiente discursivo, etc. 
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8.2.1 Demonstrativo do uso das não-coincidências do dizer no corpus 

 

Nesta seção, serão demonstradas as NCD interlocutivas e NCD interdiscursivas, 

através de tabela e gráfico, casos retirados das amostras investigadas. Faz-se oportuno frisar 

que foram consideradas marcas contextuais como NCD, todavia, não desprezando os 

postulados da teoria inicial proposta por Authier-Revuz.   

 

Tabela 5 – Demonstrativo das não-coincidências interlocutivas e interdiscursivas 
IDENTIFICAÇÃO DAS 
SENTENÇAS Não-Coincidências 

(NCD) GRUPO 
S1 S2 S3 S4 S5 

TOTAL 

G1 1 1 3 1 3 9 NCD Interlocutiva 
G2 1 - 1 2 - 4 
G1 - 2 6 3 7 18 

NCD Interdiscursiva 
G2 2 5 2 4 5 18 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 
 

 
Gráfico 5 – Demonstrativo em percentuais de uso das não-coincidências do dizer 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

A tabela 5 revela que o uso da não-coincidência interlocutiva é menor do que o uso 

da não-coincidência interdiscursiva, respectivamente 13 e 36. Ainda revela que, o total de uso 

de não-coincidências do dizer analisadas perfaz um total geral de 49 (quarenta e nove) casos. 

Isto é uma comprovação de que essas marcas linguísticas estão na construção dos argumentos. 
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Como demonstrado na Tabela 5, no grupo 1, foram encontradas 9 marcas de NCD 

interlocutiva, presentes em todas as sentenças, enquanto que no grupo 2 apenas 4, em três 

sentenças.  

Os resultados do gráfico 5 mostram que as NCD interlocutivas são mais frequentes 

nas amostras do grupo 1, inclusive, nas sentenças 2 e 5 do grupo 2 não foram encontradas. As 

não-coincidências interdiscursivas foram usadas equitativamente, ou seja, 18 vezes em cada 

grupo, embora que se constate que, na sentença 1 do grupo 1 não tenha havido registro de 

ocorrência de uso.  

 As evidências das não-coincidências do dizer, demonstradas na tabela 5, 

desmistificam a ideia de que as sentenças traduzem um ato unilateral, próprio de um julgador. 

Pelo aspecto normativo, seria óbvio afirmar que existe apenas um enunciador – no caso o juiz 

prolator do decisum. Como instituído em norma, a produção de uma sentença envolve 

diversos procedimentos e, a partir dos institutos legais, surge a criação, a modificação, a 

extinção ou a concessão de um direito, tudo para alcançar seu objetivo que é a exposição da 

decisão final e sua aceitação. É durante esse percurso que o enunciador busca todos os 

recursos linguageiros e se apresenta a interdiscursividade tão usada nas sentenças, como se vê 

pela frequência de uso.  

As não-coincidências do dizer que evidenciam a presença do outro, claramente 

como a NCD interdiscursiva e por vezes, implicitamente, como a NCD interlocutiva, 

comprovam que em uma sentença existe a marca do co-enunciador. É o curso natural da 

linguagem que tem seu campo marcado pelo heterogêneo; como se viu nas duas amostras 

analisadas.  

Nos entendimentos de Fonseca e Cavalcante (2012, p. 82): 
 
O não-um da heterogeneidade se revela especialmente por meio da modalização 
autonímica, quando sujeito e signo se enfrentam e, no campo de batalha, exige-se a 
metaenunciação de função reflexiva, desdobrada, por meio da qual o sujeito-
enunciador torna a linguagem seu objeto de enunciação. 

 

Os exemplos quantificados na Tabela 5 mostram que existe uma encruzilhada de 

marcas enunciativas, nas quais a palavra do sujeito enunciador é com frequência habitada por 

outras palavras já ditas em outra ocasião, isto é o dialogismo inerente à linguagem, e é nessa 

encruzilhada de marcas trazidas pelo diálogo que as heterogeneidades se identificam, é nesse 

ponto que se constata a efetivação da expressão de Authier-Revuz (2011, p. 6) “[...] a co-

construção de um fio feito a dois.” É uma presença trazida para o fio discursivo sem interferir 
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de modo contrário na construção do argumento, pois o enunciador o faz para dar-lhe 

sustentação ao que está sendo argumentado.  

 

8.3 Interface das não-coincidências do dizer – interdiscursiva e interlocutiva com as 

técnicas argumentativas  

 

Para se explicar a contento os casos, buscaram-se os argumentos de maior 

recorrência e relevância que objetivavam a aceitação da tese defendida, porque através desses 

argumentos, pode-se identificar a presença do dizer heterogêneo: de um lado pela NCD 

interdiscursiva e de outro pela NCD interlocutiva.  

 

a) argumento pragmático/não-coincidência do dizer interlocutiva 
 

Exemplo 44 

TESE: violência doméstica e familiar contra a mulher, ausência de prova. 
 
 
É visível as contradições existentes. Além disso, ainda que fosse acolhida a tese da 
legítima defesa, esta não foi comprovada, pois a defesa não juntou aos autos o 
laudo de exame de corpo de delito das agressões que a vítima teria perpetrado 
contra o acusado, conforme a versão dada no interrogatório policial. (G1 S3 §19, 
grifo nosso). 
 

Exemplo 45 

TESE: Relação de consumo – Companhia de Energia Elétrica 

 
Assim, não obstante, supostamente, tenha agido em conformidade com as 
recomendações da Resolução n.º 456/200 – ANEEL, a requerida não o demonstrou, 
o que seria incumbência sua, ante a inversão do ônus da prova, operada em casos 
desse jaez [...]. Deixou, assim, de produzir quaisquer provas que refutassem as 
alegações da autora e legitimassem o procedimento. (G2 S4 §4).  
  

O exemplo 44 é um argumento pragmático, pois se observam as análises do 

sentenciador sobre o fato, expondo os pontos desfavoráveis e seu juízo de valor, usando as 

expressões: “contradições existentes”, “a tese da legítima defesa, esta não foi comprovada”, 

“a defesa não juntou aos autos o laudo de exame de corpo de delito das agressões”. No 

próprio argumento pragmático está a NCD interlocutiva, veja-se: “[...] conforme a versão 

dada no interrogatório policial”. Como se percebe, essas marcas contextuais fazem um 

fechamento do que está exposto anteriormente, ou seja, a NCD produz um reforço às 

contradições existentes no caso, pois é a NCD que sintetiza todo o argumento.  
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No exemplo 45, o argumento pragmático surge se respaldando nessas expressões 

“[...] em conformidade com as recomendações da Resolução n.º 456/200 – ANEEL...”, é uma 

marca contextual que se considerou representativa de uma NCD interlocutiva, visto que 

comprova um dizer atravessado nos dizeres do enunciador, presente na estrutura do 

argumento, com sentido argumentativo, objetivando a adesão do auditório. Ainda nesse 

exemplo em comento, vê-se que as marcas que assinalam a NCD interlocutiva preenchem um 

furo na cadeia discursiva, dando uma complementação à construção do argumento.  

Authier-Revuz (1998) afirma que todo discurso é polifônico, daí se entender o 

discurso atravessado pelo discurso do outro e por outros discursos, como se comprova o 

fenômeno no exemplo 44. Segundo a teórica esta é a marca da alteridade e a condição de todo 

enunciado.  

Voltando-se para os exemplos 44 e 45, observa-se que o sujeito enunciador da 

sentença, quando se pronuncia, não é a única fonte de seu dizer, conquanto lhe pareça 

ilusoriamente; no exemplo 44 a outra fonte é a versão do policial e no exemplo 45 – as 

recomendações da ANEEL. 
 
Sob nossas palavras, outras sempre são ditas: através da linearidade da emissão por 
uma única voz, se faz ouvir uma polifonia; todo discurso parece se alinhar sobre 
várias pautas de uma partitura e o discurso é constitutivamente atravessado pelo 
discurso do Outro. (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 69). 

 

b) argumento de autoridade /não-coincidência do dizer interdiscursiva 
 

Exemplo 46 

TESE: Denúncia oferecida pelo Ministério Público sobre violência contra a mulher, sentença 

absolutória 
 
A Jurisprudência Pátria vem assim se posicionando: 
“PENAL. PROCESSO PENAL. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS. DÚVIDA 
SOBRE QUEM INICIOU AS AGRESSÕES. ABSOLVIÇÃO. NA DÚVIDA 
SOBRE QUEM TENHA COMEÇADO AS AGRESSÕES FÍSICAS, OU QUEM 
AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA, IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO, SOBRETUDO 
QUANDO SE CONSTATA A OCORRÊNCIA DE LESÕES RECÍPROCAS (APR 
132533020078070005/DF Rel. ALFEU MACHADO – J. 07/10/2010 - 2ª Turma 
Criminal – P. 20/10/2010, DJ-e Pág. 226)” [...] 
1. NA DÚVIDA SOBRE QUEM TERIA COMEÇADO AS AGRESSÕES 
FÍSICAS, OU QUEM EFETIVAMENTE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA 
DEFESA, IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO, SOBRETUDO QUANDO 
CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE LESÕES RECÍPROCAS. 
2. APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO. 
3.RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU (TJDF – APR: 
133706920088070010. Rel. Silvânio Barbosa dos Santos – J. 23/09/10 – 2ª Turma 
Criminal – P. 06/10/10, DJ-e, pág. 165)” (G1 S5 §32). 
 



  
118 

Exemplo 47 

TESE: Relação de consumo, ônus da prova 

É entendimento assentado na jurisprudência que 
“a doutrina do ônus da prova repousa no princípio de que, visando à sua vitória 
na causa, cabe à parte o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu 
favor, a convicção do Juiz. O fundamento da repartição do ônus da prova entre as 
partes é, além de uma razão de oportunidade e de experiência, a idéia de eqüidade 
resultante da consideração de que, litigando as partes e devendo conceder-se-lhes 
a palavra igualmente para o ataque e a defesa, só depois de produzidas ou não as 
provas e de examinadas todas as circunstâncias de fato é que o Juiz recebe da lei o 
critério que há de plasmar o conteúdo de sua decisão” (Precedente jurisprudencial: 
8ª Câm. TJRJ, rel. Des. Celso Guedes – Rec. 16/96 – Tupã, SP. Colégio Recursal 
de Tupã/SP, j.25.10.1996, v.u., rel. Juiz Emílio Gimenez Filho). (G2 S3 §7). 

 

Como se observam, os exemplos 46 e 47 são argumentos de autoridade, 

representados pela jurisprudência, isto no ponto de vista da classificação das técnicas 

argumentativas. As expressões contextuais que representam o argumento de autoridade são 

também marcas de NCD interdiscursivas.  

Perelman e Tyteca (2005) lecionam que o argumento de autoridade se constitui em 

um apoio extra, dado ao texto, é um respaldo seguro que garante a aceitação dos argumentos. 

Authier-Revuz (2004, p. 73-74) diz que  
 
As marcas explícitas de heterogeneidade respondem à ameaça que representa para o 
desejo de domínio do sujeito falante, o fato de que ele não pode escapar ao domínio 
de uma fala que, fundamentalmente, é heterogênea. Através dessas marcas, 
designando o outro localmente, o sujeito empenha-se em fortalecer o estatuto do um. 

 

Adentrando na essência desses dois postulados, pode-se afirmar que o argumento 

de autoridade – é uma fala do outro que serve de sustentação para o dizer do enunciador e que 

a NCD interdiscursiva vale-se do dizer do outro para referendar, auferir o próprio dizer do 

um, “fortalecer o estatuto do um”. 

 Então, o argumento de autoridade e a NCD interdiscursiva quando representados 

pela doutrina ou jurisprudência possuem as mesmas características sintáticas, semânticas e 

estilísticas, como também possuem, nesse caso, a mesma função, fortalecer o argumento para 

a persuasão. Verifica-se, então, que os dois episódios linguísticos, nessas circunstâncias, ou 

seja, o argumento de autoridade e a NCD interdiscursiva se conflitam nas argumentações 

quando são contextualizadas pela doutrina e jurisprudência.  

 Restando comprovado que o valor argumentativo do argumento de autoridade é 

igual ao valor argumentativo da NCD interdiscursiva nas sentenças judiciais 
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Como se comprovaram nas amostras analisadas, as NCD interlocutivas e 

interdiscursivas têm funções argumentativas, pois se apresentam como meios de persuasão 

nas construções dos argumentos feitos com as técnicas. De um lado, as interlocutivas 

mostram outras fontes do dizer se misturando com a fonte inicial do sujeito enunciador de 

forma inconsciente. De outro, as interdiscursivas trazem para a enunciação o dizer do outro, 

conscientemente, como respaldo para o que está sendo dito.  

 

8.4 Marcas linguísticas das figuras do bem dizer evidenciadas no corpus  

 

Convém pontuar que os exemplos demonstrados como FBD, não estão 

caracterizados com as marcas formais propostas pela teoria inicial Authier-Revuz. Todavia, a 

base teórica tem a essência do que é uma FBD postulada pela autora. 

 
a) FBD – O dizer como ato pessoal 
 

Authier-Revuz (1998) ensina que FBD – o dizer como ato pessoal demonstra um 

sujeito enunciador que cumpriu um ato, afirma ainda que esse dizer é uma decisão do 

enunciador, de responsabilidade individual. 

 

Exemplo 48 

TESE: queixa-crime com difamação e calúnia. Não há relatório. A sentença contém sete 

parágrafos, nos três primeiros o juiz se limita a definir o que é queixa-crime e como deve ser 

instruída como causa de pedir.  
 
No caso em questão, realizando o juízo de admissibilidade da peça acusatória, 
constatei que na mesma não há sequer a exposição do fato criminoso com suas 
circunstâncias. (G1 S1 §4). 

 
Exemplo 49 

TESE: Relação de consumo, ônus da prova 

Compulsando os autos, verifico que não há elementos significativos para arrimar a 
pretensão da autora, mesmo porque a condição [...]. (G2 S3 §3). 

 

Partindo dessas premissas, no exemplo 48, vê-se que o sujeito enunciador usa o 

verbo “constatar” conjugado na primeira pessoa do singular “constatei” para mostrar a ação 

verbal condizente com a argumentação. Assim a FBD está representada pelo verbo e o bem 
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do dizer é o resultado da ação. Esse dizer é um ato de decisão própria do enunciador, que se 

compromete com aquilo que está dizendo. 

 No exemplo 49, a expressão “Compulsando os autos, verifico” é a FBD que tem 

como o bem do dizer o resultado do que foi verificado “não há elementos significativos para 

arrimar a pretensão da autora...” 

Pois bem, nos exemplos 48 e 49, evidenciam-se dizeres como ato pessoal de cada 

sentenciador, da forma como explica Authier-Revuz (1998, p. 69) “Aparecem aqui em uma 

espécie de solidão e de responsabilidade do “eu” nomeando uma coisa em sua singularidade, 

isto é, não ainda nomeada, uma dimensão de batismo cumprido, em seus riscos e segundo o 

seu desejo.” 

Os verbos dos exemplos 48 e 49, apontados como marcas que representam FBD, 

são indicadores da necessidade de retomada do Um sentenciador, que ao longo das 

construções enunciativas, teve um co-enunciador, ou seja, não ficou sozinho da cadeia 

discursiva.  Para se comprovar esse fenômeno linguístico, veja-se um caso que ocorre na 

mesma sentença do exemplo 49: 

 

Exemplo 50  

TESE: Relação de consumo, ônus da prova 

Manifesta-se também a jurisprudência, nesse particular, que “àquele que alega 
cumpre a prova dos fatos que dão suporte aos direitos que pretende ver 
reconhecidos” ((Rec. 60/96 – Piracicaba – SP. Colégio Recursal de Piracicaba/SP, 
j.31/10/1996, v.u., rel. Juíza Meibel Farah). (G2 S3 §8). 

Como demonstrado no exemplo 50, o enunciador se torna invisível no contexto, 

porque tem o seu dizer atravessado pelo dizer jurisprudencial que lhe serve de apoio. A NCD 

interdiscursiva denuncia a presença do não-Um nos argumentos e a FBD como ato pessoal 

mostra o sujeito enunciador retomando seu lugar na argumentação. 

 

b) FBD – O dizer de acordo com as leis do dizer 

A proposta de Authier-Revuz é que essa FBD se reporte a um sujeito que durante a 

enunciação observa o cumprimento de regras socioculturais do meio onde ele está inserido.  

Trazendo esse entendimento para os argumentos sentenciais, têm-se as mesmas 

características: o juiz é legitimado pelo Estado, a sentença deve ter um dizer que obedece às 

regras enunciativas previstas na norma, ou seja, são leis do dizer jurídico, que envolvem todo 

o seu aparato da linguagem que lhe é peculiar. 
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 Para exemplificar as FBD de acordo com as leis do dizer, as análises foram feitas 

na parte da sentença que vem após a fundamentação, ou seja, na conclusão. 

 

Exemplo 51 

TESE: reparação civil e pretensão de enriquecimento sem causa   

Isto posto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente o pedido, para 
determinar a restituição, em dobro, dos valores pagos por Tarifa de Cadastro, 
Registro do Contrato, Serviços de Terceiros e Tarifa de Avaliação do Bem, o 
que perfaz R$ 4.678,62 (quatro mil seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e 
dois centavos). 
Condeno o requerido, ainda, ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais) a título de indenização pelos danos morais verificados, [...] 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Providencie o requerido o pagamento do montante da condenação, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de imposição da multa prevista no art. 475-J, do CPC, dando 
início à execução. 
Cumprida a sentença, arquive-se. (G2 S2 §10 ao §14, grifo nosso). 
 

Exemplo 52 

TESE: rejeição de denúncia de lesão corporal, por falta de materialidade do crime. 

 
EX POSITIS, rejeito a denúncia por falta de condição para o exercício da ação 
penal, bem como por ausência de justa causa nos termos do art. 395, inciso II e III 
do CPP. (G1 S2 §10). 

 

Nos exemplos 51 e 52, os dizeres do sentenciador e o cumprimento de regras 

fazem parte da conclusão sentencial, prevista pelo CPC. 

 Cumpre destacar que o Juiz estando na condição de Estado, o princípio da 

imparcialidade está presente nos atos do processo realizados pelo juiz. 

 Nos exemplos 51 e 52, os verbos sublinhados foram considerados como FBD o 

dizer de acordo com as leis do dizer, porque embora não sejam as mesmas marcas da teoria 

inicial, revelam o fenômeno metonímico modalizado, nos moldes dos lecionados por Authier-

Revuz (1998), que revelam um dizer que se submete ao jogo enunciativo do discurso jurídico. 

Dissecando as construções argumentativas dos exemplos 51 e 52, verifica-se que o 

uso dos verbos, no exemplo 51, “confirmar, julgar, condenar, publicar, registrar, intimar, 

providenciar e arquivar” e no exemplo 52, “rejeitar”, demonstram perfeitamente uma 

nomeação obrigatória de um dizer coercitivo, coagido, dito pela imposição da obediência ao 

acordo das leis do dizer jurídico próprio de um argumento sentencial legitimado pelo Estado.  

Como se percebe o sujeito enunciador não está totalmente livre para escolher sua 

enunciação. Essa parte da sentença que está sendo analisada – a conclusão é específica e 
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necessita do dizer que não evidencie a presença do outro, é o ato discursivo final, sobre o qual 

pensa o juiz que está só, pois se reveste de um dizer autoritário e imperativo. É nesse dizer 

que há uma negação do heterogêneo. Há a evidência de que o juiz necessita retomar o Um da 

enunciação construída, isso ocorre nos exemplos 51 e 52 com as marcas dos verbos 

conjugados na primeira pessoa do singular e no imperativo afirmativo.  

Assim, tanto no exemplo 51 como no exemplo 52, os enunciadores sentenciais 

demonstram que são conscientes do propósito de sua argumentação, dos princípios básicos 

que regulam sua transmissão verbal, ou seja, são conscientes das leis do dizer que devem 

constar na conclusão sentencial. As leis desse dizer definem verbos, colocação, tudo contido 

nas normas de elaboração das sentenças estipuladas no CPC, explicadas anteriormente. 

 É um dizer consoante às leis do dizer, estipulado pelas regras socioculturais que 

lhe são impostas pelo seu dever do cargo legitimado. O enunciador se vê “subjugado a um 

sistema”, no caso o sistema do discurso jurídico sentencial. A enunciação não é suscetível de 

ser interpretada como verdadeira ou falsa. Os atos por ele determinados deverão ser 

cumpridos e se refletirá nas partes O sujeito enunciador enuncia o que ele constatou como 

verdadeiro. Justificando por diversas vezes sua enunciação.  

A duas teorias – a da argumentação de Perelman e Tyteca e a da enunciação de 

Authier-Revuz, aplicadas nos estudos analíticos do corpus, trouxeram à tona: o retrato de um 

sujeito enunciativo, que tenta controlar o seu dizer, mesmo quando atravessa o lugar do outro, 

buscando força para o seu argumento e o retrato de um sujeito que tem por obrigação marcar 

o seu próprio lugar na argumentação, pois, para isso foi designado. Então, encontraram-se 

marcas de um sentenciador, que se faz representar pelas FBD – o dizer como ato pessoal e o 

dizer de acordo com as leis do dizer.  

É importante salientar a compreensão sobre a metaenunciação e suas funções de 

acordo com Fonseca e Cavalcante, três pontos-chave se julgam pertinentes e justificam o 

estudo das FBD, nas sentenças: 
 

Assim, compreende-se que a metaenunciação cumpre inúmeras funções discursivas 
ao mesmo tempo:  
(1) mostra que tipo de sujeito é esse que fala;  
(2) revela suas intenções pragmático-argumentativas (convencer ou manipular);  
(3) revela o nível de comprometimento do sujeito com aquilo que enuncia. [...] 
(FONSECA; CAVALCANTE, 2011, p. 83). 

 

No contexto sentencial, são as FBD, lecionadas por Authier-Revuz que vão 

representar metonimicamente essas funções; embora, nesta pesquisa, não se utilizando das 
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marcas formais propostas pela teoria inicial, todavia, entendendo que outros recursos da 

língua, tendo a mesma essência da teoria inicial, também podem ser considerados FBD. 

Quanto ao sujeito, embora se tenha visto que a FBD – como ato pessoal, mostra 

um sujeito preocupado em restaurar o UM da sentença, mas de forma isolada, o sentenciador 

assume o dizer sozinho. Na FBD – de acordo com as leis do dizer, evidenciada pelos verbos 

peculiares às conclusões sentenciais, o sujeito reassume seu dizer legitimado, mesmo com 

características de um dizer sob coerção, mas está amparado pelo Estado. 

Entende-se que essas construções, que representam as FBD, são indícios severos 

que os enunciadores usam nos argumentos com intenção de restaurar o UM da enunciação, 

então, ele assume a “nomeação, do batismo do dizer, do sufrágio da nomeação já existente.” 

Ao mesmo tempo em que essas FBD denunciam um sujeito comprometido com o que 

enuncia, um modo de confirmar sua permanência no processo de responsabilização pelo 

enunciado que lhe é conferido.  

Em contrapartida, os textos sentenciais analisados mostram, com clareza, a 

preocupação do julgador de ser visto nos argumentos como figura única que, naquele 

momento, representa o Estado. O UM se tornou invisível por causa do dizer do outro É nessa 

hora que o enunciador usa verbos conjugados na primeira pessoa, verbos no imperativo 

durante as argumentações para restaurar a figura do UM na sentença, como dizem Fonseca e 

Cavalcante (2011, p. 86-87) que o dizer como ato pessoal é uma “[...] das figuras do bem 

dizer que mais evidenciam um sujeito desesperado por restaurar o UM da nomeação.”  

É o que se vê nos exemplos 46 e 47 enunciadores que buscam apoio para o seu 

dizer nos dizeres do outro, mas tem uma preocupação em demonstrar que ele é a fonte 

principal do decisum. 

Por fim, vislumbra-se através das FBD – o dizer como ato pessoal e o dizer de 

acordo com as leis do dizer uma demonstração do resgate da presença do enunciador nas 

sentenças, mesmo quando isso é feito legitimado pelo Estado. 

 

8.4.1 Demonstrativo do uso de marcas das Figuras do bem dizer 

 

O levantamento do uso de outras marcas que se entende poderem representar as 

figuras do bem dizer como ato pessoal e, de acordo com as leis do dizer, está sintetizado na 

tabela e no gráfico a seguir: 
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Tabela 6 – Demonstrativo de uso das Figuras do Bem Dizer  
IDENTIFICAÇÃO DAS 
SENTENÇAS Figuras do Bem Dizer 

(FBD) GRUPO 
S1 S2 S3 S4 S5 

TOTAL 

G1 1 0 2 0 2 5 FBD – o dizer como ato 
pessoal G2 5 1 1 1 1 9 

G1 1 1 2 1 1 6 FBD – o dizer de 
acordo com as leis do 
dizer G2 2 3 1 3 2 11 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 
 

 
 Gráfico 6 – Demonstrativo de uso das FBD em percentual 

 
 Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
 
 

A tabela 6 mostra que a FBD como ato pessoal foi usada em todas as sentenças do 

grupo 2, inclusive, por 5 vezes só na sentença 1, enquanto que no grupo 1, apenas em três 

sentenças – S1. S3 e S5. O fato de o sentenciador usar a FBD em todas as sentenças 

demonstra que ele se preocupa em marcar o seu lugar na sentença, embora faça uso do dizer 

do outro. O menor uso demonstra que o sentenciador tem mais cautela em se fazer enunciar, 

em fazer valer sua opinião, em publicizar o que ele realmente está querendo transmitir, como 

demonstra o gráfico 6. 

A FBD – de acordo com as leis do dizer presente em todas as sentenças - justifica 

o comprometimento do juiz com seu discurso representativo do Estado, circunscrito nas leis 

enunciativas do Direito, é a demonstração cabal de sua função ante um decisum. A variação 

de uso indicada, apenas, diz respeito ao estilo de cada um, às suas preferências. 
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Outra evidência que se delineou a partir da leitura dos dois usos das FBD nos 

grupos sentenciais, diz respeito à caracterização do sujeito; na FBD – o dizer como ato 

pessoal, o sujeito se torna responsável pelo seu dizer, “é um modo soberano e frágil”, 

enquanto que na FBD o sujeito está ocupando um lugar do dizer “num assujeitamento 

ideológico e inconsciente do Estado.” (GUIMARÃES, 2002, p. 52). 

Diante de todas essas comprovações, embora essas figuras do bem dizer não 

estejam representadas pelas marcas formais da teoria inicial de Authier-Revuz, entende-se que 

podem perfeitamente representar uma FBD, pois as marcas verbais dentro dos contextos onde 

estão inseridas não fogem das características teóricas das FBD pela autora postuladas, ou seja, 

o sentido do heterogêneo é o mesmo dentro do contexto. 

 

8.5 A força argumentativa da sentença judicial e o seu aspecto pragmático 

 

Ao se iniciar este tópico, é importante reafirmar as palavras de Perelman e Tyteca 

(2005, p. 361):  
 
Não esqueçamos que, de fato, a pessoa é o contexto mais precioso para a apreciação 
do sentido e do alcance de uma afirmação, mormente quando não se trata de 
enunciados integrados num sistema relativamente rígido, para os quais o lugar 
ocupado e o papel desempenhado no sistema fornecem critérios suficientes de 
interpretação. 

 

Para se compreender melhor essa afirmação, menciona-se a definição da 

Pragmática de Levinson (2007, p. 29) adotada por diversos linguistas e filósofos como Van 

Dijk, Lyons, Searle entre outros: “Pragmática é o estudo da capacidade dos usuários da língua 

de emparelhar sentenças com os contextos em que elas seriam adequadas.”  

Diante disso, ao enunciador, cabe-lhe fazer prova da força argumentativa de seu 

enunciado. Neste aspecto, insere-se o aspecto pragmático das argumentações porque envolve 

a pessoa (os usuários da língua que vão receber a argumentação), que como os autores acima 

mencionam “é o contexto mais precioso para a apreciação do sentido e do alcance das 

informações.” Essa força argumentativa deve ser sustentada pelas discussões em torno do 

assunto, compondo a estrutura dos argumentos, por vezes, representada pelo dizer do outro, 

como é o caso do uso do argumento de autoridade. 

É fato que a força argumentativa perpassa pela interdiscursividade e varia 

conforme o auditório e o objetivo da argumentação, por esta razão é que se vê nas sentenças o 

apoio da doutrina, dos entendimentos jurisprudenciais restringidos ao que seja mais aceito na 
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comunidade jurídica. Às vezes, o que pode ter sido força para um objetivo já não o será para o 

outro.  

“No nível da teoria da argumentação, por fim, negar-se-á, às vezes, qualquer força 

aos próprios argumentos, atribuindo o efeito deles aos fatores inteiramente irracionais ou 

apenas à forma dos discursos.” (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 531). Depreende-se desse 

posicionamento que se dependesse somente do enunciador argumentante a força 

argumentativa seria inexistente.  

Isso é compreendido porque, segundo Fonseca e Cavalcante (2012, p. 91 ), “[...] o 

sujeito que se evidencia na teoria da argumentação do discurso é um sujeito mais pragmático, 

um sujeito-origem do sentido, um sujeito que controla a sua enunciação.” Então, se ele 

controla a sua enunciação, existe uma preocupação do que vai ser dito, como vai ser dito e de 

que modo vai ser recebido o dizer. É nisto que reside o aspecto pragmático. Esse controle faz 

com que ele atravesse o lugar do outro, se aproprie dos já-ditos de acordo com o que ele quer 

que seja suficientemente forte para causar aceitação. 

 

8.6 O enunciador da sentença judicial 

 

A sentença judicial é um discurso decisório que segundo Bittar (2001, p. 58) 

“corresponde às atividades: aplicativa, dirimidora, conclusiva e concretizadora dos parâmetros 

normativos” – é através dela que se vê a efetivação negativa ou positiva de um direito. É um 

ato escrito pelo poder legitimado, constitutivo do ápice do processo decisório, caracterizado 

pela imparcialidade, atitude peculiar à função do magistrado (DINAMARCO, 2001).  

Diante dessas prerrogativas tem-se um sujeito enunciador sentencial que na 

construção do fio argumentativo, muitas vezes, fica invisível, contudo, ele tem consciência de 

que precisa marcar o seu lugar na sentença, visto ter sido autorizado pelo Estado a fazê-lo.    

No argumento de autoridade e no argumento pragmático encontram-se as 

articulações das NCD interdiscursivas e interlocutivas. Nesses casos, fica evidenciado que 

quando o julgador atravessa o lugar do outro, ou seja, quando ele se apoia no “dizer do outro”, 

está marcada a presença do não-Um. Ainda que ele apenas esteja buscando uma chancela para 

o seu dizer, imaginando-se estar mantido no seu próprio lugar na argumentação.  
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Exemplo 53 

TESE: Relação de consumo – Companhia de Energia Elétrica 
 
No que concerne ao valor da indenização, tem sido assinalado que esta "deve ser 
fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a 
constituir-se em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o 
arbitramento ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e 
ao porte econômico das partes, orientando-se o Juiz nos critérios sugeridos pela 
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e 
do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, 
devendo, de outro lado, desestimular o ofensor a repetir o ato" (Resp. 240.441-
MG, DJ, 05/06/2000, e revista de jurisprudência ADCOAS, pág. 43, 08/2001). (G2 
S4 §10). 

 
O juiz vai tecendo o fio argumentativo pensando estar sozinho: “no que concerne 

ao valor da indenização tem sido assinalado que esta...” de repente ele atravessa o lugar do 

outro, convocando-o para apoiar seu dizer “[...] tem sido assinalado que esta "deve ser fixada 

em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha...” então, já não está sozinho 

no fio argumentativo, há uma nova fonte de dizer. 

 É inevitável esse atravessamento, essa busca de apoio. Perelman e Tyteca (2005, 

p. 49) afirmam que  
 
[...] a argumentação depende do auditório a que se dirige. Por conseguinte, é 
legítimo que quem adquiriu certa convicção se empenhe em consolidá-la perante si 
mesmo, sobretudo, perante ataques que podem vir do exterior; é normal que ele 
considere todos os argumentos suscetíveis de reforçá-la. 

 
A presença do outro no fio argumentativo sentencial demonstra a presença do não-

UM, do heterogêneo, como se viu nas análises que apresentam as NCD interdiscursivas e 

interlocutivas.  

Perelman e Tyteca (2005, p. 545) lecionam que “[...] para discernir um esquema 

argumentativo, somos obrigados a interpretar as palavras do orador, a suprir os elos, o que 

nunca deixa de apresentar riscos [...] O mais das vezes, aliás, percebemos simultaneamente 

mais de uma forma de conceber a estrutura de um argumento.”  

Diante dessa brecha linguística, deixada pelos pais da Nova Retórica, viu-se que 

uma dessas formas para se conceber a estrutura do argumento poderiam ser as 

heterogeneidades enunciativas à luz de Authier-Revuz. Porque ela fala exatamente do furo na 

cadeia enunciativa e a identificação que vem preencher esse furo. 

Não se trata de querer comprovar o heterogêneo na linguagem, isso é o óbvio, 

sabendo-se que toda linguagem é heterogênea, mas desmistificar um pensar sobre a sentença 

de que nela só existe a figura do UM por ser legitimado pelo Estado, com o dever de aplicar a 

lei. 
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9 CONCLUSÃO 

 

A trajetória que aqui foi percorrida chega a um ponto que exige reflexões 

significativas de tudo que se pontuou nas teorias e nas análises.  

Produzir um estudo que tivesse como fundamento a aplicação do pensamento da 

Nova Retórica, esta que trouxe uma teoria motivadora sobre as questões filosóficas na 

argumentação, abrindo caminho para as argumentações em direção ao campo pragmático e 

articular essa aplicação com um novo modo de ver a enunciação, proposto por Authier-Revuz, 

trouxe a esta pesquisa uma forma criteriosa de observar a construção dos argumentos. Foram 

critérios linguísticos, semânticos, sintáticos e, sobretudo, pragmáticos.   

Há que se dizer que com a conjugação das teorias aplicadas, na pesquisa, foi 

possível, perceber que a proposta de Perelman e Tyteca (2005), mesmo de cunho mais 

argumentativo, não rivaliza com os postulados de Authier-Revuz sobre as heterogeneidades, 

pois embora esta não seja voltada para a argumentação, as marcas de heterogeneidades se 

envolvem no processo argumentativo, contribuindo para a aceitação da tese, como acontece 

com a proposta daqueles que se volta para a relação do orador e auditório, preocupando-se, 

também, com a adesão das teses. 

Pelas análises dos enunciados sentenciais se percebeu que não existe uma técnica 

usada propositalmente, elas vêm surgindo na cadeia enunciativa do argumento de acordo com 

a necessidade da persuasão. As técnicas vêm com a linguagem em uso do enunciador que, em 

momentos pontuais, apresentam-se com necessidades de reforço nos enunciados; são 

necessidades denominadas por Authier-Revuz de “furos” na linguagem. Desse ponto, emerge 

o papel das heterogeneidades: preencherem os furos da cadeia discursiva; outro enunciador é 

chamado a co-enunciar, trazendo complementos aos dizeres daquele. Os autores da Nova 

Retórica chegam a falar em “suprir elos faltantes” deixados pelo orador, embora não tenham 

feito abordagens sobre as heterogeneidades na Nova Retórica.  

Os modos de olhar uma argumentação passam por diversas lentes, através de uma 

delas tem-se a validação da hipótese básica desta pesquisa: a aceitabilidade da tese 

apresentada em um argumento sentencial é determinada pela conjugação das técnicas com as 

heterogeneidades, assim viu-se que a argumentação nas sentenças tem sua força persuasiva 

determinada pela articulação dos argumentos com as marcas do heterogêneo. A comprovação 

desse fenômeno ocorreu quando se esmiuçaram as estruturas argumentativas através das 

técnicas e nelas foram vistas as marcas do heterogêneo, denunciando a presença do outro no 
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fio discursivo, como se exemplificou nas argumentações construídas com a técnica do 

argumento pragmático e com a do argumento de autoridade.  

Para se responder à questão-problema suscitada: por que a lei e a coerência 

subjetiva do sujeito enunciador não são suficientes para estruturarem os argumentos 

sentenciais e serem aceitas as teses pelo auditório, restou comprovado que a força da 

persuasão é marcada pela presença do outro, fazendo com que o sentenciador se sinta seguro, 

apoiado em seu dizer. Isso denuncia que o enunciador sentencial não se satisfaz plenamente 

expressando sua coerência, somente por meio dos seus próprios signos linguísticos, aliados ao 

caráter normativo; o sentenciador busca uma âncora para dar à construção argumentativa uma 

suficiência significativa, capaz de conduzir o seu entendimento sem ambiguidades. Isto de 

forma proposital, ou mesmo quando eles deixam furos que se vê escapar dizeres de forma 

inconsciente, como nos casos analisados das NCD interlocutivas. 

Perelman e Tyteca postulam que os próprios argumentos, quando raramente têm 

força, essa força é atribuída ao efeito de fatores irracionais ou às formas discursivas. Nessas 

formas discursivas emerge um co-enunciador, uma nova fonte do dizer. Cita-se o uso do 

argumento de autoridade como técnica argumentativa que é, ao mesmo tempo, uma 

modalização autonímica presente no fio discursivo – a não-coincidência do dizer, a marca do 

heterogêneo no enunciado argumentativo. Marca do heterogêneo que se confunde com a 

técnica do argumento de autoridade, porque são iguais nos aspectos linguístico, sintático e 

semântico. 

A busca pela aceitabilidade da tese, que faz o sentenciador se ancorar no dizer do 

outro e o leva a sair do seu próprio, na verdade, marca o lugar do não-Um na sentença, 

assinalando a presença do heterogêneo inerente à linguagem. 

O lugar do juiz na sentença é construído com a linguagem. A sentença é 

considerada um ato de nomeação pessoal, cuja responsabilidade está sobre aquele que a 

prolata. Foi analisando esse fenômeno linguístico que se encontraram, na sentença, marcas de 

um sujeito preocupado em restaurar o seu lugar, restaurar o UM sentencial, tudo para fazer 

valer sua legitimação dada pelo Estado. Nas investigações realizadas por esta pesquisa, 

comprovou-se que as FBD – como ato pessoal e de acordo com as leis do dizer assinalam esse 

fenômeno linguístico, através das marcas que apontam o sujeito enunciador. 

As análises das NCD interlocutivas e interdiscursivas apontaram o não-Um, na 

sentença, mostrando um discurso atravessado pelo outro, viu-se que, embora isso aconteça, o 

sentenciador continua no processo de responsabilização da sentença para a qual fora 

designado, porque na conclusão da sentença ele é coagido a expor o seu dizer através das 
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marcas que sinalizam as FBD – o dizer de acordo com as leis do dizer. O sentenciador tem a 

ilusão de ser o UM no fio discursivo, pois cumpre suas funções judicantes, mas “o lugar do 

juiz é um lugar simbólico.”  

A proposição de assinalar novas marcas verbais como configurações linguísticas 

das heterogeneidades não invalidam, de forma alguma, as nomeadas pela teoria inicial, mas se 

apresentam como um viés dentro das possibilidades de estudo da Teoria da Enunciação de 

Authier-Revuz sobre as NCD e as FBD. 

Tem-se a acrescentar que quando se identificou as técnicas argumentativas nas 

construções dos enunciados sentenciais, constatou-se que as heterogeneidades enunciativas 

articuladas com as técnicas conferem maior poder de persuasão às sentenças. 

Ao final de todas as exposições realizadas neste estudo, assinala-se que não se 

pretendeu esgotar o assunto sobre as técnicas da Nova Retórica e heterogeneidades 

enunciativas. Ratifica-se o que se disse: esta pesquisa apresenta um viés da junção de duas 

importantes teorias – uma da argumentação e outra da enunciação. Deixa-se um campo fértil, 

aberto a muitas investigações. 

Espera-se, portanto, ter contribuído com os estudos sobre as heterogeneidades 

enunciativas articuladas com as técnicas argumentativas, favorecendo subsídios para futuras 

pesquisas, não somente no gênero sentencial, mas em qualquer outro que desperte interesse de 

pesquisadores.  
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APÊNDICE A – EXEMPLÁRIO DE TÉCNICAS ARGUMENTATIVAS EXTRAÍDO 

DAS SENTENÇAS DA VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE S. LUÍS – MA 

 
GRUPO 1 

  
SENTENÇA 1  

 
TESE: queixa-crime com difamação e calúnia. Não há relatório. A sentença contém sete 
parágrafos, nos três primeiros o juiz se limita a definir o que é queixa-crime e como deve ser 
instruída como causa de pedir.  
 
I- TÉCNICAS DE ARGUMENTOS QUASE-LÓGICOS: 
 
Argumento por definição de condensação 
 
§2 “A petição inicial da ação penal privada, ou seja, a queixa-crime deverá conter todos os 
requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal; ou seja, a exposição do fato 
criminoso, com todas as circunstancias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos 
quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de 
testemunhas. 
 
Argumento por definição de descritiva 
 
§1 “Trata-se de queixa-crime oferecida por L em face de LM, como incurso nas sanções dos 
arts. 139 e 140 do CPB, ou seja, crime de difamação e calúnia, respectivamente.”  
 
Argumento por definição normativa 
 
§3 “Assim, a queixa é a exposição do fato criminoso, feita pela parte ofendida ou por seu 
representante legal, destinando-se a deflagrar o procedimento penal contra o autor do delito.” 
 
§5 “A queixa-crime não se confunde com a mera notícia do crime, mera comunicação da 
prática de um crime feita à autoridade policial. Ela é a exposição do fato criminoso e, para 
isso, deverá trazer um mínimo de provas ou indícios. No caso, não traz sequer o fato 
supostamente criminoso.” 
 
Argumento por contradição 
 
§4 “...A petição inicial limita-se a afirmar de forma genérica e vaga que o acusado cometeu os 
crimes de injúria e difamação em face de sua ex-companheira; porém, não descreve os fatos 
ou ações que o querelado teria cometido para se averiguar se há adequação típica.” 
 
II-TÉCNICAS DE ARGUMENTOS BASEADOS NA ESTRUTURA DO REAL 
 
 Argumento pelo vínculo causal 
 
§4 No caso em questão, realizando o juízo de admissibilidade da peça acusatória, constatei 
que na mesma não há sequer a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias. 
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Argumento pragmático 
 
§4 “No caso em questão, realizando o juízo de admissibilidade da peça acusatória, constatei 
que na mesma não há sequer a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias.” 
 
 §6 “Assim sendo, a queixa-crime apresentada é inepta.” 
 
 

SENTENÇA 2 
 

TESE: rejeição de denúncia de lesão corporal, por falta de materialidade do crime. 
 
I- TÉCNICAS DE ARGUMENTOS QUASE LÓGICOS 
Argumento de reciprocidade 
 
§8 “Embora o art. 167 do CPP possibilite as provas testemunhais para embasar a denúncia, 
não excluiu a necessidade do exame de corpo de delito, posto que este se trata de prova segura 
da materialidade para possível condenação.” 
 
Argumento pela regra da justiça 
 
§5 “Ocorre que de acordo com o julgamento exarado na ADIN n° 4424 pelo STF, o crime de 
lesão corporal leve no âmbito de violência domestica e de familiar contra a mulher passou a 
ser de ação penal pública incondicionada.” 

 
II-TÉCNICAS DE ARGUMENTOS BASEADOS NA ESTRUTURA DO REAL 
 
Argumento por vínculo causal  
 
§3“A denúncia deve ser rejeitada, pois a materialidade do delito não restou demonstrada nos 
autos em virtude da ausência do Laudo de Exame de Corpo de Delito.” 
 
§4 “A própria vítima informou que não se submeteu ao exame de corpo de delito, afirmando, 
inclusive, que tem interesse apenas no tratamento psiquiátrico do acusado, por ser o mesmo 
dependente químico (fls. 66).” 
 
§6 “No entanto, o fato da vítima não ter se submetido ao exame de corpo de delito, bem como 
a impossibilidade de realização do laudo indireto obsta a comprovação da materialidade 
delitiva.” 
 
Argumento pragmático 
 
§5 “... apesar de a vítima ter informado não ter mais interesse no prosseguimento do feito, a 
ação penal pertence ao Ministério Público.” 
 
§7 “É necessário que a inicial venha acompanhada de um mínimo de prova para que a ação 
penal tenha condições de viabilidade, caso contrário, não há justa causa para o processo. Só 
há legitimação para agir no processo penal condenatório quando existir o fumus boni iuris que 
ampare a imputação e no caso dos presentes autos a inicial não se encontra acompanhada de 
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um mínimo de prova sobre a materialidade do delito para que se opere o recebimento da 
denúncia.” 
 
§9 “Ainda assim, nos autos não há sequer provas testemunhais suficientes.” 
 
Argumento de autoridade 
 
§5 “Ocorre que de acordo com o julgamento exarado na ADIN n° 4424 pelo STF,...”  
  

SENTENÇA 3  
 

TESE: violência doméstica e familiar contra a mulher, ausência de prova. 
 

I-TÉCNICAS DE ARGUMENTOS QUASE LÓGICOS: 
 
Argumento por definição normativa: 
 
§21 “O crime pelo qual o acusado está sendo processado está tipificado no art. 129, § 9° do 
CPB, ou seja, lesão corporal em situação de violência doméstica.” 
 
Argumento por definição descritiva 
 
§22 “... A conduta típica é infligir a outrem, dano físico ou abalo na saúde física ou mental.”  
 
§25 “Pelo conceito analítico de crime este é uma conduta típica, ilícita e culpável.” 
 
Argumento por definição de condensação 
 
§23 “O § 9°do art. 129 do CPB é tipo especial criado por força da Lei 10886/04 para coibir a 
lesão praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem 
conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas de 
coabitação ou de hospitalidade....” 
 
§25 “...O fato para ser típico deve conter a ação, o resultado, o nexo de causalidade. Além 
disso, referido fato deve se amoldar à conduta descrita como crime no comando legal 
(tipicidade).” 

 
Argumento de contradição 
 
§18 “Na fase policial o acusado afirma que agiu em legítima defesa pois a vítima teria partido 
para cima do mesmo; porém, na fase judicial ele já confessa que não sabe porque cometeu a 
agressão e tenta minimizar a situação afirmando que se encontrava embriagado.” 
 
Argumento por comparação 
  
§28 e 29“A tese básica do Processo Penal é a de que a prova da alegação cabe a quem a fez. 
Dessa forma, apesar da defesa ter alegado durante toda a instrução que os fatos não se deram 
como narrado na denúncia, e que o que houve foi legitima defesa do acusado em face das 
agressões da vítima; não comprovou suas alegações.  
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         “Já a acusação comprovou através de depoimentos nos autos, bem como do próprio 
laudo de exame de corpo de delito da vítima que esta realmente sofreu lesões. Observa-se que 
não há contradições entre as versões apresentadas pela vítima e pelas testemunhas; o mesmo 
já não se pode dizer da versão do acusado.” 
 
II-TÉCNICAS DE ARGUMENTOS BASEADOS NA ESTRUTURA DO REAL,   
  
Argumento concernente a diferenças de grau e ordem 
 
§35 “Não há agravantes e nem atenuantes a serem aplicadas, uma vez que a pena foi fixada 
no mínimo legal; logo, a confissão do acusado que caracterizaria a atenuante da alínea “d”, do 
inciso III do art. 65 do CPB não poderá ser aplicada.” 
 
§36 “Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, a pena alcança o seu patamar 
definitivo em 03 (três) meses de detenção.” 
 
Argumento pragmático  
 
§15 “Durante toda a instrução a defesa utiliza a tese de que o acusado teria apenas se 
defendido da vítima, pois ela teria investido contra o mesmo.” 
 
§17 “Ocorre que, compulsando os autos constatei contradições nas versões apresentadas pelo 
acusado na fase policial e na fase judicial: ...” 
 
§19 “É visível as contradições existentes. Além disso, ainda que fosse acolhida a tese da 
legítima defesa, esta não foi comprovada, pois a defesa não juntou aos autos o laudo de exame 
de corpo de delito das agressões que a vítima teria perpetrado contra o acusado, conforme a 
versão dada no interrogatório policial.”  
 
§24 “Trata-se de crime que deixa vestígios; logo, este tipo penal exige, para a idônea 
demonstração do resultado, a presença imperiosa do exame de corpo de delito, o que, no caso, 
foi devidamente observado, constando como resultado (fls.28):..” 
 
§26 “A ação do acusado, bem como o nexo de causalidade entre essa ação e o resultado 
obtido e comprovado pelo laudo de exame de corpo de delito, foi demonstrada nos 
depoimentos colhidos durante a instrução processual...” 
 
§30 “Destarte, o que resulta desta análise jurídica é que o conjunto de fatos, conhecidos, 
provados e inter-relacionados por circunstâncias de tempo e lugar, compõe prova que autoriza 
a conclusão de que a vítima realmente sofreu agressão física por seu ex-companheiro. 
Configurada também está a violência de gênero.”   
 
§33 “No que diz respeito à culpabilidade, ou seja, ao estudo da intensidade do dolo ou grau 
de culpa; não há como afastar a presença do dolo. Quanto aos antecedentes lhe são 
favoráveis, dado que é tecnicamente primário, não constando nos autos nenhuma informação 
quanto a condenações imputadas a ele. A conduta social, não registra dado desabonador. O 
motivo e as circunstâncias do crime, bem como as conseqüências do crime foram os 
inerentes ao tipo e à violência de gênero, potencializado pela não aceitação na negativa de 
reconciliação do casal. Com relação ao comportamento da vítima, não restou comprovado 
que o mesmo tenha contribuído para o fato delituoso.”   
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§38 “Tendo em vista que o acusado foi preso em flagrante em 25 de novembro de 2010 e só 
foi posto em liberdade em 02 de março de 2011 (fls. 38/39), necessária a realização da 
detração penal, pois o acusado permaneceu 03 (três) meses e 05 (cinco) dias preso 
provisoriamente. Dessa forma, o acusado já cumpriu com a pena imposta.” 
 
Argumento de autoridade 
 
§19 “...conforme a versão dada no interrogatório policial.”  
 
Argumento pelo vínculo causal  
 
§20 “a defesa não comprovou a presença da excludente de ilicitude e não há como prosperar.” 
 
§24 “Trata-se de crime que deixa vestígios; logo, este tipo penal exige, para a idônea 
demonstração do resultado, a presença imperiosa do exame de corpo de delito, o que, no caso, 
foi devidamente observado, constando como resultado (fls.28):” 
 
§30 “Destarte, o que resulta desta análise jurídica é que o conjunto de fatos, conhecidos, 
provados e inter-relacionados por circunstâncias de tempo e lugar, compõe prova que autoriza 
a conclusão de que a vítima realmente sofreu agressão física por seu ex-companheiro. 
Configurada também está a violência de gênero.”   
 
 II-TÉCNICAS DE ARGUMENTOS QUE FUNDAM A ESTRUTURA DO REAL 
 
Argumento por ilustração 
  
§17 “Ocorre que, compulsando os autos constatei contradições nas versões apresentadas pelo 
acusado na fase policial e na fase judicial: 

 
“QUE ontem começou a ingerir bebida alcoólica por volta das 17h e quando se 
dirigia para casa, por volta das 22h percebeu que a S lhe chamava dizendo: “EI 
B VEM CA”, tendo o conduzido atendido ao chamado da vítima, e ao se 
aproximar esta lhe pediu um cigarro; QUE depois o conduzido, a vítima e a 
filha desta se dirigiram em direção à sua residência localizada no endereço 
acima; QUE no percurso surgiu um desentendimento entre o conduzido e a 
vitima, tendo esta agredido o interrogando com um cano, momento em que o 
conduzido tomou o cano da vítima, desferindo-lhe uma pancada no rosto, 
inclusive a S disse: EI RAPAZ, TU ME MACHUCOU, tomando rumo em 
direção à residência dela”- interrogatório policial do acusado às fls. 08. 
 
“QUE é verdadeira a acusação de ter praticado lesão corporal na sua ex-
companheira SC; (...) QUE ao cair pegou um cano velho que estava próximo e 
a vítima veio foi nessa hora de forma afobada então o interrogando atingiu a 
mesma com um cano em seu rosto; (...) que estava embriagado no momento em 
que atingiu a vítima com um cano e que não sabe dizer o motivo de ter 
praticado esta agressão” – interrogatório judicial do acusado às fls.64.  
 

§24  “ ...no caso, foi devidamente observado, constando como resultado (fls.28): 
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“escoriação medindo 8,0 cm de comprimento localizada na face medial do 
terço superior do braço direito; ferida contusa medindo 5,5 cm de 
comprimento, em forma de “c”, com cinco pontos cirúrgicos, localizado na 
região mala esquerda; edema em região malar e bucinadora esquerda; ferida 
contusa medindo 0,5 cmm de comprimento em lábio superior. DISCUSSÃO: 
como a lesão da pericianda foi em face, é necessário retornar para exame 
complementar após 30 dias para avaliar deformidade permanente. 
CONCLUSÃO: lesão contusa em face”. 

 
§26 “... Senão vejamos: 

 
“QUE no dia do acontecido estava em uma parada de ônibus quando o acusado 
foi até a vítima em estado aparente embriagues e discutiu com a vítima xingou 
a mesma; QUE instantes depois chegou a filha da vitima e disse ao acusado 
para que se saísse de sua mãe; QUE então o acusado segurava a roupa da 
vítima na região de seu ombro e o acusado dizia que ia bater na vitima e na sua 
filha e então a vitima se interpôs na frente; QUE o acusado logo em seguida 
caiu e pegou um cano de um resto de construção que havia no local e deu um 
golpe com esse cano no rosto da vítima” – depoimento judicial da vítima 
(fls.61) 
 
“QUE ao chegar a vitima relatou que tinha ido se encontrar com a filha no 
momento em que o acusado chegou discutiu com a vítima e acabou agredindo 
a mesma com um cano no rosto causando um corte profundo e a vítima ficou 
bastante ensangüentada; (...) QUE presenciou o corte profundo no rosto da 
vítima” – depoimento da testemunha JC (fls.62) 
 
“(...) constatou que a vítima estava com lesão no rosto que estava inchado e 
sangrando muito” – depoimento da testemunha NC fls. 63). 
 
“QUE houve um empurra, empurra a informante empurrou o acusado ele caiu 
ao chão e quando se levantou já foi com o cano na mão; QUE o acusado ia usar 
o cano para atingir a informante mas a sua mãe se intrometeu e pegou no rosto 
da vítima” – depoimento da informante K (fls. 70). 
 

 
SENTENÇA 4  

 
 

TESE: Violência contra a mulher, pedido de trancamento de procedimento investigatório 
 
I- TÉCNICAS DE ARGUMENTOS QUASE LÓGICOS 
Argumento baseado na regra da justiça 
 
§15 “Também por força dos tratados internacionais adotados pelo Brasil referentes à violência 
doméstica e familiar contra a mulher, bem como em razão da vigência da Lei Maria da Penha, 
a autoridade policial está obrigada, por lei, a apurar toda e qualquer possível violência 
doméstica. O agressor poderá ser qualquer pessoa do povo, sem que seja necessariamente um 
criminoso contumaz. Não há um padrão esteriotipado ou lombrosiano para saber quem pode 
ser agressor.” 
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II- TÉCNICAS DE ARGUMENTOS BASEADOS NA ESTRUTURA DO REAL 
Argumento pelo vínculo causal 
 
§10 “Assim, a alegação do impetrante de falta de justa causa para existência de investigação 
em virtude da carência de provas e da atipicidade da conduta é despropositada, uma vez que 
há nos autos boletim de ocorrência, depoimento da vítima; que nos crimes de violência 
doméstica e familiar contra a mulher recebem maior atenção, bem como há depoimento de 
informantes. Logo, há indícios da materialidade delitiva, aguardando ainda a conclusão do 
laudo de exame de corpo de delito, o que é feito justamente durante o procedimento 
administrativo que o impetrante tenta obstar.” 
 
Argumento pragmático 
 
 §8 “... Aliás, o impetrante deveria se preocupar com o esclarecimento da verdade e não com o 
trancamento do IPL. 
 
§9 “O trancamento do Inquérito Policial só é possível quando o fato é atípico, ou no caso de 
manifesta ilegalidade ou, quando extinta a punibilidade. De forma que, se há indícios de 
autoria e prova da materialidade não é possível o trancamento do IPL.”  

 
§11 “Nesta fase vigora o princípio do “in dúbio pro societate”, onde, havendo indícios, 
havendo possibilidade da ocorrência de um crime, deve a investigação policial prosseguir, 
resguardando os interesses da sociedade e cumprindo determinação Constitucional. Além 
disso, não há nenhuma prova de que a liberdade do impetrante está sofrendo riscos, pois o 
mesmo não se encontra preso em decorrência do Inquérito instaurado.”  
 
§13 “Além disso, a autoridade policial tem o dever de investigar e tomar as providências 
impostas por lei para a elucidação dos fatos que envolvam uma infração penal, de modo que, 
tomando conhecimento da ocorrência do ilícito, ou seja, de um fato que constitui crime em 
tese (cognição imediata), a autoridade policial deve instaurar o procedimento respectivo, não 
constituindo tal fato constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus. Portanto, 
falar−se em trancamento do inquérito policial é tratar de medida prematura, não devendo, 
nesta fase preliminar, ser tolhida a condução das investigações policiais.”  
 
Argumento de autoridade  
 
§12 “A respeito da matéria, trazemos à colação os seguintes entendimentos jurisprudenciais: 

 
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRANCAMENTO DE 
INQUÉRITO POLICIAL. O inquérito policial é procedimento legítimo 
para, através dele, apurarem-se fatos tidos como ilícitos penais, não se 
constituindo as investigações desenvolvidas em constrangimento 
abusivo. Só cabe o trancamento de inquérito policial quando atípico o 
fato ou quando manifesta a ilegalidade ou, ainda, quando extinta a 
punibilidade. Havendo crime em tese, prova da materialidade do delito e 
indícios da autoria, não se admite o trancamento das investigações, sob 
pena de obstar-se a atividade policial. Recurso ministerial provido, 
rejeitada a prefacial. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70009792417, 
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Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Carlos 
Ávila de Carvalho Leite, Julgado em 06/04/2005) 

 
“HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO 
POLICIAL. A concessão de ordem com vistas a trancar inquérito 
policial é medida extrema, admitida apenas em casos excepcionais, onde 
manifesta a atipicidade da conduta investigada. No caso, dada a marcha 
procedimental vivenciada, não se cogita do trancamento, máxime 
porque tudo indica que típica a conduta é. Ainda, aprioristicamente, não 
há incompatibilidade do defensor dativo com a norma do artigo 327 do 
CP. Ordem denegada. (Habeas Corpus Nº 70010581163, Quarta Câmara 
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Eugênio Tedesco, 
Julgado em 17/02/2005) 

 
“PENAL. PROCESSUAL. CRIMES CONTRA O MEIO      
AMBIENTE. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. 
"HABEAS CORPUS" RECURSO. 
1. SÓ SE TRANCA INQUÉRITO POLICIAL QUANDO 
EVIDENCIADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA 
PELO PACIENTE OU SE CLARAMENTE COMPROVADA SUA 
INOCÊNCIA; FORA ESTAS HIPÓTESES, NÃO HÁ QUE SE FALAR 
EM TRANCAMENTO. 
2. O SIMPLES INDICIAMENTO EM INQUÉRITO POLICIAL 
NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
REPARÁVEL PELO "HABEAS CORPUS". 
3. "HABEAS CORPUS" CONHECIDO; PEDIDO               NEGADO. 
(RHC 8410/SP, REL. MINISTRO EDSON VIDIGAL, QUINTA 
TURMA, JULGADO EM15.04.1999, DJ 25.10.1999 P. 99)” 
 
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 331 DO 
CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. FALTA 
DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 
I − O trancamento de inquérito, conquanto possível, cabe apenas nas 
hipóteses excepcionais em que, prima facie, mostra−se evidente a 
atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por parte do indiciado, 
não sendo cabível quando há apuração plausível de conduta que, em 
tese, constitui prática de crime, como ocorreu na espécie. 
(Precedentes). 
II − In casu, a verificação das teses de atipicidade da conduta por 
ausência de dolo e de excludente de ilicitude (exercício regular de 
direito), demandaria, necessariamente, o amplo revolvimento do material 
fático−probatório o que, nesta estreita via, mostra−se inviável. 
(Precedentes). Documento (963445)  
W r i t denegado. HC 29182 / RJ ; Relator(a) Ministro FELIX FISCHER 
(1109), DJ 03.11.2004 “ 

 
Observação: 
O excerto acima também é um argumento que fundamenta a estrutura do real –  argumento 
pelo exemplo 
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§14 “A doutrina assim se posiciona: 
 
“O habeas corpus não é o meio para trancar inquérito policial porque 
para a instauração do procedimento inquisitório basta haver elementos 
indicativos da ocorrência de fato que em tese, configura ilícito penal, e 
indícios que apontem determinada pessoa ou determinadas pessoas 
como participantes do fato típico e antijurídico. Se os fatos configuram 
crime, em tese, o inquérito policial não pode ser trancado por falta de 
justa causa. Para o deferimento do pedido fundado na falta de justa 
causa é necessário que ela resulte nítida, patente, incontroversa, 
translúcida, não ensejando uma análise profunda e valorativa da prova. 
Assim, como o trancamento do inquérito policial representa medida 
excepcional, somente é cabível e admissível quando desde logo se 
verifique a atipicidade do fato investigado ou a evidente impossibilidade 
de o indiciado ser seu autor. (Julio Fabbrini Mirabete, in Código de 
Processo Penal Interpretado, 1ª edição, p. 1702) 
 

III- TÉCNICAS DE ARGUMENTOS QUE FUNDAMENTAM A ESTRUTURA DO 
REAL 
 
Argumento por ligação de coexistência ato/pessoa 
 
§8 “ A autoridade policial, em virtude do depoimento da vítima e das testemunhas, não tinha 
outro caminho a seguir a não ser a instauração do IPL, para constatar ou não ofensa à 
integridade física da vítima, bem como das supostas ameaças, esclarecendo os motivos e a 
veracidade da ocorrência...” 
 
 

SENTENÇA 5  
 

TESE: Denúncia oferecida pelo Ministério Público sobre violência contra a mulher, sentença 
absolutória. 
 
I- TÉCNICAS DE ARGUMENTOS QUASE-LÓGICOS 
 
Argumento pro definição normativa 
 
§25 “O art. 25 do CPB define claramente o que seria a legítima defesa: 

 
“Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios 
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de 
outrem.” 
 

§26 “Dessa forma, sua configuração somente será encontrada quando presentes alguns 
requisitos, quais sejam: agressão atual ou iminente e injusta, Direito próprio ou alheio a ser 
preservado e moderação nos meios necessários a Repulsa. Presente todos os requisitos, estar-
se-á tipificado a legítima defesa e não será passível de qualquer conduta punível. Isto ocorre 
porque o estado não utilizará do jus puniendi a ele conferido para punir uma conduta tida 
como aceitável, a sociedade valorou este ato de defesa.” 
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Argumento por comparação 
 
§19 “Inicialmente alegou que não há prova nos autos de que as lesões corporais apresentadas 
pela vítima tenham sido causadas pelo acusado. Ocorre que, os depoimentos testemunhais, 
tanto das testemunhas de acusação quanto das testemunhas de defesa, descrevem a discussão 
ocorrida na data do fato, bem como a luta corporal travada entre vítima e acusado...” 
 
Argumento de contradição 
 
§30 “Ou seja, como pode a testemunha ter presenciado o momento que a vítima chegou 
tentando pegar o ferro do acusado e lhe jogando um ventilador se só depois disso este teria ido 
para a parte externa da casa? Como ele mesmo descreve em seu interrogatório. Assim, esta 
pequena contradição é suficiente para colocar em dúvida a perfeita percepção do ocorrido pela 
testemunha.” 
 
§29 “...Além disso, constatei uma certa contradição entre o seu depoimento e o que foi 
narrado pelo acusado em seu interrogatório: ...” 

 
Argumento pela regra da justiça 
 
§17 “Após a entrada em vigor da Lei 11.340/06 as mulheres passaram a acreditar mais na 
proteção prometida por esta Lei e passaram a soltar um grito de socorro aos órgãos da 
persecução criminal, visando receberem esta proteção para si e uma punição mais eficaz para 
os agressores.” 
 
II-TÉCNICAS DE ARGUMENTOS BASEADOS NA ESTRUTURA DO REAL,   

 
Argumento pelo vínculo causal 
 
§27 “O conjunto probatório constante nos autos comprova a ocorrência de agressão por parte 
da vítima contra o acusado; há laudo de exame de corpo de delito realizado pelo mesmo às fls. 
74...” 
 
§29 “A única testemunha que efetivamente diz ter presenciado o fato típico afirma que o 
acusado foi lesionado primeiramente; porém, concordo com o Ministério Público no sentido 
de que, estando esta testemunha presenciando os fatos de sua residência, através de um muro 
de 2 metros, com aberturas para ventilação, pode não ter percebido toda a dinâmica do 
ocorrido...”   
 
Argumento pragmático 
 
§16 “A lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger a mulher vítima de violência 
doméstica e familiar. Historicamente esse tipo de violência sempre existiu; porém as vítimas, 
na grande maioria dos casos, permaneciam no silêncio, sofrendo as reiteradas violências por 
parte dos agressores sem, no entanto, denunciá-los na polícia.  Tal fato se dava por razões das 
mais diversas, tanto de ordem cultural quanto econômica. Além disso, por serem os 
agressores pessoas do núcleo de convivência mais íntimo destas mulheres, as mesmas tinham 
vergonha e medo, pois no máximo os agressores eram condenados a pagar cestas básicas, 
deixando nas mulheres um sentimento de impunidade e revolta que acabavam gerando 
conseqüências tão malévolas quanto à violência praticada pelos agressores.” 
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§21 “Dessa forma, depreende-se dos autos que as lesões corporais na vítima efetivamente 
ocorreram...” 
 
§22 “Logo; a tese levantada pelo acusado da ausência de provas da autoria resta 
descaracterizada pelas provas testemunhais trazidas aos autos.” 
 
§23 “Outra tese levantada pela defesa foi do flagrante forjado ou preparado. Porém, esta tese 
também não foi comprovada pelo acusado, pois o fato de uma das testemunhas ser amigo 
íntimo da vítima não é suficiente para concluir-se pela trama arquitetada, segundo quer 
sugerir o acusado.” 

 
§24 “Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima merece 
credibilidade, uma vez que a maioria dos casos se dá no âmbito de intimidade do casal, onde 
deveria reinar a harmonia e a segurança. Dessa forma, prevalecem os casos em que não há 
testemunhas oculares das agressões e ameaças, ou que tais violências sejam testemunhadas 
por entes familiares ou pessoas próximas, da convivência de ambos. ..” 
 
§31 “Resulta, portanto, desta análise jurídica e segundo o meu convencimento (art. 155 do 
CPP), de que não restou comprovado nos autos quem deu início às agressões e, havendo 
lesões recíprocas, devidamente comprovadas, não há como afirmar quem agiu em legítima 
defesa e, portanto, não há como condenar o acusado.” 
 
Argumento de autoridade 
 
§32 “A Jurisprudência Pátria vem assim se posicionando: 
 
“PENAL. PROCESSO PENAL. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS. DÚVIDA SOBRE 
QUEM INICIOU AS AGRESSÕES. ABSOLVIÇÃO. NA DÚVIDA SOBRE QUEM 
TENHA COMEÇADO AS AGRESSÕES FÍSICAS, OU QUEM AGIU EM LEGÍTIMA 
DEFESA, IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO, SOBRETUDO QUANDO SE CONSTATA A 
OCORRÊNCIA DE LESÕES RECÍPROCAS (APR 132533020078070005/DF Rel. ALFEU 
MACHADO – J. 07/10/2010 - 2ª Turma Criminal – P. 20/10/2010, DJ-e Pág. 226)” 
 
“APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL LEVE. AMEAÇA. ARTIGOS 129 147 DO 
CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 
Embora comprovada à existência das lesões recíprocas, não restou esclarecido em 
relação à iniciativa das agressões. Não havendo prova conclusiva acerca da ocorrência de 
fato típico e de sua autoria, impositiva a absolvição, tudo em atenção ao princípio do in dubio 
pro reo. RECURSOS PROVIDOS. (Recurso Crime Nº 71003223948, Turma Recursal 
Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Julgado em 12/09/2011)” 
 
“PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. 
LEGÍTIMA DEFESA. DÚVIDA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. IN DUBIO PRO REO. 
ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 
1. NA DÚVIDA SOBRE QUEM TERIA COMEÇADO AS AGRESSÕES FÍSICAS, OU 
QUEM EFETIVAMENTE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA, IMPÕE-SE A 
ABSOLVIÇÃO, SOBRETUDO QUANDO CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE 
LESÕES RECÍPROCAS. 
2. APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO. 
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3.RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU (TJDF – APR: 133706920088070010. 
Rel. Silvânio Barbosa dos Santos – J. 23/09/10 – 2ª Turma Criminal – P. 06/10/10, DJ-e, pág. 
165)” 
 
Argumento por ligação de coexistência ato/pessoa 

 
§18 “O acusado fez inúmeras alegações em sua resposta à acusação, sendo que não 
comprovou nenhuma delas.” 
 
§19 “Inicialmente alegou que não há prova nos autos de que as lesões corporais apresentadas 
pela vítima tenham sido causadas pelo acusado...” 
 
§20 “O próprio acusado em seu interrogatório judicial de fls. 233 mencionou a briga travada 
entre ambos...” 
 
Argumento por ligação de coexistência ato/essência 
 
§28 “No entanto, apesar de restar demonstrado nos autos agressões e lesões recíprocas, não 
ficou comprovado de forma uníssona qual dos contendores deu início às agressões contra o 
outro. Assim sendo, não há como determinar sem sombra de dúvidas quem agiu em legítima 
defesa. Dessa forma, há fundada dúvida quanto à legítima defesa do acusado.”  
 
Argumento por ligação de coexistência – técnica de ruptura e de refreamento opostas a 
interação ato-pessoa 
 
§24 “Depreende-se assim que, o fato de uma das testemunhas ser amigo da vítima, tendo 
socorrido a mesma quando solicitado, tendo, inclusive, abrigado a mesma, não leva à 
conclusão de que este arquitetou uma trama em conluio com a vítima para prejudicar o 
acusado. Logo, a tese do flagrante forjado ou preparado também não foi comprovada pelo 
acusado.” 

 
III-TÉCNICAS DE ARGUMENTOS QUE FUNDAMENTAM A ESTRUTURA DO 
REAL 
 
Argumento por ilustração 
 
§19 “... Senão vejamos: 
“QUE a vítima pegou a chave do carro do acusado e daí houve uma disputa sobre essa chave 
e a vítima tropeçou no batente vindo a se machucar mas logo depois o acusado veio para cima 
da vítima e lhe agrediu fisicamente com um soco” – depoimento judicial da vítima às fls. 223. 
QUE não viu a briga entre o casal, mas apenas ela machucada e o acusado que estava 
arranhado no rosto;  
QUE logo depois do acontecido a vítima ligou para a testemunha dizendo que o Amauri a 
tinha agredido – depoimento da testemunha P às fls. 225. 
QUE tanto o acusado quanto a vítima se encontravam nervosos e diante do impasse foram os 
mesmos conduzidos para a delegacia; 
QUE tanto a vítima quanto o acusado apresentavam lesões superficiais – depoimento da 
testemunha M às fls. 231. 
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QUE a vítima foi para dentro de casa e pegou a chave do carro e logo em seguida escorregou 
e caiu sendo que nesse instante o acusado montou em cima da vítima para tentar tirar a chave 
do carro que estava no bolso da vítima” – depoimento da testemunha R às fls. 232.” 
 
§20 “O próprio acusado em seu interrogatório judicial de fls. 233 mencionou a briga travada 
entre ambos:  
“QUE não foi o interrogando quem deu causa as lesões resultante no exame de corpo de delito 
foi a própria vítima que se machucou durante a briga”. 
 
§21 “...conforme resta comprovado no laudo de exame de corpo de delito de fls. 62: 
“ferida puntiforme localizada na mucosa da região bucinadora esquerda; ferida puntiforme 
localizada na mucosa do lábio superior; escoriação de arrasto, medindo três centímetros e 
meio por dois centímetros, localizada na face posterior do terço inferior do antebraço direito; 
equimose violácea, medindo cinco centímetros de diâmetro, localizada na face anterior do 
terço médio do antebraço esquerdo; escoriação de arrasto medindo cinco centímetros por 
meio centímetro, localizada na face lateral do terço médio do braço esquerdo. Conclusão: 
lesões contusas, com nexo causal e temporal compatíveis com o evento relatado pela 
pericianda”.   
 
§29 “Além disso, constatei uma certa contradição entre o seu depoimento e o que foi narrado 
pelo acusado em seu interrogatório: 
“QUE era vizinha do acusado e da vítima na época sendo que este estava na area externa e 
coberta da casa passando roupa ao ferro e a vítima veio, contudo sendo que nesse instante a 
porta bateu e a testemunha escutou a porta batendo e viu quando a vítima estava tentando 
tomar o ferro do acusado; como a vítima não conseguiu tomar o ferro pegou o ventilador para 
tacar no acusado sendo que o ventilador não pegou no mesmo e caiu no chão; QUE a vítima 
foi para dentro de casa e pegou a chave do carro e logo em seguida escorregou e caiu sendo 
que nesse instante o acusado montou em cima da vítima para tentar tirar a chave do carro que 
estava no bolso da vítima” - depoimento da testemunha R às fls. 232. 
“QUE a vítima já chegou com a intenção de brigar e foi para cima do interrogando já 
querendo tomar o ferro para que o interrogando não tivesse defesa foi então que a vítima 
jogou um ventilador pra cima do interrogando, neste instante o interrogando saiu ara o fundo 
do quintal e a vítima foi pegar a chave do carro para ficar com o mesmo tanto que na 
delegacia depois do atendimento ela levou o carro consigo” – interrogatório do acusado às fls. 
234.” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
§27 “ ... há laudo de exame de corpo de delito realizado pelo mesmo às fls. 74: 
“equimose e escoriação na região do hemitórax esquerdo, escoriação na região do pescoço – 
região supra-hióidea, escoriação na area do “pomo de adão”, discreta fratura do dente incisivo 
lateral esquerdo da arcada dentária superior, equimose na região cervical direita, escoriação 
na região peitoral esquerda, equimose na região zigomática esquerda e equimose na região 
cervical posterior, provocadas por instrumento contundente.”   
 
Argumento por analogia metafórica 
 
§17 “Após a entrada em vigor da Lei 11.340/06 as mulheres passaram a acreditar mais na 
proteção prometida por esta Lei e passaram a soltar um grito de socorro aos órgãos da 
persecução criminal, visando receberem esta proteção para si e uma punição mais eficaz para 
os agressores” 
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APÊNDICE B – EXEMPLÁRIO DE TÉCNICAS ARGUMENTATIVAS EXTRAÍDO 

DAS SENTENÇAS DO 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL COMARCA DE 

SÃO LUÍS – MA 

 

GRUPO 2 

  SENTENÇA 1   

TESE: Dano moral indenizável 

I – TÉCNICAS DE ARGUMENTOS QUASE LÓGICOS 

Argumento por definição normativa 

§10 “Ademais, prescreve o Código Civil, no artigo 927, que aquele que, por ato ilícito (arts. 
186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Para a caracterização do dano 
moral indenizável, necessária a ocorrência dos seguintes fatores: atitude comissiva ou 
omissiva do agente (com ou sem culpa, conforme o caso); dano; nexo de causalidade entre um 
e outro.”  

II-TÉCNICAS DE ARGUMENTOS BASEADOS NA ESTRUTURA DO REAL 

 Argumento pelo vínculo causal 

§2 “Audiência una sem conciliação, tendo a requerida apresentado sua defesa, arguindo a 
incompetência do juízo pela complexidade da causa, o que não guarda acolhida, uma vez não 
evidenciada a necessidade de produção de qualquer perícia complementar. Desse modo, 
rejeito a preliminar suscitada.” 

§4 “No mérito, pugna pela improcedência da ação em todo o seu teor. Juntou laudo e 
fotografias, da mesma forma com que se valeu o autor.” 

§7“Ora, para que se tenha ideia do tamanho do descaso, percebe-se que, em frente ao imóvel 
do autor, e em profundidade, foi utilizado equipamento pesado que, em operação, chegou a 
produzir profunda cavidade sob o imóvel, suscetível, portanto, de causar abalo à estrutura do 
prédio, resultando, desse procedimento demais consequências.” 

§8 “De sua parte, a reclamada não comprovou que a culpa foi do autor. Meras afirmações 
desprovidas de provas não possuem o condão de afirmar a responsabilidade da parte autora, 
especialmente no que diz respeito à construção que o autor estaria imprimindo ao prédio, 
advindo daí abalos à estrutura desse imóvel. Enfim, a companhia não apresentou nos autos 
qualquer elemento convincente de prova de suas alegações.” 

§9 “Tenho que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na execução do 
serviço por parte da requerida e a ocorrência dos danos causados no imóvel objeto da presente 
lide, impondo-se o dever de arcar com a responsabilidade de arcar com as providências 
requeridas pelo autor, conforme assinalado na inicial.” 

§10 “Quanto aos danos morais, tenho que existe no caso a responsabilidade civil objetiva, o 
que leva a empresa reclamada a ter de suportar os danos sofridos pelo autor...” 
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Argumento pragmático  

 § 5 “Analisado o processo em toda a sua extensão, concluo que assiste razão ao autor.” 

§8 “De sua parte, a reclamada não comprovou que a culpa foi do autor. Meras afirmações 
desprovidas de provas não possuem o condão de afirmar a responsabilidade da parte autora, 
especialmente no que diz respeito à construção que o autor estaria imprimindo ao prédio, 
advindo daí abalos à estrutura desse imóvel. Enfim, a companhia não apresentou nos autos 
qualquer elemento convincente de prova de suas alegações.” 

§11 “Ora, ao autor restou cabalmente demonstrado o desconforto que sofreu com o ocorrido, 
dada a maneira com que a reclamada se houve na  operação de seus serviços, desprovida de 
meios técnicos compatíveis, além do que deixou de  atender não somente a reclamação que 
lhe foi dirigida, como também, em total afronta a este Juízo, até ao presente momento não se 
quedou em tomar as providências determinadas. Desse modo, tenho que o promovente foi 
tomado por desespero, insegurança, dentre outras lesões emocionais que devem ser 
reparadas.” 

 III – TÉCNICAS DE ARGUMENTOS QUE FUNDAMENTAM A ESTRUTURA DO 
REAL 

Argumento pelo exemplo 

§6 “As fotografias juntadas no processo, especialmente aquelas que estampam à plena 
evidência os serviços efetuados pela reclamada, que causaram prejuízos ao autor, 
demonstram, à sociedade, que a reclamada não se desincumbiu plenamente de referida tarefa, 
deixando de adotar as devidas cautelas, com vistas a evitar prejuízos causados.” 

Argumento por ilustração 

§12 “No que concerne ao valor da indenização, tem sido assinalado que esta "deve ser fixada 
em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em 
enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento ser operado com 
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-
se o Juiz nos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 
valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades 
de cada caso, devendo, de outro lado, desestimular o ofensor a repetir o ato" (REsp. 240.441-
MG, DJ, 05/06/2000, e revista de jurisprudência ADCOAS, pág. 43, 08/2001).” 

Argumento pela analogia metafórica 

§8 “De sua parte, a reclamada não comprovou que a culpa foi do autor. Meras afirmações 
desprovidas de provas não possuem o condão de afirmar a responsabilidade da parte 
autora....” 

SENTENÇA 2 

TESE: reparação civil e pretensão de enriquecimento sem causa   

I- TÉCNICAS DE ARGUMENTOS QUASE LÓGICOS: 

Argumento por definição normativa 
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§6 “Quanto aos danos morais, prescreve o Código Civil, no artigo 927, que aquele que, por 
ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, dispondo, ainda, 
no parágrafo único, que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor 
do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

Argumento por definição de condensação 

§7 “Para a caracterização do dano moral indenizável, necessária a ocorrência dos seguintes 
fatores: atitude comissiva ou omissiva do agente (independentemente de culpa, por se tratar 
de responsabilidade objetiva); dano; nexo de causalidade entre um e outro.” 

II- TÉCNICAS DE ARGUMENTOS BASEADOS NA ESTRUTURA DO REAL 

Argumento pelo vínculo causal 

§2 “Realizada audiência una, o requerido apresentou contestação, na qual suscitou a 
decadência do direito do autor, o que não subsiste, porquanto o § 1º do artigo 26 do Código de 
Defesa do Consumidor preconiza que a contagem do prazo inicia-se a partir do término da 
execução dos serviços. Ademais, o presente pleito refere-se a reparação civil e pretensão de 
enriquecimento sem causa (repetição de indébito), aos quais não se aplica o aludido prazo 
decadencial. 

§6 “Encaixa-se, nesta última hipótese, a relação de consumo, que traz o consumidor como 
pólo hipossuficiente da relação e o fornecedor como aquele que suporta os riscos da atividade 
econômica – responsabilidade objetiva, portanto.” 

Argumento pragmático  

§2 “... o requerido apresentou contestação, na qual suscitou a decadência do direito do autor, o 
que não subsiste, porquanto o § 1º do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor 
preconiza que a contagem do prazo inicia-se a partir do término da execução dos serviços” 

§4 “Do que consta dos autos, acolho as alegações da parte autora, porquanto foram cobradas 
tarifas alheias ao serviço contratado, como, aliás, já reconhecido exaustivamente pelos 
tribunais em casos análogos: ...” 

 §8 “encargo, efeito que não se exaure na esfera meramente econômica, acarretando à vítima 
frustrações e angústias de ordem íntima.” 

Argumento por ligação de coexistência  ato/essência 

§5 “Assim, flagrantemente abusiva (CDC, artigos 39, V e 51, § 1º, I e III) a cobrança 
imputada, pois fora transferido, ao consumidor, encargo que deveria ser suportado pela 
instituição financeira prestadora do serviço (pois suporta o risco da atividade econômica). 
Cabível, desta feita, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (artigo 42, § 
único, da Lei 8078/90).” 

Argumento de autoridade 

§4 “como, aliás, já reconhecido exaustivamente pelos tribunais em casos análogos: 
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APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA 
COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 
NULIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ TAXA DE ABERTURA DE 
CRÉDITO E EMISSÃO DE BOLETO - COMPENSAÇÃO DE VALORES - 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - POSSIBILIDADE - 
RECURSO IMPROVIDO. São nulas as cláusulas que preveem cobrança da 
emissão de boletos e tarifa de abertura de crédito, por serem consideradas 
abusivas. Sendo considerados abusivos os encargos aplicados pelo banco, é 
perfeitamente cabível a compensação dos valores pagos indevidamente pelo 
autor, sob pena de enriquecimento ilícito, e, posteriormente, a restituição na 
forma simples. (Apelação Cível - Ordinário nº 2009.005060-0/0000-00, 3ª Turma 
Cível do TJMS, Rel. Rubens Bergonzi Bossay. unânime, DJe 13.07.2009). (grifo 
nosso) 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. LEGITIMIDADE. 
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA SOB EMISSÃO DE BOLETO 
BANCÁRIO. 1. O Tribunal a quo manifestou-se acerca de todas as questões 
relevantes para a solução da controvérsia, tal como lhe fora posta e submetida. 
Não cabe alegação de violação do artigo 535 do CPC, quando a Corte de origem 
aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese da 
recorrente. Precedentes. 2. A falta de prequestionamento em relação aos arts. 4°, 
9°, 10 e 11, da Lei n. 4.595/64, impede o conhecimento do recurso especial. 
Incidência da súmula 211/STJ. 3. Portarias, circulares e resoluções não se 
encontram inseridas no conceito de lei federal para o efeito de interposição deste 
apelo nobre. Precedentes. 4. Não se verifica a alegada vulneração dos artigos 458 
do Código de Processo Civil, porquanto a Corte local apreciou a lide, discutindo 
e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas. 5. A 
presente ação civil pública foi proposta com base nos "interesses individuais 
homogêneos" do consumidores/usuários do serviço bancário, tutelados pela Lei 
nº 8.078, em seu art. 81, parágrafo único, inciso III, ou seja, aqueles entendidos 
como decorrentes de origem comum, consoante demonstrado pelo Tribunal de 
origem, motivo pelo qual não há falar em falta de legitimação do Ministério 
Público para propor a ação. 6. A relação jurídica existente entre o 
contratante/usuário de serviços bancários e a instituição financeira é disciplinada 
pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme decidiu a Suprema Corte na 
ADI 2591. Precedentes. 7. Sendo os serviços prestados pelo Banco remunerados 
pela tarifa interbancária, conforme referido pelo Tribunal de origem, a cobrança 
de tarifa dos consumidores pelo pagamento mediante boleto/ficha de 
compensação constitui enriquecimento sem causa por parte das instituições 
financeira, pois há “dupla remuneração? pelo mesmo serviço, importando em 
vantagem exagerada dos Bancos em detrimento dos consumidores, razão pela 
qual abusiva a cobrança da tarifa, nos termos do art. 39, V, do CDC c/c art. 51, § 
1°, I e III, do CDC. 8. O pedido de indenização pelos valores pagos em razão da 
cobrança de emissão de boleto bancário, seja de forma simples, seja em dobro, 
não é cabível, tendo em vista que a presente ação civil pública busca a proteção 
dos interesses individuais homogêneos de caráter indivisível. 9. A multa 
cominatória, em caso de descumprimento da obrigação de não fazer, deverá ser 
destinada ao Fundo indicado pelo Ministério Público, nos termos do art. 13 da 
Lei n. 7.347/85, uma vez que não é possível determinar a quantidade de 
consumidores lesados pela cobrança indevida da tarifa sob a emissão de boleto 
bancário. 10. Recursos especiais conhecidos em parte e, nesta parte, providos. 
(Recurso Especial Nº 794.752 - MA (2005/0182889-0). Relator : Min. Luis 
Felipe Salomão. Data da decisão: 16/06/2010. Data da publicação: DJ 
12/04/2010.)  
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III – TÉCNICAS DE ARGUMENTOS QUE FUNDAMENTAM A ESTRUTURA DO 
REAL 

Argumento por ilustração 

§7 “Na mesma esteira os julgados sobre a matéria: “verificado que o ato do agente, que não 
atendeu aos requisitos legais, causou perturbação psíquica a outrem, nasce a obrigação 
indenizar, devendo o quantum ser fixado em valor suficiente para desestimular a repetição da 
ilegalidade”. (Ac. n.º 1106/00 – 2ª Turma Recusal Cível e Criminal).” 

§9 “No que concerne ao valor da indenização, tem sido assinalado que esta "deve ser fixada 
em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em 
enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento ser operado com 
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, 
orientando-se o Juiz nos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com 
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 
peculiaridades de cada caso, devendo, de outro lado, desestimular o ofensor a repetir o ato" 
(REsp. 240.441-MG, DJ, 05/06/2000, e revista de jurisprudência ADCOAS, pág. 43, 
08/2001).” 

SENTENÇA 3  

TESE: Relação de consumo, ônus da prova 

I-TÉCNICAS DE ARGUMENTOS BASEADOS NA ESTRUTURA DO REAL  

Argumento pragmático  

§3 “Compulsando os autos, verifico que não há elementos significativos para arrimar a 
pretensão da autora, mesmo porque a condição de consumidora não pode servir de lastro a 
que se desincumba a autora da ação, totalmente, de seu encargo probatório.” 

§4 ”É sabido que, nas demandas de consumo, cabe a inversão do ônus da prova, após a 
análise, caso a caso, se a obtenção de provas pala parte requerente seria obstaculizada 
por sua condição de hipossuficiente/vulnerável. No caso dos autos, a autora poderia, 
facilmente, comprovar que requerera, administrativamente, a realização de nova prova, 
assim como comprovar que cumprira com todos os demais requisitos para a aprovação na 
disciplina, já que permanecera apenas dois dias internada em hospital.” 

§5 “Ademais, as instituições de ensino superior gozam de autonomia pedagógica para 
editar suas normas internas, cabendo a intervenção jurisdicional apenas nos casos de 
abuso.” 

§6 “...Repise-se, a prova das providências administrativas para solução de seu problema 
acadêmico poderia ser facilmente obtida.” 

Argumento por relação de coexistência ato/pessoa 
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§5 “De qualquer forma, a autora não comprovou o cabimento do seu pedido, seja por 
eventual negativa de realização de nova prova ou qualquer outro argumento abusivo que 
gerasse sua reprovação...” 

Argumento de autoridade 

 §7 “É entendimento assentado na jurisprudência que “a doutrina do ônus da prova repousa 
no princípio de que, visando à sua vitória na causa, cabe à parte o encargo de produzir 
provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do Juiz. O fundamento da repartição 
do ônus da prova entre as partes é, além de uma razão de oportunidade e de experiência, a 
idéia de eqüidade resultante da consideração de que, litigando as partes e devendo 
conceder-se-lhes a palavra igualmente para o ataque e a defesa, só depois de produzidas 
ou não as provas e de examinadas todas as circunstâncias de fato é que o Juiz recebe da 
lei o critério que há de plasmar o conteúdo de sua decisão” (Precedente jurisprudencial: 8ª 
Câm. TJRJ, rel. Des. Celso Guedes – Rec. 16/96 – Tupã, SP. Colégio Recursal de 
Tupã/SP, j.25.10.1996, v.u., rel. Juiz Emílio Gimenez Filho).” 

§8 “Manifesta-se também a jurisprudência, nesse particular, que “àquele que alega cumpre 
a prova dos fatos que dão suporte aos direitos que pretende ver reconhecidos” ((Rec. 60/96 
– Piracicaba – SP. Colégio Recursal de Piracicaba/SP, j.31/10/1996, v.u., rel. Juíza Meibel 
Farah).” 

II – TÉCNICAS QUE FUNDAMENTAM A ESTRUTURA DO REAL 

Argumento pela relação de coexistência ato/pessoa 

§2 “Realizada audiência, não houve acordo e o requerido apresentou sua defesa, alegando 
culpa exclusiva da autora.” 

Argumento por analogia metafórica 

§3 “Compulsando os autos, verifico que não há elementos significativos para arrimar a 
pretensão da autora, mesmo porque a condição de consumidora não pode servir de lastro a 
que se desincumba a autora da ação, totalmente, de seu encargo probatório.” 

 

SENTENÇA 4  

TESE: Relação de consumo – Companhia de Energia Elétrica 

I- TÉCNICAS DE ARGUMENTOS QUASE-LÓGICOS 

Argumento por definição normativa 

§6 “ ...A Resolução 456/2000 da ANEEL somente define o procedimento a ser adotado pela 
requerida, não desobrigando esta de provar, com dados concretos e claros, as apurações de 
fraude ou quaisquer outras impropriedades impostas ao consumidor. Em outras palavras: a 
reparação decorrente de fraude é legítima e estimulada, desde que se prove a ocorrência do 
ilícito.” 
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§7 “Quanto aos danos morais, prescreve o Código Civil, no artigo 927, que aquele que, por 
ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, dispondo, 
ainda, no parágrafo único, que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de 
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” 

Argumento por definição de condensação                                                                                                                                                                                                                                      

§8 “Para a caracterização do dano moral indenizável, necessária a ocorrência dos seguintes 
fatores: atitude comissiva ou omissiva do agente (independentemente de culpa, por se tratar 
de responsabilidade objetiva); dano; nexo de causalidade entre um e outro” 

 

II- TÉCNICAS DE ARGUMENTOS BASEADOS NA ESTRUTURA DO REAL  

Argumento pelo vínculo causal 

§4 “Assim, não obstante, supostamente, tenha agido em conformidade com as recomendações 
da Resolução n.º 456/200 – ANEEL, a requerida não o demonstrou, o que seria incumbência 
sua, ante a inversão do ônus da prova, operada em casos desse jaez (à vista da regra prevista 
no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a excepcionar a regra geral do artigo 
333 do Código de Processo Civil). Deixou, assim, de produzir quaisquer provas que 
refutassem as alegações da autora e legitimassem o procedimento.” 

§7 “Encaixa-se, nesta última hipótese, a relação de consumo, que traz o consumidor como 
pólo hipossuficiente da relação e o fornecedor como aquele que suporta os riscos da atividade 
econômica – responsabilidade objetiva, portanto.” 

§9 “...Ademais, a autora viu-se impelida ao pagamento mensal de parcelas desta suposta 
dívida indevida, onerando seu orçamento e causando-lhe, decerto, abalos emocionais 
consideráveis.” 

Argumento pragmático 

§3“No mérito, entendo pelo acolhimento do pleito autoral, na medida em que, de fato, os 
procedimentos investigatórios adotados pela requerida foram manejados de forma unilateral – 
sem a participação/fiscalização do consumidor ou órgão imparcial que ateste as 
impropriedades encontradas.” 

§4 “...a requerida não o demonstrou, o que seria incumbência sua, ante a inversão do ônus da 
prova, operada em casos desse jaez (à vista da regra prevista no artigo 6º, VIII, do Código de 
Defesa do Consumidor, a excepcionar a regra geral do artigo 333 do Código de Processo 
Civil). Deixou, assim, de produzir quaisquer provas que refutassem as alegações da autora e 
legitimassem o procedimento.” 

§5 “Frise-se que não se está a induzir à idéia de que a requerida tenha a obrigação de fornecer 
energia elétrica gratuita (ou suportar prejuízos daí advindos) ou de que a regulamentação da 
ANEEL seja inválida; o que se quer evitar é a imputação de valores de consumo não 
registrado ao consumidor sem que tenha havido comprovação cabal da fraude alegada...”  
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§9 “No caso dos autos, a requerida impôs à consumidora valores de consumo não registrado, 
sem que isto tenha restado amplamente provado, causando-lhe, pois, dissabores que 
extrapolam a esfera meramente econômica, atingindo-o em seu íntimo, ante a imputação, 
inclusive, de conduta criminosa (furto de energia elétrica). Ademais, a autora viu-se impelida 
ao pagamento mensal de parcelas desta suposta dívida indevida, onerando seu orçamento e 
causando-lhe, decerto, abalos emocionais consideráveis.” 

Argumento de autoridade 

§4 “Assim, não obstante, supostamente, tenha agido em conformidade com as recomendações 
da Resolução n.º 456/200 – ANEEL...” 

§5 “...como, aliás, amplamente decidido na Corte deste Estado: 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. 
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 330, I, DO CPC. 
CORRETA APLICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE 
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE 
PROVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE 
ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRANGIMENTO INDEVIDO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA 
PROVA. ART. 6º, VIII DO CDC. DANO MORAL. 
COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO MODERADA. NÃO 
PROVIMENTO.  I - Uma vez atendidos os requisitos estipulados 
no art. 330, I, do CPC, inexiste óbice ao julgamento antecipado da 
lide, não se configurando qualquer cerceamento de defesa; II - a 
Resolução nº 456/2000, da ANEEL (Agência Nacional de Energia 
Elétrica) determina, em seu art. 72, inc. II, que constatada a 
ocorrência de qualquer irregularidade, provocando faturamento 
inferior ao correto, deve a concessionária solicitar os serviços de 
perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública 
e/ou do órgão metrológico oficial, quando se fizer necessária a 
verificação do medidor e/ou demais equipamentos de medição; III – 
a ausência de qualquer análise pericial do medidor fere o 
princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, 
desautorizando, assim, a própria legalidade do termo de 
ocorrência e irregularidade apresentado, unilateralmente, pela 
concessionária de energia elétrica; IV - as concessionárias de 
serviço público de fornecimento de energia elétrica respondem 
objetivamente, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 
e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos danos 
materiais e morais ocasionados em decorrência de corte indevido de 
energia elétrica; V – em observância ao disposto no art. 6º, VIII, 
do CDC, e ante à hipossuficiência do consumidor e à 
dificuldade objetiva de alcançar a prova, há que ser invertido o 
ônus probatório nas demandas atinentes à relação de consumo, 
objetivando a facilitação da defesa do consumidor; VI - 
atualmente a energia elétrica constitui serviço de utilidade 
pública indispensável; e compelir o usuário ao pagamento 
indevido de um serviço não prestado, ameaçando-o de 
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suspensão de serviço e atribuindo-lhe, de forma imprópria, 
irregularidade no medidor de energia elétrica, submete a 
constrangimento qualquer consumidor, atingindo-lhe o 
patrimônio moral, vez que acusado injustamente de fraudar 
medidor;  VII – no tocante aos danos morais, recomendável é que 
o arbitramento seja feito com moderação e atendendo às 
peculiaridades do caso concreto, não se justificando que a reparação 
venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos 
abusos e exageros; VIII – apelação não provida. (Apelação Cível n. 
023381/2009 – Imperatriz; Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha. 
Acórdão nº. 85.906/2009). (grifou-se) 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ENERGIA 
ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE 
ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSTRANGIMENTO 
INDEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. APELO 
IMPROVIDO. I - A Resolução nº 456/2000, da ANEEL (Agência 
Nacional de Energia Elétrica) determina, em seu art. 72, inc. II, que 
constatada a ocorrência de qualquer irregularidade, provocando 
faturamento inferior ao correto, deve a concessionária solicitar os 
serviços de perícia técnica do órgão competente vinculado à 
segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, quando se 
fizer necessária à verificação do medidor e/ou demais equipamentos 
de medição; II - a análise do medidor feita no laboratório da 
própria CEMAR não serve de prova, em face da sua produção 
unilateral e, por óbvio, pelo interesse manifesto da parte; III - 
atualmente a energia elétrica constitui serviço de utilidade pública 
indispensável; e compelir o usuário ao pagamento indevido de um 
serviço não prestado, ameaçando-o de suspensão de serviço e 
atribuindo-lhe, de forma imprópria, irregularidade no medidor de 
energia elétrica, submete a constrangimento qualquer consumidor, 
atingindo seu patrimônio moral, vez que acusado injustamente de 
fraudar medidor; IV - apelação não provida. (Segunda Câmara 
Cível. Sessão do dia 08 de Junho de 2010. Apelação n.º 3896/2010. 
Relatora: Desa. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa. Acórdão 
de n.º 92.683/2010).” 

OBS.: Este caso também serve para exemplificar um argumento pelo exemplo. 

§8 “Na mesma esteira os julgados sobre a matéria: “verificado que o ato do agente, que não 
atendeu aos requisitos legais, causou perturbação psíquica a outrem, nasce a obrigação 
indenizar, devendo o quantum ser fixado em valor suficiente para desestimular a repetição da 
ilegalidade?. (Ac. n.º 1106/00 – 2ª Turma Recusal Cível e Criminal.).” 

 
 
III – TÉCNICAS DE ARGUMENTOS QUE FUNDAMENTAM A ESTRUTURA DO 
REAL 

Argumento por relação de coexistência ato/essência 
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§9 “No caso dos autos, a requerida impôs à consumidora valores de consumo não registrado, 
sem que isto tenha restado amplamente provado, causando-lhe, pois, dissabores que 
extrapolam a esfera meramente econômica, atingindo-o em seu íntimo, ante a imputação, 
inclusive, de conduta criminosa (furto de energia elétrica).  

Argumento pela relação de coexistência ato/pessoa 

§2 “Audiência una sem conciliação, tendo a requerida apresentado sua defesa, pugnando pela 
regularidade do procedimento e da imputação da penalidade por consumo não registrado. Não 
juntou quaisquer documentos.” 

Argumento por ilustração 

§10 “No que concerne ao valor da indenização, tem sido assinalado que esta "deve ser fixada 
em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em 
enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento ser operado com 
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, 
orientando-se o Juiz nos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com 
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 
peculiaridades de cada caso, devendo, de outro lado, desestimular o ofensor a repetir o ato" 
(REsp. 240.441-MG, DJ, 05/06/2000, e revista de jurisprudência ADCOAS, pág. 43, 
08/2001).” 

Argumento por analogia metafórica 

§6 “Desta feita, no caso em tela, quis-se fazer valer as regras de proteção ao consumidor, 
oriundas de comando constitucional, e refutar a alegada presunção de legitimidade dos atos 
da administração, princípio aplicável à requerida, porquanto concessionária de serviço 
público...” 

 

 SENTENÇA 5  

 

TESE: Relação de consumo – danos morais 

I- TÉCNICAS DE ARGUMENTOS QUASE-LÓGICOS 

 Argumento por definição normativa 

§3 “No mérito, diga-se, primeiramente, que quando se trata de relação de consumo, assiste ao 
consumidor o direito da inversão do ônus da prova, regra prevista no artigo 6º, VIII, do 
Código de Defesa do Consumidor, a excepcionar a regra geral do artigo 333 do Código de 
Processo Civil e aplicável, caso a caso, após a análise da hipossuficiência / vulnerabilidade.” 

 

§8 “Quanto aos danos morais, prescreve o Código Civil, no artigo 927, que aquele que, por 
ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, dispondo, ainda, 
no parágrafo único, que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 
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casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem...”  

Argumento por definição de condensação 

§9“Para a caracterização do dano moral indenizável, necessária a ocorrência dos seguintes 
fatores: atitude comissiva ou omissiva do agente (independentemente de culpa, por se tratar 
de responsabilidade objetiva); dano; nexo de causalidade entre um e outro. 

Argumento pela regra da justiça 

§3 “No mérito, diga-se, primeiramente, que quando se trata de relação de consumo, assiste ao 
consumidor o direito da inversão do ônus da prova, regra prevista no artigo 6º, VIII, do 
Código de Defesa do Consumidor, a excepcionar a regra geral do artigo 333 do Código de 
Processo Civil e aplicável, caso a caso, após a análise da hipossuficiência / vulnerabilidade..” 

 

 II- TÉCNICAS DE ARGUMENTOS BASEADOS NA ESTRUTURA DO REAL 

Argumento pelo vínculo causal 

§2 “Realizada audiência una, não houve acordo e o requerido apresentou defesa, arguindo 
preliminar de carência de ação por ausência de interesse processual, o que não se sustenta, 
uma vez que o pedido do autor preenche esta condição da ação, além do que há pretensão 
resistida e o processo mostra-se necessário, útil e adequado para saná-la. Desse modo, rejeito 
a preliminar.” 

§8 “Encaixa-se, nesta última hipótese, a relação de consumo, que traz o consumidor como 
pólo hipossuficiente da relação e o fornecedor como aquele que suporta os riscos da atividade 
econômica – responsabilidade objetiva, portanto.” 

Argumento pragmático  

§3 “No caso dos autos, clara está a hipossuficiência do consumidor, pois não possuía 
condições (à época da celebração do contrato) de obter todas as informações burocráticas 
acerca do curso.” 

§4 “Ora, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, elenca, como direitos básicos, 
o da informação clara acerca de produtos e serviços (inciso III), donde de extrai que deveria 
o requerido, quando da pactuação, ter esclarecido ao consumidor/estudante que o serviço 
oferecido não detinha, ainda, autorização e reconhecimento do Conselho Estadual de 
Educação.” 

§6 “Resta isento de dúvidas que, se tivesse ciência de que o curso não detinha autorização e 
reconhecimento, o autor não celebraria o contrato, o que agrava, por conseguinte, a falha no 
dever de informação do fornecedor de serviços.” 

§7 “Cabível, portando, a desconstituição do contrato e devolução dos valores pagos...” 

§10 “Como dito alhures, se tivesse a ciência das deficiências burocráticas do curso, o autor 
não teria celebrado o contrato. Destarte, o dano moral reside na frustração do autor em 
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contratar (e começar a freqüentar) um curso que não atendia à regulamentação estadual, 
gerando, decerto, frustrações e angústias severas.” 

Argumento de autoridade  

§9 “Na mesma esteira os julgados sobre a matéria: “verificado que o ato do agente, que não 
atendeu aos requisitos legais, causou perturbação psíquica a outrem, nasce a obrigação 
indenizar, devendo o quantum ser fixado em valor suficiente para desestimular a repetição da 
ilegalidade” (Ac. n.º 1106/00 – 2ª Turma Recusal Cível e Criminal. Relator: Gervásio 
Protásio dos Santos Júnior).” 

 

III – TÉCNICAS DE ARGUMENTOS QUE FUNDAMENTAM A ESTRUTURA DO 
REAL 

Argumento por relação de coexistência ato/essência 

§5 “Pelos documentos dos autos, o autor celebrou o contrato em 29/12/2011 e a autorização 
para funcionamento do curso foi obtida apenas em 31/1/2013. Ademais, o pedido para 
reconhecimento do curso no CEE foi protocolado apenas em 15/5/2013. Logo, fácil 
perceber que, mesmo sem autorização e reconhecimento do órgão estadual, o requerido 
ofereceu os serviços ao autor sem cientificá-lo destes óbices burocráticos.” 

Argumento por ilustração 

§9 “Na mesma esteira os julgados sobre a matéria: “verificado que o ato do agente, que não 
atendeu aos requisitos legais, causou perturbação psíquica a outrem, nasce a obrigação 
indenizar, devendo o quantum ser fixado em valor suficiente para desestimular a repetição da 
ilegalidade” (Ac. n.º 1106/00 – 2ª Turma Recusal Cível e Criminal. Relator: Gervásio 
Protásio dos Santos Júnior).” 

§11 “No que concerne ao valor da indenização, tem sido assinalado que esta "deve ser fixada 
em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em 
enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento ser operado com 
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, 
orientando-se o Juiz nos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com 
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 
peculiaridades de cada caso, devendo, de outro lado, desestimular o ofensor a repetir o ato" 
(REsp. 240.441-MG, DJ, 05/06/2000, e revista de jurisprudência ADCOAS, pág. 43, 
08/2001).” 

Obs. Estes são ilustração e autoridade 
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APÊNDICE C – EXEMPLÁRIO DE HETEROGENEIDADES DAS SENTENÇAS DO 
GRUPO 1  

 

SENTENÇA 1   

NÃO COINCIDÊNCIA INTERLOCUTIVA 

§1”Trata-se de queixa-crime oferecida por L em face de LM, como incurso nas sanções dos 
arts. 139 e 140 do CPB, ou seja, crime de difamação e calúnia, respectivamente.” 

FIGURA DO BEM DIZER – O DIZER COMO ATO PESSOAL 

§4 “No caso em questão, realizando o juízo de admissibilidade da peça acusatória, constatei 
que na mesma não há sequer a exposição do fato criminoso com suas circunstâncias.” 

 FIGURA DO BEM DIZER – O DIZER DE ACORDO COM AS LEIS DO DIZER 

§7 “REJEITO a queixa-crime por inépcia da petição inicial.” 

 

SENTENÇA 2 

NÃO COINCIDÊNCIA INTERDISCURSIVA 

§5 Ocorre que de acordo com o julgamento exarado na ADIN n° 4424 pelo STF, o crime de 
lesão corporal leve no âmbito de violência domestica e de familiar contra a mulher passou a 
ser de ação penal pública incondicionada. Portanto, apesar de a vítima ter informado não ter 
mais interesse no prosseguimento do feito, a ação penal pertence ao Ministério Público. 

§8” Embora o art. 167 do CPP possibilite as provas testemunhais para embasar a denúncia, 
não excluiu a necessidade do exame de corpo de delito, posto que este se trata de prova segura 
da materialidade para possível condenação.” 

FIGURA DO BEM DIZER – O DIZER DE ACORDO COM AS LEIS DO DIZER 

§10 “EX POSITIS, rejeito a denúncia por falta de condição para o exercício da ação penal, 
bem como por ausência de justa causa nos termos do art. 395, inciso II e III do CPP.” 

 

SENTENÇA 3  

NÃO-COINCIDÊNCIA INTERLOCUTIVA 

§18 “Na fase policial o acusado afirma que agiu em legítima defesa pois a vítima teria partido 
para cima do mesmo; porém, na fase judicial ele já confessa que não sabe porque cometeu a 
agressão e tenta minimizar a situação afirmando que se encontrava embriagado.” 

§19 “É visível as contradições existentes. Além disso, ainda que fosse acolhida a tese da 
legítima defesa, esta não foi comprovada, pois a defesa não juntou aos autos o laudo de exame 
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de corpo de delito das agressões que a vítima teria perpetrado contra o acusado, conforme a 
versão dada no interrogatório policial.”  

§28 “A tese básica do Processo Penal é a de que a prova da alegação cabe a quem a fez. Dessa 
forma, apesar da defesa ter alegado durante toda a instrução que os fatos não se deram como 
narrado na denúncia, e que o que houve foi legitima defesa do acusado em face das agressões 
da vítima; não comprovou suas alegações.” 

NÃO-COINCIDÊNCIA INTERDISCURSIVA 

§17“Ocorre que, compulsando os autos constatei contradições nas versões apresentadas pelo 
acusado na fase policial e na fase judicial:  

“QUE ontem começou a ingerir bebida alcoólica por volta das 17h e quando se dirigia para 
casa, por volta das 22h percebeu que a S lhe chamava dizendo: “EI B VEM CA”, tendo o 
conduzido atendido ao chamado da vítima, e ao se aproximar esta lhe pediu um cigarro; QUE 
depois o conduzido, a vítima e a filha desta se dirigiram em direção à sua residência 
localizada no endereço acima; QUE no percurso surgiu um desentendimento entre o 
conduzido e a vitima, tendo esta agredido o interrogando com um cano, momento em que o 
conduzido tomou o cano da vítima, desferindo-lhe uma pancada no rosto, inclusive a S disse: 
EI RAPAZ, TU ME MACHUCOU, tomando rumo em direção à residência dela”- 
interrogatório policial do acusado às fls. 08. 

“QUE é verdadeira a acusação de ter praticado lesão corporal na sua ex-companheira SC; 
(...) QUE ao cair pegou um cano velho que estava próximo e a vítima veio foi nessa hora de 
forma afobada então o interrogando atingiu a mesma com um cano em seu rosto; (...) que 
estava embriagado no momento em que atingiu a vítima com um cano e que não sabe dizer o 
motivo de ter praticado esta agressão” – interrogatório judicial do acusado às fls.64. “ 

§22 “Sabe-se que o Código Penal, no crime de lesão corporal, tutela, protege a incolumidade 
física e a saúde física e mental das pessoas. A conduta típica é infligir a outrem, dano físico 
ou abalo na saúde física ou mental.”  

§24 Trata-se de crime que deixa vestígios; logo, este tipo penal exige, para a idônea 
demonstração do resultado, a presença imperiosa do exame de corpo de delito, o que, no caso, 
foi devidamente observado, constando como resultado (fls.28): 

“escoriação medindo 8,0 cm de comprimento localizada na face medial do terço superior 
do braço direito; ferida contusa medindo 5,5 cm de comprimento, em forma de “c”, com 
cinco pontos cirúrgicos, localizado na região mala esquerda; edema em região malar e 
bucinadora esquerda; ferida contusa medindo 0,5 cmm de comprimento em lábio 
superior. DISCUSSÃO: como a lesão da pericianda foi em face, é necessário retornar 
para exame complementar após 30 dias para avaliar deformidade permanente. 
CONCLUSÃO: lesão contusa em face”. 

§26 “... A ação do acusado, bem como o nexo de causalidade entre essa ação e o resultado 
obtido e comprovado pelo laudo de exame de corpo de delito, foi demonstrada nos 
depoimentos colhidos durante a instrução processual. Senão vejamos: 

 
“QUE no dia do acontecido estava em uma parada de ônibus quando o acusado foi até a 
vítima em estado aparente embriagues e discutiu com a vítima xingou a mesma; QUE instantes 
depois chegou a filha da vitima e disse ao acusado para que se saísse de sua mãe; QUE então 
o acusado segurava a roupa da vítima na região de seu ombro e o acusado dizia que ia bater 
na vitima e na sua filha e então a vitima se interpôs na frente; QUE o acusado logo em 
seguida caiu e pegou um cano de um resto de construção que havia no local e deu um golpe 
com esse cano no rosto da vítima” – depoimento judicial da vítima (fls.61) 
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“QUE ao chegar a vitima relatou que tinha ido se encontrar com a filha no momento em que o 
acusado chegou discutiu com a vítima e acabou agredindo a mesma com um cano no rosto 
causando um corte profundo e a vítima ficou bastante ensangüentada; (...) QUE presenciou o 
corte profundo no rosto da vítima” – depoimento da testemunha JC (fls.62) 
 
“(...) constatou que a vítima estava com lesão no rosto que estava inchado e sangrando muito” 
– depoimento da testemunha NC fls. 63). 
 
“QUE houve um empurra, empurra a informante empurrou o acusado ele caiu ao chão e 
quando se levantou já foi com o cano na mão; QUE o acusado ia usar o cano para atingir a 
informante mas a sua mãe se intrometeu e pegou no rosto da vítima” – depoimento da 
informante K (fls. 70). 
 

§32 “Impõe-se, agora, a análise das circunstancias judiciais elencadas no art. 59 do CPB e ao 
que estipula o art. 68 do mesmo diploma repressivo para o cálculo da pena.” 
 
§34 “com base nas circunstâncias do art. 59 do CPB, fixo a pena-base no mínimo legal do 
tipo do art. 129, § 9° do CPB, ou seja, em 03 (três) meses de detenção. “ 

 
FIGURA DO BEM DIZER – O DIZER DE ACORDO COM AS LEIS DO DIZER 

 
§31 “EX POSITIS e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia 
intentada, para condenar o réu BR, nas penas do art. 129, § 9º do CPB.” 
 
§34 “Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação do crime, com base nas 
circunstâncias do art. 59 do CPB, fixo a pena-base no mínimo legal do tipo do art. 129, § 9° 
do CPB, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.” 

§41 “CONDENO o Estado do Maranhão ao pagamento de honorários à Defensora Dativa 
designada, no valor,,,) de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)...” 

FIGURA DO BEM DIZER – O DIZER COMO ATO PESSOAL 

§17 “Ocorre que, compulsando os autos constatei contradições nas versões apresentadas pelo 
acusado na fase policial e na fase judicial: 

§40 “Deixo de encaminhar a digitalização dos autos à 2ª Vara de Execuções Penais para 
acompanhamento da execução, em razão do acusado já ter cumprido com a pena.” 

 

SENTENÇA 4  

NÃO COINCIDÊNCIA INTERLOCUTIVA 

§8 “A autoridade policial, em virtude do depoimento da vítima e das testemunhas, não tinha 
outro caminho a seguir a não ser a instauração do IPL, para constatar [...] esclarecendo os 
motivos e a veracidade da ocorrência. Aliás, o impetrante deveria se preocupar com o 
esclarecimento da verdade e não com o trancamento do IPL.” 

NÃO-COINCIDÊNCIA INTERDISCURSIVA 

§12 “A respeito da matéria, trazemos à colação os seguintes entendimentos jurisprudenciais: 
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“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO 
POLICIAL. O inquérito policial é procedimento legítimo para, através dele, apurarem-
se fatos tidos como ilícitos penais, não se constituindo as investigações desenvolvidas 
em constrangimento abusivo. Só cabe o trancamento de inquérito policial quando 
atípico o fato ou quando manifesta a ilegalidade ou, ainda, quando extinta a 
punibilidade. Havendo crime em tese, prova da materialidade do delito e indícios da 
autoria, não se admite o trancamento das investigações, sob pena de obstar-se a 
atividade policial. Recurso ministerial provido, rejeitada a prefacial. (Recurso em 
Sentido Estrito Nº 70009792417, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Luís Carlos Ávila de Carvalho Leite, Julgado em 06/04/2005) 

“HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. A concessão de 
ordem com vistas a trancar inquérito policial é medida extrema, admitida apenas em 
casos excepcionais, onde manifesta a atipicidade da conduta investigada. No caso, 
dada a marcha procedimental vivenciada, não se cogita do trancamento, máxime 
porque tudo indica que típica a conduta é. Ainda, aprioristicamente, não há 
incompatibilidade do defensor dativo com a norma do artigo 327 do CP. Ordem 
denegada. (Habeas Corpus Nº 70010581163, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: José Eugênio Tedesco, Julgado em 17/02/2005) 

“PENAL. PROCESSUAL. CRIMES CONTRA O MEIO      AMBIENTE. 
INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. "HABEAS CORPUS" RECURSO. 

1. SÓ SE TRANCA INQUÉRITO POLICIAL QUANDO EVIDENCIADA A 
ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE OU SE 
CLARAMENTE COMPROVADA SUA INOCÊNCIA; FORA ESTAS HIPÓTESES, NÃO 
HÁ QUE SE FALAR EM TRANCAMENTO. 

2. O SIMPLES INDICIAMENTO EM INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONFIGURA 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL REPARÁVEL PELO "HABEAS CORPUS". 

3. "HABEAS CORPUS" CONHECIDO; PEDIDO               NEGADO. 

(RHC 8410/SP, REL. MINISTRO EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, JULGADO 
EM15.04.1999, DJ 25.10.1999 P. 99)” 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. 
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. FALTA DE JUSTA CAUSA. 
IMPOSSIBILIDADE. 

I − O trancamento de inquérito, conquanto possível, cabe apenas nas hipóteses 
excepcionais em que, prima facie, mostra−se evidente a atipicidade do fato ou a 
inexistência de autoria por parte do indiciado, não sendo cabível quando há 
apuração plausível de conduta que, em tese, constitui prática de crime, como 
ocorreu na espécie. (Precedentes). 

II − In casu, a verificação das teses de atipicidade da conduta por ausência de dolo e 
de excludente de ilicitude (exercício regular de direito), demandaria, 
necessariamente, o amplo revolvimento do material fático−probatório o que, nesta 
estreita via, mostra−se inviável. (Precedentes). Documento (963445)  

W r i t denegado. HC 29182 / RJ ; Relator(a) Ministro FELIX FISCHER (1109), DJ 
03.11.2004 “ 

§14 “A doutrina assim se posiciona: 

“ O habeas corpus não é o meio para trancar inquérito policial porque para a 
instauração do procedimento inquisitório basta haver elementos indicativos da 
ocorrência de fato que em tese, configura ilícito penal, e indícios que apontem 
determinada pessoa ou determinadas pessoas como participantes do fato típico e 
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antijurídico. Se os fatos configuram crime, em tese, o inquérito policial não pode 
ser trancado por falta de justa causa. Para o deferimento do pedido fundado na 
falta de justa causa é necessário que ela resulte nítida, patente, incontroversa, 
translúcida, não ensejando uma análise profunda e valorativa da prova. Assim, 
como o trancamento do inquérito policial representa medida excepcional, somente é 
cabível e admissível quando desde logo se verifique a atipicidade do fato 
investigado ou a evidente impossibilidade de o indiciado ser seu autor. (Julio 
Fabbrini Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 1ª edição, p. 1702) 

 §15 “Também por força dos tratados internacionais adotados pelo Brasil referentes à 
violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como em razão da vigência da Lei Maria 
da Penha, a autoridade policial está obrigada, por lei, a apurar toda e qualquer possível 
violência doméstica.” 

FIGURA DO BEM DIZER – O DIZER DE ACORDO COM AS LEIS DO DIZER 

§16 “ EX POSITIS, DENEGO a ordem de Habeas Corpus requerida, por não encontrar 
amparo legal e nem respaldo jurisprudencial.” 

 

SENTENÇA 5  

NÃO-COINCIDÊNCIA INTERLOCUTIVA 

§16 “A lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger a mulher vítima de violência 
doméstica e familiar. Historicamente esse tipo de violência sempre existiu; porém as vítimas 
...” 

§19 “ ... Ocorre que, os depoimentos testemunhais, tanto das testemunhas de acusação quanto 
das testemunhas de defesa, descrevem a discussão ocorrida na data do fato, bem como a luta 
corporal travada entre vítima e acusado...” 

§29 “A única testemunha que efetivamente [...] porém, concordo com o Ministério Público no 
sentido de que, estando esta testemunha presenciando os fatos de sua residência, através de 
um muro de 2 metros, com aberturas para ventilação, pode não ter percebido toda a dinâmica 
do ocorrido.” 

 
NÃO-COINCIDÊNCIA INTERDISCURSIVA 

§19 “... Senão vejamos: 

“QUE a vítima pegou a chave do carro do acusado e daí houve uma disputa sobre 
essa chave e a vítima tropeçou no batente vindo a se machucar mas logo depois o 
acusado veio para cima da vítima e lhe agrediu fisicamente com um soco” – 
depoimento judicial da vítima às fls. 223. 

QUE não viu a briga entre o casal, mas apenas ela machucada e o acusado que 
estava arranhado no rosto;  

QUE logo depois do acontecido a vítima ligou para a testemunha dizendo que o 
Amauri a tinha agredido – depoimento da testemunha P às fls. 225. 

QUE tanto o acusado quanto a vítima se encontravam nervosos e diante do impasse 
foram os mesmos conduzidos para a delegacia; 
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QUE tanto a vítima quanto o acusado apresentavam lesões superficiais – 
depoimento da testemunha M às fls. 231. 

QUE a vítima foi para dentro de casa e pegou a chave do carro e logo em seguida 
escorregou e caiu sendo que nesse instante o acusado montou em cima da vítima 
para tentar tirar a chave do carro que estava no bolso da vítima” – depoimento da 
testemunha R às fls. 232.” 

 §20 “O próprio acusado em seu interrogatório judicial de fls. 233 mencionou a briga travada 
entre ambos:  

§21 “Dessa forma, depreende-se dos autos que as lesões corporais na vítima efetivamente 
ocorreram, conforme resta comprovado no laudo de exame de corpo de delito de fls. 62: 

“ferida puntiforme localizada na mucosa da região bucinadora esquerda; ferida 
puntiforme localizada na mucosa do lábio superior; escoriação de arrasto, medindo 
três centímetros e meio por dois centímetros, localizada na face posterior do terço 
inferior do antebraço direito; equimose violácea, medindo cinco centímetros de 
diâmetro, localizada na face anterior do terço médio do antebraço esquerdo; 
escoriação de arrasto medindo cinco centímetros por meio centímetro, localizada na 
face lateral do terço médio do braço esquerdo. Conclusão: lesões contusas, com 
nexo causal e temporal compatíveis com o evento relatado pela pericianda”.   

§25 “. O art. 25 do CPB define claramente o que seria a legítima defesa: 

“Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios 
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”. 
 

§27 “ ... há laudo de exame de corpo de delito realizado pelo mesmo às fls. 74: 

“equimose e escoriação na região do hemitórax esquerdo, escoriação na região do 
pescoço – região supra-hióidea, escoriação na area do “pomo de adão”, discreta 
fratura do dente incisivo lateral esquerdo da arcada dentária superior, equimose na 
região cervical direita, escoriação na região peitoral esquerda, equimose na região 
zigomática esquerda e equimose na região cervical posterior, provocadas por 
instrumento contundente.”   
 

§29 “Além disso, constatei uma certa contradição entre o seu depoimento e o que foi narrado 
pelo acusado em seu interrogatório: 

 
“QUE era vizinha do acusado e da vítima na época sendo que este estava na area 
externa e coberta da casa passando roupa ao ferro e a vítima veio, contudo sendo que 
nesse instante a porta bateu e a testemunha escutou a porta batendo e viu quando a 
vítima estava tentando tomar o ferro do acusado; como a vítima não conseguiu 
tomar o ferro pegou o ventilador para tacar no acusado sendo que o ventilador não 
pegou no mesmo e caiu no chão; QUE a vítima foi para dentro de casa e pegou a 
chave do carro e logo em seguida escorregou e caiu sendo que nesse instante o 
acusado montou em cima da vítima para tentar tirar a chave do carro que estava no 
bolso da vítima” - depoimento da testemunha R às fls. 232. 
“QUE a vítima já chegou com a intenção de brigar e foi para cima do interrogando 
já querendo tomar o ferro para que o interrogando não tivesse defesa foi então que a 
vítima jogou um ventilador pra cima do interrogando, neste instante o interrogando 
saiu ara o fundo do quintal e a vítima foi pegar a chave do carro para ficar com o 
mesmo tanto que na delegacia depois do atendimento ela levou o carro consigo” – 
interrogatório do acusado às fls. 234.” 

 
§32 “A Jurisprudência Pátria vem assim se posicionando: 
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“PENAL. PROCESSO PENAL. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS. DÚVIDA 
SOBRE QUEM INICIOU AS AGRESSÕES. ABSOLVIÇÃO. NA DÚVIDA 
SOBRE QUEM TENHA COMEÇADO AS AGRESSÕES FÍSICAS, OU QUEM 
AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA, IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO, SOBRETUDO 
QUANDO SE CONSTATA A OCORRÊNCIA DE LESÕES RECÍPROCAS (APR 
132533020078070005/DF Rel. ALFEU MACHADO – J. 07/10/2010 - 2ª Turma 
Criminal – P. 20/10/2010, DJ-e Pág. 226)” 

“APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL LEVE. AMEAÇA. ARTIGOS 129 
147 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 

Embora comprovada à existência das lesões recíprocas, não restou esclarecido 
em relação à iniciativa das agressões. Não havendo prova conclusiva acerca da 
ocorrência de fato típico e de sua autoria, impositiva a absolvição, tudo em atenção 
ao princípio do in dubio pro reo. RECURSOS PROVIDOS. (Recurso Crime Nº 
71003223948, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luiz Antônio 
Alves Capra, Julgado em 12/09/2011)” 

“PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÕES 
CORPORAIS. LEGÍTIMA DEFESA. DÚVIDA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. IN 
DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 
1. NA DÚVIDA SOBRE QUEM TERIA COMEÇADO AS AGRESSÕES 
FÍSICAS, OU QUEM EFETIVAMENTE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA 
DEFESA, IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO, SOBRETUDO QUANDO 
CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE LESÕES RECÍPROCAS. 
2. APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO. 
3.RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU (TJDF – APR: 
133706920088070010. Rel. Silvânio Barbosa dos Santos – J. 23/09/10 – 2ª Turma 
Criminal – P. 06/10/10, DJ-e, pág. 165)” 

FIGURA DO BEM DIZER – O DIZER DE ACORDO COM AS LEIS DO DIZER 

§33 “EX POSITIS e pelo que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a 
DENÚNCIA intentada, para ABSOLVER o réu AB nas penas do art. 129, § 9° do CPB, e o 
faço por haver fundada dúvida sobre a existência de circunstância que exclua o crime, na 
forma do estipulado no art.386, VI, segunda parte do CPP).” 

FIGURA DO BEM DIZER – O DIZER COMO ATO PESSOAL 

 §29 “A única testemunha que efetivamente diz ter presenciado o fato típico afirma que o 
acusado foi lesionado primeiramente; porém, concordo com o Ministério Público no sentido 
de que, estando esta testemunha presenciando os fatos de sua residência, através de um muro 
de 2 metros, com aberturas para ventilação, pode não ter percebido toda a dinâmica do 
ocorrido. Além disso, constatei uma certa contradição entre o seu depoimento e o que foi 
narrado pelo acusado em seu interrogatório: ...” 
 
§31 “Resulta, portanto, desta análise jurídica e segundo o meu convencimento (art. 155 do 
CPP), de que não restou comprovado nos autos quem deu início às agressões e, havendo 
lesões recíprocas, devidamente comprovadas, não há como afirmar quem agiu em legítima 
defesa e, portanto, não há como condenar o acusado.” 
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APÊNDICE D – EXEMPLÁRIO DE HETEROGENEIDADES DAS SENTENÇAS DO 

GRUPO 2 

  SENTENÇA 1  

NÃO-COINCIDÊNCIA INTERLOCUTIVA 

§9 “Tenho que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na execução do 
serviço por parte da requerida e a ocorrência dos danos causados no imóvel objeto da presente 
lide, impondo-se o dever de arcar com a responsabilidade de arcar com as providências 
requeridas pelo autor, conforme assinalado na inicial.”  

 

NÃO-COINCIDÊNCIA INTERDISCURSIVA 

§10 “Ademais, prescreve o Código Civil, no artigo 927, que aquele que, por ato ilícito (arts. 
186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Para a caracterização do dano 
moral indenizável, necessária a ocorrência dos seguintes fatores: atitude comissiva ou 
omissiva do agente (com ou sem culpa, conforme o caso); dano; nexo de causalidade entre um 
e outro.”  

§12 “No que concerne ao valor da indenização, tem sido assinalado que esta  

"deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a 
constituir-se em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o 
arbitramento ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao 
porte econômico das partes, orientando-se o Juiz nos critérios sugeridos pela doutrina 
e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom 
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, devendo, de outro 
lado, desestimular o ofensor a repetir o ato" (REsp. 240.441-MG, DJ, 05/06/2000, e 
revista de jurisprudência ADCOAS, pág. 43, 08/2001).” 

FIGURA DO BEM DIZER DE ACORDO COM AS LEIS DO DIZER 

§13 “Isto posto, julgo procedente o pedido, pelo que ratifico os termos da liminar 
concedida (evento 13)...” 

§14 “Condeno-a ainda em pagar ao autor - CC, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a 
título de indenização pelos danos morais verificados ...” 

FIGURA DO BEM DIZER – ATO PESSOAL 

§2 “Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.” 

§5”Analisado o processo em toda a sua extensão, concluo que assiste razão ao autor.” 

§9 “Tenho que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na execução do 
serviço por parte da requerida e a ocorrência dos danos causados no imóvel objeto da presente 
lide...”  
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§10 “Quanto aos danos morais, tenho que existe no caso a responsabilidade civil objetiva, o 
que leva a empresa reclamada a ter de suportar os danos sofridos pelo autor...” 

§11 “ ... Desse modo, tenho que o promovente foi tomado por desespero, insegurança, dentre 
outras lesões emocionais que devem ser reparadas.” 

 

SENTENÇA 2 

NÃO-COINCIDÊNCIA INTERDISCURSIVA 

§2 “Realizada audiência una, o requerido apresentou contestação, na qual suscitou a 
decadência do direito do autor, o que não subsiste, porquanto o § 1º do artigo 26 do Código de 
Defesa do Consumidor preconiza que a contagem do prazo inicia-se a partir do término da 
execução dos serviços...” 

§4 “como, aliás, já reconhecido exaustivamente pelos tribunais em casos análogos: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA 
COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 
NULIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ TAXA DE ABERTURA DE 
CRÉDITO E EMISSÃO DE BOLETO - COMPENSAÇÃO DE VALORES - 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - POSSIBILIDADE - 
RECURSO IMPROVIDO. São nulas as cláusulas que preveem cobrança da 
emissão de boletos e tarifa de abertura de crédito, por serem consideradas 
abusivas. Sendo considerados abusivos os encargos aplicados pelo banco, é 
perfeitamente cabível a compensação dos valores pagos indevidamente pelo 
autor, sob pena de enriquecimento ilícito, e, posteriormente, a restituição na 
forma simples. (Apelação Cível - Ordinário nº 2009.005060-0/0000-00, 3ª Turma 
Cível do TJMS, Rel. Rubens Bergonzi Bossay. unânime, DJe 13.07.2009). (grifo 
nosso) 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. LEGITIMIDADE. 
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA SOB EMISSÃO DE BOLETO 
BANCÁRIO. 1. O Tribunal a quo manifestou-se acerca de todas as questões 
relevantes para a solução da controvérsia, tal como lhe fora posta e submetida. 
Não cabe alegação de violação do artigo 535 do CPC, quando a Corte de origem 
aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese da 
recorrente. Precedentes. 2. A falta de prequestionamento em relação aos arts. 4°, 
9°, 10 e 11, da Lei n. 4.595/64, impede o conhecimento do recurso especial. 
Incidência da súmula 211/STJ. 3. Portarias, circulares e resoluções não se 
encontram inseridas no conceito de lei federal para o efeito de interposição deste 
apelo nobre. Precedentes. 4. Não se verifica a alegada vulneração dos artigos 458 
do Código de Processo Civil, porquanto a Corte local apreciou a lide, discutindo 
e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas. 5. A 
presente ação civil pública foi proposta com base nos "interesses individuais 
homogêneos" do consumidores/usuários do serviço bancário, tutelados pela Lei 
nº 8.078, em seu art. 81, parágrafo único, inciso III, ou seja, aqueles entendidos 
como decorrentes de origem comum, consoante demonstrado pelo Tribunal de 
origem, motivo pelo qual não há falar em falta de legitimação do Ministério 
Público para propor a ação. 6. A relação jurídica existente entre o 
contratante/usuário de serviços bancários e a instituição financeira é disciplinada 
pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme decidiu a Suprema Corte na 
ADI 2591. Precedentes. 7. Sendo os serviços prestados pelo Banco remunerados 
pela tarifa interbancária, conforme referido pelo Tribunal de origem, a cobrança 
de tarifa dos consumidores pelo pagamento mediante boleto/ficha de 
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compensação constitui enriquecimento sem causa por parte das instituições 
financeira, pois há “dupla remuneração? pelo mesmo serviço, importando em 
vantagem exagerada dos Bancos em detrimento dos consumidores, razão pela 
qual abusiva a cobrança da tarifa, nos termos do art. 39, V, do CDC c/c art. 51, § 
1°, I e III, do CDC. 8. O pedido de indenização pelos valores pagos em razão da 
cobrança de emissão de boleto bancário, seja de forma simples, seja em dobro, 
não é cabível, tendo em vista que a presente ação civil pública busca a proteção 
dos interesses individuais homogêneos de caráter indivisível. 9. A multa 
cominatória, em caso de descumprimento da obrigação de não fazer, deverá ser 
destinada ao Fundo indicado pelo Ministério Público, nos termos do art. 13 da 
Lei n. 7.347/85, uma vez que não é possível determinar a quantidade de 
consumidores lesados pela cobrança indevida da tarifa sob a emissão de boleto 
bancário. 10. Recursos especiais conhecidos em parte e, nesta parte, providos. 
(Recurso Especial Nº 794.752 - MA (2005/0182889-0). Relator : Min. Luis 
Felipe Salomão. Data da decisão: 16/06/2010. Data da publicação: DJ 
12/04/2010.)  

§6 “Quanto aos danos morais, prescreve o Código Civil, no artigo 927, que aquele que, por 
ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, dispondo, ainda, 
no parágrafo único, que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, 
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor 
do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

§7 “Na mesma esteira os julgados sobre a matéria: “verificado que o ato do agente, que não 
atendeu aos requisitos legais, causou perturbação psíquica a outrem, nasce a obrigação 
indenizar, devendo o quantum ser fixado em valor suficiente para desestimular a repetição da 
ilegalidade”. (Ac. n.º 1106/00 – 2ª Turma Recusal Cível e Criminal).” 

§9 “No que concerne ao valor da indenização, tem sido assinalado que esta "deve ser fixada 
em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em 
enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento ser operado com 
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, 
orientando-se o Juiz nos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com 
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 
peculiaridades de cada caso, devendo, de outro lado, desestimular o ofensor a repetir o ato" 
(REsp. 240.441-MG, DJ, 05/06/2000, e revista de jurisprudência ADCOAS, pág. 43, 
08/2001).” 

FIGURA DO BEM DIZER DE ACORDO COM AS LEIS DO DIZER 

§3 “Dessse modo, rejeito a preliminar arguída.” 

§10 “Isto posto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente o pedido, para 
determinar a restituição, em dobro, dos valores pagos por Tarifa ...” 

§11 “Condeno o requerido, ainda, ao pagamento de ...” 

FIGURA DO BEM DIZER – ATO PESSOAL 

§4 “Do que consta dos autos, acolho as alegações da parte autora, porquanto foram cobradas 
tarifas alheias ao serviço contratado...” 
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SENTENÇA 3  

NÃO-COINCIDÊNCIA INTERLOCUTIVA 

§4 ...No caso dos autos, a autora poderia, facilmente, comprovar que requerera, 
administrativamente, a realização de nova prova, assim como comprovar que cumprira com 
todos os demais requisitos para a aprovação na disciplina, já que permanecera apenas dois 
dias internada em hospital.” 

NÃO-COINCIDÊNCIA INTERDISCURSIVA 

§7 “É entendimento assentado na jurisprudência que 

 “a doutrina do ônus da prova repousa no princípio de que, visando à sua vitória na causa, 
cabe à parte o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do 
Juiz. O fundamento da repartição do ônus da prova entre as partes é, além de uma razão 
de oportunidade e de experiência, a idéia de eqüidade resultante da consideração de que, 
litigando as partes e devendo conceder-se-lhes a palavra igualmente para o ataque e a 
defesa, só depois de produzidas ou não as provas e de examinadas todas as circunstâncias 
de fato é que o Juiz recebe da lei o critério que há de plasmar o conteúdo de sua decisão” 
(Precedente jurisprudencial: 8ª Câm. TJRJ, rel. Des. Celso Guedes – Rec. 16/96 – Tupã, 
SP. Colégio Recursal de Tupã/SP, j.25.10.1996, v.u., rel. Juiz Emílio Gimenez Filho).” 

§8 “Manifesta-se também a jurisprudência, nesse particular, que “àquele que alega cumpre a 
prova dos fatos que dão suporte aos direitos que pretende ver reconhecidos” ((Rec. 60/96 – 
Piracicaba – SP. Colégio Recursal de Piracicaba/SP, j.31/10/1996, v.u., rel. Juíza Meibel 
Farah).” 

FIGURA DO BEM DIZER DE ACORDO COM AS LEIS DO DIZER 

§9 “Assim, do que se viu dos autos, carece o feito de suporte para comprovar os fatos 
narrados na inicial, razão pela qual julgo improcedente o pedido.” 

 

FIGURA DO BEM DIZER – ATO PESSOAL 

§3 “Compulsando os autos, verifico que não há elementos significativos para arrimar a 
pretensão da autora, mesmo porque a condição ...” 

 

SENTENÇA 4  

NÃO-COINCIDÊNCIA INTERLOCUTIVA 

§4 “Assim, não obstante, supostamente, tenha agido em conformidade com as recomendações 
da Resolução n.º 456/200 – ANEEL, a requerida não o demonstrou, o que seria incumbência 
sua, ante a inversão do ônus da prova...” 

§6 “Desta feita, no caso em tela, quis-se fazer valer as regras de proteção ao consumidor, 
oriundas de comando constitucional, e refutar a alegada presunção de legitimidade dos atos 
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da administração, princípio aplicável à requerida, porquanto concessionária de serviço 
público.” 

NÃO-COINCIDÊNCIA INTERDISCURSIVA 

§5 “...como, aliás, amplamente decidido na Corte deste Estado: 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. 
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 330, I, DO CPC. CORRETA 
APLICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 
ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE 
ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 
PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRANGIMENTO INDEVIDO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 
ART. 6º, VIII DO CDC. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO 
MODERADA. NÃO PROVIMENTO.  I - Uma vez atendidos os requisitos 
estipulados no art. 330, I, do CPC, inexiste óbice ao julgamento antecipado da 
lide, não se configurando qualquer cerceamento de defesa; II - a Resolução nº 
456/2000, da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) determina, em seu 
art. 72, inc. II, que constatada a ocorrência de qualquer irregularidade, 
provocando faturamento inferior ao correto, deve a concessionária solicitar os 
serviços de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública 
e/ou do órgão metrológico oficial, quando se fizer necessária a verificação do 
medidor e/ou demais equipamentos de medição; III – a ausência de qualquer 
análise pericial do medidor fere o princípio constitucional do contraditório e 
ampla defesa, desautorizando, assim, a própria legalidade do termo de 
ocorrência e irregularidade apresentado, unilateralmente, pela 
concessionária de energia elétrica; IV - as concessionárias de serviço público 
de fornecimento de energia elétrica respondem objetivamente, nos termos do art. 
37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do 
Consumidor, pelos danos materiais e morais ocasionados em decorrência de corte 
indevido de energia elétrica; V – em observância ao disposto no art. 6º, VIII, 
do CDC, e ante à hipossuficiência do consumidor e à dificuldade objetiva de 
alcançar a prova, há que ser invertido o ônus probatório nas demandas 
atinentes à relação de consumo, objetivando a facilitação da defesa do 
consumidor; VI - atualmente a energia elétrica constitui serviço de utilidade 
pública indispensável; e compelir o usuário ao pagamento indevido de um 
serviço não prestado, ameaçando-o de suspensão de serviço e atribuindo-lhe, 
de forma imprópria, irregularidade no medidor de energia elétrica, submete 
a constrangimento qualquer consumidor, atingindo-lhe o patrimônio moral, 
vez que acusado injustamente de fraudar medidor;  VII – no tocante aos 
danos morais, recomendável é que o arbitramento seja feito com moderação e 
atendendo às peculiaridades do caso concreto, não se justificando que a reparação 
venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e 
exageros; VIII – apelação não provida. (Apelação Cível n. 023381/2009 – 
Imperatriz; Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha. Acórdão nº. 85.906/2009). 
(grifou-se) 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. 
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE 
PROVA. CONSTRANGIMENTO INDEVIDO. DANO MORAL 
CARACTERIZADO. APELO IMPROVIDO. I - A Resolução nº 456/2000, da 
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) determina, em seu art. 72, inc. 
II, que constatada a ocorrência de qualquer irregularidade, provocando 
faturamento inferior ao correto, deve a concessionária solicitar os serviços de 
perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão 
metrológico oficial, quando se fizer necessária à verificação do medidor e/ou 
demais equipamentos de medição; II - a análise do medidor feita no 
laboratório da própria CEMAR não serve de prova, em face da sua 
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produção unilateral e, por óbvio, pelo interesse manifesto da parte; III - 
atualmente a energia elétrica constitui serviço de utilidade pública indispensável; 
e compelir o usuário ao pagamento indevido de um serviço não prestado, 
ameaçando-o de suspensão de serviço e atribuindo-lhe, de forma imprópria, 
irregularidade no medidor de energia elétrica, submete a constrangimento 
qualquer consumidor, atingindo seu patrimônio moral, vez que acusado 
injustamente de fraudar medidor; IV - apelação não provida. (Segunda Câmara 
Cível. Sessão do dia 08 de Junho de 2010. Apelação n.º 3896/2010. Relatora: 
Desa. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa. Acórdão de n.º 92.683/2010).” 

 §7 “Quanto aos danos morais, prescreve o Código Civil, no artigo 927, que aquele que, por 
ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, dispondo, 
ainda, no parágrafo único, que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de 
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” 

§8 “Na mesma esteira os julgados sobre a matéria: “verificado que o ato do agente, que não 
atendeu aos requisitos legais, causou perturbação psíquica a outrem, nasce a obrigação 
indenizar, devendo o quantum ser fixado em valor suficiente para desestimular a repetição da 
ilegalidade?. (Ac. n.º 1106/00 – 2ª Turma Recusal Cível e Criminal.).” 

§10 “No que concerne ao valor da indenização, tem sido assinalado que esta "deve ser fixada 
em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em 
enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento ser operado com 
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, 
orientando-se o Juiz nos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com 
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 
peculiaridades de cada caso, devendo, de outro lado, desestimular o ofensor a repetir o ato" 
(REsp. 240.441-MG, DJ, 05/06/2000, e revista de jurisprudência ADCOAS, pág. 43, 
08/2001).” 

FIGURA DO BEM DIZER DE ACORDO COM AS LEIS DO DIZER 

§11 “Ante o exposto, convolo em definitiva a liminar concedida e julgo procedente o 
pedido descrito na inicial, pelo que cancelo a multa de CNR imposta à unidade 
consumidora pertencente à autora.” 

§12”Ainda, condeno a requerida à repetição, em dobro, dos valores de parcelamento 
pagos pela autora ...” 

§14 ”Por fim, condeno a requerida ao ...” 

FIGURA DO BEM DIZER – ATO PESSOAL 

§3“No mérito, entendo pelo acolhimento do pleito autoral, na medida em que, de fato, os 
procedimentos investigatórios adotados pela requerida foram manejados de forma unilateral – 
sem a participação/fiscalização do consumidor ou órgão imparcial que ateste as 
impropriedades encontradas.” 
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 SENTENÇA 5  

NÃO-COINCIDÊNCIA INTERDISCURSIVA 

§3 “No mérito, diga-se, primeiramente, que [...]regra prevista no artigo 6º, VIII, do Código de 
Defesa do Consumidor, a excepcionar a regra geral do artigo 333 do Código de Processo Civil 
e aplicável, caso a caso, após a análise da hipossuficiência / vulnerabilidade..” 

§8 “Quanto aos danos morais, prescreve o Código Civil, no artigo 927, que aquele que, por 
ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, dispondo, ainda, 
no parágrafo único, que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem...” 

§9 “Na mesma esteira os julgados sobre a matéria: “verificado que o ato do agente, que não 
atendeu aos requisitos legais, causou perturbação psíquica a outrem, nasce a obrigação 
indenizar, devendo o quantum ser fixado em valor suficiente para desestimular a repetição da 
ilegalidade” (Ac. n.º 1106/00 – 2ª Turma Recusal Cível e Criminal. Relator: Gervásio 
Protásio dos Santos Júnior).” 

§11 “No que concerne ao valor da indenização, tem sido assinalado que esta "deve ser fixada 
em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em 
enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento ser operado com 
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, 
orientando-se o Juiz nos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com 
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 
peculiaridades de cada caso, devendo, de outro lado, desestimular o ofensor a repetir o ato" 
(REsp. 240.441-MG, DJ, 05/06/2000, e revista de jurisprudência ADCOAS, pág. 43, 
08/2001).” 

§13 “Condeno ainda o requerido ao pagamento de[...] nos termos do Enunciado 10, das 
Turmas Recursais do Maranhão. 

 

FIGURA DO BEM DIZER DE ACORDO COM AS LEIS DO DIZER 

 

§12 “Isto posto, julgo procedente o pedido, para determinar o cancelamento do contrato 
de que tratam os autos e a devolução do valor pago pelo autor, ou seja ...” 

§13 “Condeno ainda o requerido ao pagamento de ...” 

FIGURA DO BEM DIZER – ATO PESSOAL 

§2 “Realizada audiência [...]Desse modo, rejeito a preliminar.” 
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ANEXO A – SENTENÇAS DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR                             
CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO LUÍS – MA 

GRUPO 1 

 SENTENÇA 1 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 
VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA 

DE SÃO LUÍS – MA 

Trata-se de queixa-crime oferecida por L em face de LM, como 
incurso nas sanções dos arts. 139 e 140 do CPB, ou seja, crime de difamação e 
calúnia, respectivamente. 

A petição inicial da ação penal privada, ou seja, a queixa-crime, 
deverá conter todos os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo 
Penal; ou seja, a exposição do fato criminoso, com todas as circunstancias, a 
qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a 
classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. 

Assim, a queixa é a exposição do fato criminoso, feita pela parte 
ofendida ou por seu representante legal, destinando-se a deflagrar o procedimento 
penal contra o autor do delito. 

No caso em questão, realizando o juízo de admissibilidade da 
peça acusatória, constatei que na mesma não há sequer a exposição do fato 
criminoso com suas circunstâncias. A petição inicial limita-se a afirmar de forma 
genérica e vaga que o acusado cometeu os crimes de injúria e difamação em face 
de sua ex-companheira; porém, não descreve os fatos ou ações que o querelado 
teria cometido para se averiguar se há adequação típica. 

A queixa-crime não se confunde com a mera notícia do crime, 
mera comunicação da prática de um crime feita à autoridade policial. Ela é a 
exposição do fato criminoso e, para isso, deverá trazer um mínimo de provas ou 
indícios. No caso, não traz sequer o fato supostamente criminoso. 

Assim sendo, a queixa-crime apresentada é inepta. 

ISTO POSTO, com espeque no art. 395, I do CPP, REJEITO a 
queixa-crime por inépcia da petição inicial. 

PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE. 

ARQUIVE-SE. 
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SENTENÇA 2  

 
ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 
VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER 

DA COMARCA DE SÃO LUÍS – MA 

 

SENTENÇA DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA: 

Trata-se de Inquérito Policial, instaurado para apuração dos fatos 
e circunstâncias que configurariam, em tese, o crime de lesão corporal tipificado no 
art. 129, § 9° do CPB, em desfavor do indiciado e que teria sido vítima sua irmã. 

Mesmo sem a presença de laudo de exame de corpo de delito o 
Ministério Público apresentou denúncia baseando-se no art. 167 do CPP, pois a 
vítima não se submeteu a exame de corpo de delito e não há mais como realizar o 
exame de corpo de delito indireto. 

É o RELATÓRIO. 

DECIDO. 

A denúncia deve ser rejeitada, pois a materialidade do delito não 
restou demonstrada nos autos em virtude da ausência do Laudo de Exame de Corpo 
de Delito.  

A própria vítima informou que não se submeteu ao exame de 
corpo de delito, afirmando, inclusive, que tem interesse apenas no tratamento 
psiquiátrico do acusado, por ser o mesmo dependente químico (fls. 66). 

Ocorre que de acordo com o julgamento exarado na ADIN n° 
4424 pelo STF, o crime de lesão corporal leve no âmbito de violência domestica e de 
familiar contra a mulher passou a ser de ação penal pública incondicionada. 
Portanto, apesar de a vítima ter informado não ter mais interesse no prosseguimento 
do feito, a ação penal pertence ao Ministério Público. 

No entanto, o fato da vítima não ter se submetido ao exame de 
corpo de delito, bem como a impossibilidade de realização do laudo indireto obsta a 
comprovação da materialidade delitiva. 

 É necessário que a inicial venha acompanhada de um mínimo de 
prova para que a ação penal tenha condições de viabilidade, caso contrário, não há 
justa causa para o processo. Só há legitimação para agir no processo penal 
condenatório quando existir o fumus boni iuris que ampare a imputação e no caso 
dos presentes autos a inicial não se encontra acompanhada de um mínimo de prova 
sobre a materialidade do delito para que se opere o recebimento da denúncia. 
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Embora o art. 167 do CPP possibilite as provas testemunhais para 
embasar a denúncia, não excluiu a necessidade do exame de corpo de delito, posto 
que este se trata de prova segura da materialidade para possível condenação. 

Ainda assim, nos autos não há sequer provas testemunhais 
suficientes.  

EX POSITIS, rejeito a denúncia por falta de condição para o 
exercício da ação penal, bem como por ausência de justa causa nos termos do art. 
395, inciso II e III do CPP. 

PUBLIQUE-SE. 

REGISTRE-SE. 
INTIMEM-SE. 
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 SENTENÇA 3  

 
ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 
VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO LUÍS-MA 
 
SENTENÇA CONDENATÓRIA: 

Vistos, etc. 

                        B R, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público 
como incurso no crime tipificado no art. 129, § 9° do Código Penal. 

Na peça inicial acusatória consta que, no dia 24 de novembro de 
2010,o acusado teria ido de encontro à vítima na tentativa de uma reconciliação; 
porém, ao receber a negativa da mesma teria passado a lhe agredir verbalmente. A 
vítima estava na companhia da sua filha, que pediu ao acusado que parasse de 
insultar sua mãe; no entanto, este teria pego um cano e agredido a vítima no rosto. 

No procedimento administrativo que serviu de supedâneo para esta 
Ação Penal foram ouvidas a vítima (fls. 07), os policiais militares que efetuaram a 
prisão em flagrante do acusado (fls. 05/06) e a filha da vítima, Sra. K (fls. 20). O 
acusado em seu interrogatório confessa que agrediu a vítima; porém, afirma que o 
fez para se defender (fls.08).  

O exame de corpo de delito referente aos fatos objeto desta ação penal 
está acostado às fls. 28 e constatou as seguintes lesões:  

“escoriação medindo 8,0 cm de comprimento localizada na face 
medial do terço superior do braço direito; ferida contusa medindo 
5,5 cm de comprimento, em forma de “c”, com cinco pontos 
cirúrgicos, localizado na região mala esquerda; edema em região 
malar e bucinadora esquerda; ferida contusa medindo 0,5 cmm de 
comprimento em lábio superior. DISCUSSÃO: como a lesão da 
pericianda foi em face, é necessário retornar para exame 
complementar após 30 dias para avaliar deformidade permanente. 
CONCLUSÃO: lesão contusa em face”. 

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2011 (fls.34). 

O acusado foi devidamente citado (fls. 35); porém, por não ter 
apresentado resposta à acusação no prazo legal e nem ter constituído advogado 
nos autos, lhe foi nomeada uma defensora dativa para atuar em sua defesa (fls. 41).  
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Na resposta à acusação a defesa se limitou a negar os fatos e afirmar 
que não há provas da agressão perpetrada pelo acusado, tendo o mesmo agido em 
legítima defesa (fls. 45/46).    

O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 47) e designada audiência 
de instrução e julgamento.  

Durante a instrução processual foi realizada a oitiva da vítima, Sra. S  
(fls. 61) e das testemunhas arroladas pela acusação, Sr. J C (fls. 62) e Sr. NJ (fls. 
63). Foi realizado o interrogatório do acusado (fls. 64/65). 

Na fase do art. 402 do CPP o Ministério Público requereu a oitiva da 
filha da vítima, a Sra. K, o que foi deferido por este Juízo.  

A filha da vítima foi ouvida como informante às fls. 70. 

Após, passou-se à fase das alegações finais. 

O Ministério Público se manifestou (fls.74/78) pela procedência da ação 
penal, com a conseqüente condenação do réu nas penas dos artigos 129, § 9° do 
CPB c/c a Lei 11340/06. Em suas alegações finais o Ministério Público afirma que 
estão provados nos autos a materialidade delitiva e a autoria do fato típico, tanto 
através do laudo de exame de corpo de delito como pelo depoimento das 
testemunhas. 

A defesa, em suas alegações finais (fls. 81/83), alega que o acusado 
agiu em legítima defesa  e, por isso, requer a absolvição do acusado por entender 
que está provada nos autos a excludente de ilicitude dos fatos.  

É O RELATÓRIO, 
FUNDAMENTO E DECIDO: 

Antes de entrar no mérito da questão, necessário enfrentar as 
alegações preliminares da defesa, o que passo a fazer a seguir: 

LEGITIMA DEFESA 

Durante toda a instrução a defesa utiliza a tese de que o acusado teria 
apenas se defendido da vítima, pois ela teria investido contra o mesmo. 

Ocorre que, compulsando os autos constatei contradições nas versões 
apresentadas pelo acusado na fase policial e na fase judicial:  

“QUE ontem começou a ingerir bebida alcoólica por volta das 17h e 
quando se dirigia para casa, por volta das 22h percebeu que a S lhe 
chamava dizendo: “EI B VEM CA”, tendo o conduzido atendido ao 
chamado da vítima, e ao se aproximar esta lhe pediu um cigarro; QUE 
depois o conduzido, a vítima e a filha desta se dirigiram em direção à 
sua residência localizada no endereço acima; QUE no percurso surgiu 
um desentendimento entre o conduzido e a vitima, tendo esta agredido 
o interrogando com um cano, momento em que o conduzido tomou o 
cano da vítima, desferindo-lhe uma pancada no rosto, inclusive a S 
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disse: EI RAPAZ, TU ME MACHUCOU, tomando rumo em direção à 
residência dela”- interrogatório policial do acusado às fls. 08. 

“QUE é verdadeira a acusação de ter praticado lesão corporal na sua 
ex-companheira SC; (...) QUE ao cair pegou um cano velho que estava 
próximo e a vítima veio foi nessa hora de forma afobada então o 
interrogando atingiu a mesma com um cano em seu rosto; (...) que 
estava embriagado no momento em que atingiu a vítima com um cano 
e que não sabe dizer o motivo de ter praticado esta agressão” – 
interrogatório judicial do acusado às fls.64.  

Na fase policial o acusado afirma que agiu em legítima defesa pois a 
vítima teria partido para cima do mesmo; porém, na fase judicial ele já confessa que 
não sabe porque cometeu a agressão e tenta minimizar a situação afirmando que se 
encontrava embriagado. 

É visível as contradições existentes. Além disso, ainda que fosse 
acolhida a tese da legítima defesa, esta não foi comprovada, pois a defesa não 
juntou aos autos o laudo de exame de corpo de delito das agressões que a vítima 
teria perpetrado contra o acusado, conforme a versão dada no interrogatório policial.  

Assim sendo, a defesa não comprovou a presença da excludente de 
ilicitude e não há como prosperar. 

DA LESÃO CORPORAL 

O crime pelo qual o acusado está sendo processado está tipificado no 
art. 129, § 9° do CPB, ou seja, lesão corporal em situação de violência doméstica. 

Sabe-se que o Código Penal, no crime de lesão corporal, tutela, 
protege a incolumidade física e a saúde física e mental das pessoas. A conduta 
típica é infligir a outrem, dano físico ou abalo na saúde física ou mental.  

O § 9°do art. 129 do CPB é tipo especial criado por força da Lei 
10886/04 para coibir a lesão praticada contra ascendente, descendente, irmão, 
cônjuge ou companheiro, ou quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, 
prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de 
hospitalidade. Trata-se, na verdade, de figura típica qualificadora do crime de lesão 
corporal dolosa. Essa qualificadora amolda-se perfeitamente ao caso em questão, 
uma vez que a vítima era ex-companheira do acusado. 

Trata-se de crime que deixa vestígios; logo, este tipo penal exige, para 
a idônea demonstração do resultado, a presença imperiosa do exame de corpo de 
delito, o que, no caso, foi devidamente observado, constando como resultado 
(fls.28): 

“escoriação medindo 8,0 cm de comprimento localizada na face 
medial do terço superior do braço direito; ferida contusa medindo 
5,5 cm de comprimento, em forma de “c”, com cinco pontos 
cirúrgicos, localizado na região mala esquerda; edema em região 
malar e bucinadora esquerda; ferida contusa medindo 0,5 cmm de 
comprimento em lábio superior. DISCUSSÃO: como a lesão da 
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pericianda foi em face, é necessário retornar para exame 
complementar após 30 dias para avaliar deformidade permanente. 
CONCLUSÃO: lesão contusa em face”. 

Pelo conceito analítico de crime este é uma conduta típica, ilícita e 
culpável. O fato para ser típico deve conter a ação, o resultado, o nexo de 
causalidade. Além disso, referido fato deve se amoldar à conduta descrita como 
crime no comando legal (tipicidade). 

A ação do acusado, bem como o nexo de causalidade entre essa ação 
e o resultado obtido e comprovado pelo laudo de exame de corpo de delito, foi 
demonstrada nos depoimentos colhidos durante a instrução processual. Senão 
vejamos: 

 
“QUE no dia do acontecido estava em uma parada de ônibus quando o 
acusado foi até a vítima em estado aparente embriagues e discutiu 
com a vítima xingou a mesma; QUE instantes depois chegou a filha da 
vitima e disse ao acusado para que se saísse de sua mãe; QUE então 
o acusado segurava a roupa da vítima na região de seu ombro e o 
acusado dizia que ia bater na vitima e na sua filha e então a vitima se 
interpôs na frente; QUE o acusado logo em seguida caiu e pegou um 
cano de um resto de construção que havia no local e deu um golpe 
com esse cano no rosto da vítima” – depoimento judicial da vítima 
(fls.61) 
 
“QUE ao chegar a vitima relatou que tinha ido se encontrar com a filha 
no momento em que o acusado chegou discutiu com a vítima e acabou 
agredindo a mesma com um cano no rosto causando um corte 
profundo e a vítima ficou bastante ensangüentada; (...) QUE 
presenciou o corte profundo no rosto da vítima” – depoimento da 
testemunha JC (fls.62) 
 
“(...) constatou que a vítima estava com lesão no rosto que estava 
inchado e sangrando muito” – depoimento da testemunha NC fls. 63). 
 
“QUE houve um empurra empurra a informante empurrou o acusado 
ele caiu ao chão e quando se levantou já foi com o cano na mão; QUE 
o acusado ia usar o cano para atingir a informante mas a sua mãe se 
intrometeu e pegou no rosto da vítima” – depoimento da informante K 
(fls. 70). 
 
A defesa não arrolou testemunhas. 
 

A tese básica do Processo Penal é a de que a prova da alegação cabe 
a quem a fez. Dessa forma, apesar da defesa ter alegado durante toda a instrução 
que os fatos não se deram como narrado na denúncia, e que o que houve foi 
legitima defesa do acusado em face das agressões da vítima; não comprovou suas 
alegações. 
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Já a acusação comprovou através de depoimentos nos autos, bem 
como do próprio laudo de exame de corpo de delito da vítima que esta realmente 
sofreu lesões. Observa-se que não há contradições entre as versões apresentadas 
pela vítima e pelas testemunhas; o mesmo já não se pode dizer da versão do 
acusado. 

Destarte, o que resulta desta análise jurídica é que o conjunto de fatos, 
conhecidos, provados e interrelacionados por circunstâncias de tempo e lugar, 
compõe prova que autoriza a conclusão de que a vítima realmente sofreu agressão 
física por seu ex-companheiro. Configurada também está a violência de gênero.  

 
CONCLUSÃO 

 
EX POSITIS e pelo que mais dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia intentada, para condenar o réu BR, nas penas do art. 
129, § 9º do CPB.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA 

 
Impõe-se, agora, a análise das circunstancias judiciais elencadas no 

art. 59 do CPB e ao que estipula o art. 68 do mesmo diploma repressivo para o 
cálculo da pena. 

 
No que diz respeito à culpabilidade, ou seja, ao estudo da intensidade 

do dolo ou grau de culpa; não há como afastar a presença do dolo. Quanto aos 
antecedentes lhe são favoráveis, dado que é tecnicamente primário, não constando 
nos autos nenhuma informação quanto a condenações imputadas a ele. A conduta 
social, não registra dado desabonador.O motivo e as circunstâncias do crime, bem 
como as conseqüências do crime foram os inerentes ao tipo e à violência de 
gênero, potencializado pela não aceitação na negativa de reconciliação do casal. 
Com relação ao comportamento da vítima, não restou comprovado que o mesmo 
tenha contribuído para o fato delituoso.   

Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação do 
crime, com base nas circunstâncias do art. 59 do CPB, fixo a pena-base no mínimo 
legal do tipo do art. 129, § 9° do CPB, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.  

Não há agravantes e nem atenuantes a serem aplicadas, uma vez que 
a pena foi fixada no mínimo legal; logo, a confissão do acusado que caracterizaria a 
atenuante da alínea “d”, do inciso III do art. 65 do CPB não poderá ser aplicada.  

  
Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, a pena 

alcança o seu patamar definitivo em 03 (três) meses de detenção. 
 

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto (art.33, §1°, alínea 
“c” do CPB.  

Tendo em vista que o acusado foi preso em flagrante em 25 de 
novembro de 2010 e só foi posto em liberdade em 02 de março de 2011 (fls. 38/39), 
necessária a realização da detração penal, pois o acusado permaneceu 03 (três) 
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meses e 05 (cinco) dias preso provisoriamente. Dessa forma, o acusado já cumpriu 
com a pena imposta. 

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados 
e OFICIE-SE ao TER/MA, nos termos do inciso III do art. 15 da Constituição Federal. 

Deixo de encaminhar a digitalização dos autos à 2ª Vara de Execuções 
Penais para acompanhamento da execução, em razão do acusado já ter cumprido 
com a pena. 

CONDENO o Estado do Maranhão ao pagamento de honorários à 
Defensora Dativa designada, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 
por ter atuado na defesa do acusado até sentença de 1° grau, conforme tabela de 
honorários aprovada pela OAB/MA em 2012, por ausência de defensor público 
atuando perante esta Vara Especializada. EXPEÇA-SE ofício requisitório. 

PUBLIQUE-SE. 
REGISTRE-SE. 
INTIMEM-SE.  
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SENTENÇA 4   

 
ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 
             VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR         
                     CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO LUÍS-MA 

DECISÃO:        

FFs, através de advogada, impetrou a presente ordem de 
HABEAS CORPUS com PEDIDO DE LIMINAR, alegando em síntese que: 

O paciente foi indiciado pela Delegada de Polícia da DEM .em 
Inquérito Policial por ter supostamente praticado os crimes previstos nos arts. 147 e 
129 § 9.º do CPB. 

Alegou a inexistência de justa causa para seu indiciamento e, 
estar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de 
locomoção em virtude da continuação do inquérito policial. Alega ainda inúmeras 
contradições e falsidades no depoimento da suposta vítima, sua ex-companheira. 

Por fim, requereu a concessão da ordem da ordem de Habeas 
Corpus para trancamento do procedimento investigatório. 

A liminar foi negada às fls. 70/71, por não ter sido constatada a 
presença do periculum in mora ou do fumus boni iuris. 

Foram solicitadas informações à autoridade impetrada e r. 
informações foram devidamente prestadas às fls. 72/118, bem como foram 
encaminhados vários documentos constantes do Inquérito Policial instaurado. 

O Ministério Público manifestou-se às fls. retro pela denegação da 
ordem. 

É o sucinto RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: 

A autoridade policial, em virtude do depoimento da vítima e das 
testemunhas, não tinha outro caminho a seguir a não ser a instauração do IPL, para 
constatar ou não ofensa à integridade física da vítima, bem como das supostas 
ameaças, esclarecendo os motivos e a veracidade da ocorrência. Aliás, o 
impetrante deveria se preocupar com o esclarecimento da verdade e não com 
o trancamento do IPL. 
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O trancamento do Inquérito Policial só é possível quando o fato é 
atípico, ou no caso de manifesta ilegalidade ou, quando extinta a punibilidade. De 
forma que, se há indícios de autoria e prova da materialidade não é possível o 
trancamento do IPL.  

Assim, a alegação do impetrante de falta de justa causa para 
existência de investigação em virtude da carência de provas e da atipicidade da 
conduta é despropositada, uma vez que há nos autos boletim de ocorrência, 
depoimento da vítima; que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a 
mulher recebem maior atenção, bem como há depoimento de informantes. Logo, há 
indícios da materialidade delitiva, aguardando ainda a conclusão do laudo de exame 
de corpo de delito, o que é feito justamente durante o procedimento administrativo 
que o impetrante tenta obstar. 

Nesta fase vigora o princípio do “in dúbio pro societate”, onde, 
havendo indícios, havendo possibilidade da ocorrência de um crime, deve a 
investigação policial prosseguir, resguardando os interesses da sociedade e 
cumprindo determinação Constitucional. Além disso, não há nenhuma prova de que 
a liberdade do impetrante está sofrendo riscos, pois o mesmo não se encontra preso 
em decorrência do Inquérito instaurado.  

A respeito da matéria, trazemos à colação os seguintes 
entendimentos jurisprudenciais: 

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRANCAMENTO DE 
INQUÉRITO POLICIAL. O inquérito policial é procedimento 
legítimo para, através dele, apurarem-se fatos tidos como ilícitos 
penais, não se constituindo as investigações desenvolvidas em 
constrangimento abusivo. Só cabe o trancamento de inquérito 
policial quando atípico o fato ou quando manifesta a ilegalidade 
ou, ainda, quando extinta a punibilidade. Havendo crime em tese, 
prova da materialidade do delito e indícios da autoria, não se 
admite o trancamento das investigações, sob pena de obstar-se 
a atividade policial. Recurso ministerial provido, rejeitada a 
prefacial. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70009792417, Oitava 
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Carlos 
Ávila de Carvalho Leite, Julgado em 06/04/2005) 

“HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO 
POLICIAL. A concessão de ordem com vistas a trancar inquérito 
policial é medida extrema, admitida apenas em casos 
excepcionais, onde manifesta a atipicidade da conduta 
investigada. No caso, dada a marcha procedimental vivenciada, 
não se cogita do trancamento, máxime porque tudo indica que 
típica a conduta é. Ainda, aprioristicamente, não há 
incompatibilidade do defensor dativo com a norma do artigo 327 
do CP. Ordem denegada. (Habeas Corpus Nº 70010581163, 
Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José 
Eugênio Tedesco, Julgado em 17/02/2005) 
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“PENAL. PROCESSUAL. CRIMES CONTRA O MEIO      
AMBIENTE. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. 
"HABEAS CORPUS" RECURSO. 

1. SÓ SE TRANCA INQUÉRITO POLICIAL QUANDO 
EVIDENCIADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA 
PELO PACIENTE OU SE CLARAMENTE COMPROVADA SUA 
INOCÊNCIA; FORA ESTAS HIPÓTESES, NÃO HÁ QUE SE 
FALAR EM TRANCAMENTO. 

2. O SIMPLES INDICIAMENTO EM INQUÉRITO POLICIAL NÃO 
CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL REPARÁVEL 
PELO "HABEAS CORPUS". 

3. "HABEAS CORPUS" CONHECIDO; PEDIDO               
NEGADO. 

(RHC 8410/SP, REL. MINISTRO EDSON VIDIGAL, QUINTA 
TURMA, JULGADO EM15.04.1999, DJ 25.10.1999 P. 99)” 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 331 DO 
CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. FALTA DE 
JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 

I − O trancamento de inquérito, conquanto possível, cabe apenas 
nas hipóteses excepcionais em que, prima facie, mostra−se 
evidente a atipicidade do fato ou a inexistência de autoria por 
parte do indiciado, não sendo cabível quando há apuração 
plausível de conduta que, em tese, constitui prática de crime, 
como ocorreu na espécie. (Precedentes). 

II − In casu, a verificação das teses de atipicidade da conduta por 
ausência de dolo e de excludente de ilicitude (exercício regular de 
direito), demandaria, necessariamente, o amplo revolvimento do 
material fático−probatório o que, nesta estreita via, mostra−se 
inviável. (Precedentes). Documento (963445)  

W r i t denegado. HC 29182 / RJ; Relator(a) Ministro FELIX 
FISCHER (1109), DJ 03.11.2004 

Além disso, a autoridade policial tem o dever de investigar e tomar 
as providências impostas por lei para a elucidação dos fatos que envolvam uma 
infração penal, de modo que, tomando conhecimento da ocorrência do ilícito, ou 
seja, de um fato que constitui crime em tese (cognição imediata), a autoridade 
policial deve instaurar o procedimento respectivo, não constituindo tal fato 
constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus. Portanto, falar−se em 
trancamento do inquérito policial é tratar de medida prematura, não devendo, nesta 
fase preliminar, ser tolhida a condução das investigações policiais.  

A doutrina assim se posiciona: 
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“O habeas corpus não é o meio para trancar inquérito policial 
porque para a instauração do procedimento inquisitório basta 
haver elementos indicativos da ocorrência de fato que em 
tese, configura ilícito penal, e indícios que apontem 
determinada pessoa ou determinadas pessoas como 
participantes do fato típico e antijurídico. Se os fatos 
configuram crime, em tese, o inquérito policial não pode ser 
trancado por falta de justa causa. Para o deferimento do pedido 
fundado na falta de justa causa é necessário que ela resulte 
nítida, patente, incontroversa, translúcida, não ensejando uma 
análise profunda e valorativa da prova. Assim, como o 
trancamento do inquérito policial representa medida excepcional, 
somente é cabível e admissível quando desde logo se verifique a 
atipicidade do fato investigado ou a evidente impossibilidade de o 
indiciado ser seu autor. (Julio Fabbrini Mirabete, in Código de 
Processo Penal Interpretado, 1ª edição, p. 1702) 

Também por força dos tratados internacionais adotados pelo 
Brasil referentes à violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como em 
razão da vigência da Lei Maria da Penha, a autoridade policial está obrigada, por lei, 
a apurar toda e qualquer possível violência doméstica. O agressor poderá ser 
qualquer pessoa do povo, sem que seja necessariamente um criminoso contumaz. 
Não há um padrão esteriotipado ou lombrosiano para saber quem pode ser 
agressor. 

EX POSITIS, DENEGO a ordem de Habeas Corpus requerida, por 
não encontrar amparo legal e nem respaldo jurisprudencial. 

INTIME-SE o paciente e o sua advogada. 

OFICIE-SE à DEM informando o teor desta decisão e para a 
remessa do IPL a esta Vara especializada, com brevidade. 

NOTIFIQUE-SE o MP. 
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SENTENÇA 5  
 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 
VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SÃO LUÍS-MA 

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA 

Vistos, etc. 

A S, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público 
porque no dia 14 de junho de 2010 teria praticado crime de lesão corporal na 
modalidade de violência doméstica e familiar contra a mulher em face de sua ex-
companheira.  

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público tanto contra o acusado, 
quanto também contra a vítima, pois segundo a peça acusatória, teria havido lesões 
e agressões recíprocas. 

Aponta a denúncia que acusado e vítima conviveram maritalmente por 
cerca de 05 (cinco) anos, mas que já estavam separados a 02 (dois) meses. A vítima 
teria ido até a residência onde morava com o acusado para poder buscar alguns 
pertences da mesma que ali se encontravam. No entanto, acusado e vítima 
passaram a discutir em razão de uma conta telefônica e logo passaram a se agredir 
mutuamente, travando, inclusive, luta corporal. O réu está sendo acusado por ter 
desferido socos, puxado o cabelo e arrastado a vítima no chão, lhe causando as 
lesões descritas no exame de corpo de delito. 

A vítima foi acusada de ter desferido socos, unhadas e jogado um 
ventilador contra o acusado, causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo 
de delito também acostado aos autos. 

A denúncia foi recebida quanto ao acusado; porém, a denúncia contra 
a vítima foi rejeitada, uma vez que esta Vara Especializada é competente para  
julgar e processar crimes contra violência doméstica e familiar praticados contra a 
mulher. Dessa forma, este juízo declinou da competência para processar e julgar o 
crime supostamente cometido em face do ora acusado (fls.75/76).   

O acusado foi devidamente citado, mediante comparecimento nesta 
Vara Especializada (fls. 77). 
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   No Inquérito Policial que serviu de supedâneo para esta Ação Penal 
constam os depoimentos testemunhais, bem como o da própria vítima e acusado. 

Na resposta à acusação ofertada pela defesa do acusado, consta vasta 
documentação alegando a inexistência de provas quanto à autoria delitiva; 
atipicidade da conduta do acusado; amizade íntima entre a vítima e a testemunha; 
flagrante forjado ou preparado, dentre outras alegações. Alega ainda que tudo não  
passou de uma farsa armada pela vítima e testemunha para lhe prejudicar no 
processo de separação e partilha que estaria tramitando na Vara de Família (fls. 
84/215). 

Apesar das argumentações da defesa, as preliminares suscitadas 
foram derrubadas por ausência de respaldo legal e a decisão de recebimento da 
denúncia foi mantida (fls. 216).  

No Juízo desta Vara Especializada foi realizada a audiência de 
instrução com a oitiva da vítima (fls. 223/224) e das outras testemunhas arroladas 
pelo Ministério Público, o Sr. P (fls. 225/226), Sr. S (fls. 227) e Sr. M (fls. 231). Foi 
realizada a oitiva da testemunha arrolada pela defesa, Sra. R (fls. 232). Por fim 
realizado o interrogatório do acusado ( fls. 233/234). 

 Ao final, na fase do art. 402 do CPP, o Ministério Público requereu a 
juntada do espelho do Sistema Thmeis PG e, a defesa requereu a juntada de 
documentação que comprova o não indiciamento do mesmo em outro procedimento 
administrativo, ao que este Juízo deferiu ambos os requerimentos. 

A documentação acostada aos autos pela defesa do acusado consta 
às fls. 239/253. 

O Ministério Público apresentou alegações em forma de memorial 
(fls.256/263) onde requer a absolvição do acusado, por entender que restou 
comprovado nos autos as agressões e lesões recíprocas, sendo que não foi possível 
constatar pelas provas constantes nos autos quem deu início às agressões. Dessa 
forma, entende que ambos devem ser absolvidos por haver fundada dúvida sobre a 
existência de circunstância que exclua o crime, ou seja, legítima defesa; ou, 
ausência de provas suficientes para condenação.. 

A defesa do acusado apresentou alegações finais às fls. 265/270, onde 
requer a absolvição do acusado por legítima defesa comprovada nos autos. Caso 
esse entendimento seja ultrapassado, requer a absolvição por falta de provas 
suficientes para condenação.  

É O RELATÓRIO, 

FUNDAMENTO E DECIDO: 

A lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger a mulher 
vítima de violência doméstica e familiar. Historicamente esse tipo de violência 
sempre existiu; porém as vítimas, na grande maioria dos casos, permaneciam no 
silêncio, sofrendo as reiteradas violências por parte dos agressores sem, no entanto, 
denunciá-los na polícia.  Tal fato se dava por razões das mais diversas, tanto de 
ordem cultural quanto econômica. Além disso, por serem os agressores pessoas do 



  
189 

núcleo de convivência mais íntimo destas mulheres, as mesmas tinham vergonha e 
medo, pois no máximo os agressores eram condenados a pagar cestas básicas, 
deixando nas mulheres um sentimento de impunidade e revolta que acabavam 
gerando conseqüências tão malévolas quanto à violência praticada pelos 
agressores. 

Após a entrada em vigor da Lei 11.340/06 as mulheres passaram a 
acreditar mais na proteção prometida por esta Lei e passaram a soltar um grito de 
socorro aos órgãos da persecução criminal, visando receberem esta proteção para 
si e uma punição mais eficaz para os agressores. No entanto, cada fato deverá ser 
analisado minuciosamente, pois há casos em que a violência decorre não da 
questão de gênero, protegida por esta Lei e sim de razões das mais diversas, cuja 
competência para solução não se enquadra nesta Especilizada e, muitas vezes, 
nem mesmo seria o caso de aplicação da lei penal, podendo ser resolvido pelos 
outros ramos jurídicos, com a mesma eficácia. 

O acusado fez inúmeras alegações em sua resposta à acusação, 
sendo que não comprovou nenhuma delas. 

Inicialmente alegou que não há prova nos autos de que as lesões 
corporais apresentadas pela vítima tenham sido causadas pelo acusado. Ocorre 
que, os depoimentos testemunhais, tanto das testemunhas de acusação quanto das 
testemunhas de defesa, descrevem a discussão ocorrida na data do fato, bem como 
a luta corporal travada entre vítima e acusado. Senão vejamos: 

“QUE a vítima pegou a chave do carro do acusado e daí houve uma 
disputa sobre essa chave e a vítima tropeçou no batente vindo a se 
machucar mas logo depois o acusado veio para cima da vítima e lhe 
agrediu fisicamente com um soco” – depoimento judicial da vítima às 
fls. 223 

“QUE não viu a briga entre o casal, mas apenas ela machucada e o 
acusado que estava arranhado no rosto; QUE logo depois do 
acontecido a vítima ligou para a testemunha dizendo que o Amauri a 
tinha agredido” – depoimento da testemunha P às fls. 225 

“QUE tanto o acusado quanto a vítima se encontravam nervosos e 
diante do impasse foram os mesmos conduzidos para a delegacia; 
QUE tanto a vítima quanto o acusado apresentavam lesões 
superficiais” – depoimento da testemunha M às fls. 231 

“QUE a vítima foi para dentro de casa e pegou a chave do carro e logo 
em seguida escorregou e caiu sendo que nesse instante o acusado 
montou em cima da vítima para tentar tirar a chave do carro que estava 
no bolso da vítima” – depoimento da testemunha R às fls. 232. 

O próprio acusado em seu interrogatório judicial de fls. 233 mencionou 
a briga travada entre ambos: 
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“QUE não foi o interrogando quem deu causa as lesões resultante no 
exame de corpo de delito foi a própria vítima que se machucou durante 
a briga”. 

Dessa forma, depreende-se dos autos que as lesões corporais na 
vítima efetivamente ocorreram, conforme resta comprovado no laudo de exame de 
corpo de delito de fls. 62: 

“ferida puntiforme localizada na mucosa da região bucinadora 
esquerda; ferida puntiforme localizada na mucosa do lábio superior; 
escoriação de arrasto, medindo três centímetros e meio por dois 
centímetros, localizada na face posterior do terço inferior do antebraço 
direito; equimose violácea, medindo cinco centímetros de diâmetro, 
localizada na face anterior do terço médio do antebraço esquerdo; 
escoriação de arrasto medindo cinco centímetros por meio centímetro, 
localizada na face lateral do terço médio do braço esquerdo. 
Conclusão: lesões contusas, com nexo causal e temporal compatíveis 
com o evento relatado pela pericianda”.   

Logo; a tese levantada pelo acusado da ausência de provas da autoria 
resta descaracterizada pelas provas testemunhais trazidas aos autos. 

Outra tese levantada pela defesa foi do flagrante forjado ou preparado. 
Porém, esta tese também não foi comprovada pelo acusado, pois o fato de uma das 
testemunhas ser amigo íntimo da vítima não é suficiente para concluir-se pela trama 
arquitetada, segundo quer sugerir o acusado. 

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra 
da vítima merece credibilidade, uma vez que a maioria dos casos se dá no âmbito 
de intimidade do casal, onde deveria reinar a harmonia e a segurança. Dessa forma, 
prevalecem os casos em que não há testemunhas oculares das agressões e 
ameaças, ou que tais violências sejam testemunhadas por entes familiares ou 
pessoas próximas, da convivência de ambos. Depreende-se assim que, o fato de 
uma das testemunhas ser amigo da vítima, tendo socorrido a mesma quando 
solicitado, tendo, inclusive, abrigado a mesma, não leva à conclusão de que este 
arquitetou uma trama em conluio com a vítima para prejudicar o acusado. Logo, a 
tese do flagrante forjado ou preparado também não foi comprovada pelo acusado. 

 

O acusado alega ainda que agiu em legítima defesa. Trata-se de causa 
excludente de ilicitude. O art. 25 do CPB define claramente o que seria a legítima 
defesa: 

“Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos 
meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito 
seu ou de outrem”. 

 
Dessa forma, sua configuração somente será encontrada quando 

presentes alguns requisitos, quais sejam: agressão atual ou iminente e injusta, 
Direito próprio ou alheio a ser preservado e moderação nos meios necessários a 
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Repulsa. Presente todos os requisitos, estar-se-á tipificado a legítima defesa e não 
será passível de qualquer conduta punível. Isto ocorre porque o estado não utilizará 
do jus puniendi a ele conferido para punir uma conduta tida como aceitável, a 
sociedade valorou este ato de defesa. 

 
O conjunto probatório constante nos autos comprova a ocorrência de 

agressão por parte da vítima contra o acusado; há laudo de exame de corpo de 
delito realizado pelo mesmo às fls. 74: 

 
“equimose e escoriação na região do hemitórax esquerdo, escoriação 
na região do pescoço – região supra-hióidea, escoriação na area do 
“pomo de adão”, discreta fratura do dente incisivo lateral esquerdo da 
arcada dentária superior, equimose na região cervical direita, 
escoriação na região peitoral esquerda, equimose na região zigomática 
esquerda e equimose na região cervical posterior, provocadas por 
instrumento contundente”.  
 
No entanto, apesar de restar demonstrado nos autos agressões e 

lesões recíprocas, não ficou comprovado de forma uníssona qual dos contendores 
deu início às agressões contra o outro. Assim sendo, não há como determinar sem 
sombra de dúvidas quem agiu em legítima defesa. Dessa forma, há fundada dúvida 
quanto à legítima defesa do acusado.  

 
A única testemunha que efetivamente diz ter presenciado o fato típico 

afirma que o acusado foi lesionado primeiramente; porém, concordo com o 
Ministério Público no sentido de que, estando esta testemunha presenciando os 
fatos de sua residência, através de um muro de 2 metros, com aberturas para 
ventilação, pode não ter percebido toda a dinâmica do ocorrido. Além disso, 
constatei uma certa contradição entre o seu depoimento e o que foi narrado pelo 
acusado em seu interrogatório: 

 
“QUE era vizinha do acusado e da vítima na época sendo que este 
estava na area externa e coberta da casa passando roupa ao ferro e a 
vítima veio, contudo sendo que nesse instante a porta bateu e a 
testemunha escutou a porta batendo e viu quando a vítima estava 
tentando tomar o ferro do acusado; como a vítima não conseguiu tomar 
o ferro pegou o ventilador para tacar no acusado sendo que o 
ventilador não pegou no mesmo e caiu no chão; QUE a vítima foi para 
dentro de casa e pegou a chave do carro e logo em seguida 
escorregou e caiu sendo que nesse instante o acusado montou em 
cima da vítima para tentar tirar a chave do carro que estava no bolso 
da vítima” - depoimento da testemunha R às fls. 232. 
 
“QUE a vítima já chegou com a intenção de brigar e foi para cima do 
interrogando já querendo tomar o ferro para que o interrogando não 
tivesse defesa foi então que a vítima jogou um ventilador pra cima do 
interrogando, neste instante o interrogando saiu ara o fundo do quintal 
e a vítima foi pegar a chave do carro para ficar com o mesmo tanto que 
na delegacia depois do atendimento ela levou o carro consigo” – 
interrogatório do acusado às fls. 234. 
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Ou seja, como pode a testemunha ter presenciado o momento que a 

vítima chegou tentando pegar o ferro do acusado e lhe jogando um ventilador se só 
depois disso este teria ido para a parte externa da casa? Como ele mesmo descreve 
em seu interrogatório. Assim, esta pequena contradição é suficiente para colocar em 
dúvida a perfeita percepção do ocorrido pela testemunha. 

 
Resulta, portanto, desta análise jurídica e segundo o meu 

convencimento (art. 155 do CPP), de que não restou comprovado nos autos quem 
deu início às agressões e, havendo lesões recíprocas, devidamente comprovadas, 
não há como afirmar quem agiu em legítima defesa e, portanto, não há como 
condenar o acusado. 

A Jurisprudência Pátria vem assim se posicionando: 

“PENAL. PROCESSO PENAL. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS. 
DÚVIDA SOBRE QUEM INICIOU AS AGRESSÕES. ABSOLVIÇÃO. 
NA DÚVIDA SOBRE QUEM TENHA COMEÇADO AS AGRESSÕES 
FÍSICAS, OU QUEM AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA, IMPÕE-SE A 
ABSOLVIÇÃO, SOBRETUDO QUANDO SE CONSTATA A 
OCORRÊNCIA DE LESÕES RECÍPROCAS (APR 
132533020078070005/DF Rel. ALFEU MACHADO – J. 07/10/2010 - 2ª 
Turma Criminal – P. 20/10/2010, DJ-e Pág. 226)” 

“APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL LEVE. AMEAÇA. ARTIGOS 
129 147 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 

Embora comprovada à existência das lesões recíprocas, não 
restou esclarecido em relação à iniciativa das agressões. Não 
havendo prova conclusiva acerca da ocorrência de fato típico e de sua 
autoria, impositiva a absolvição, tudo em atenção ao princípio do in 
dubio pro reo. RECURSOS PROVIDOS. (Recurso Crime Nº 
71003223948, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: 
Luiz Antônio Alves Capra, Julgado em 12/09/2011)” 

“PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÕES 
CORPORAIS. LEGÍTIMA DEFESA. DÚVIDA. AGRESSÕES 
RECÍPROCAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO 
PROVIDO. 

1. NA DÚVIDA SOBRE QUEM TERIA COMEÇADO AS AGRESSÕES 
FÍSICAS, OU QUEM EFETIVAMENTE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA 
DEFESA, IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO, SOBRETUDO QUANDO 
CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE LESÕES RECÍPROCAS. 

2. APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO. 
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3. RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU (TJDF – APR: 
133706920088070010. Rel. Silvânio Barbosa dos Santos – J. 23/09/10 
– 2ª Turma Criminal – P. 06/10/10, DJ-e, pág. 165)” 

EX POSITIS e pelo que mais dos autos consta, JULGO 
IMPROCEDENTE a DENÚNCIA intentada, para ABSOLVER o réu AB nas penas do 
art. 129, § 9° do CPB, e o faço por haver fundada dúvida sobre a existência de 
circunstância que exclua o crime, na forma do estipulado no art.386, VI, segunda 
parte do CPP).  
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ANEXO B – SENTENÇAS DO 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE 

SÃO LUÍS – MA 

GRUPO 2 

SENTENÇA 1  

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SÃO LUIS 
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO LUÍS 

[Vistos, etc.  

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 
9.099/95. 

Audiência una sem conciliação, tendo a requerida apresentado 
sua defesa, arguindo a incompetência do juízo pela complexidade da 
causa, o que não guarda acolhida, uma vez não evidenciada a 
necessidade de produção de qualquer perícia complementar.  

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada. 

No mérito, pugna pela improcedência da ação em todo o seu 
teor. Juntou laudo e fotografias, da mesma forma com que se valeu o 
autor. 

Analisado o processo em toda a sua extensão, concluo que 
assiste razão ao autor. 

As fotografias juntadas no processo, especialmente aquelas 
que estampam à plena evidência os serviços efetuados pela reclamada, 
que causaram prejuízos ao autor, demonstram, à saciedade, que a 
reclamada não se desincumbiu plenamente de referida tarefa, deixando de 
adotar as devidas cautelas, com vistas a evitar prejuízos causados. 

Ora, para que se tenha ideia do tamanho do descaso, percebe-
se que, em frente ao imóvel do autor, e em profundidade, foi utilizado 
equipamento pesado que, em operação, chegou a produzir profunda 



  
195 

cavidade sob o imóvel, suscetível, portanto,  de causar abalo à estrutura do 
prédio, resultando, desse procedimento demais consequências. 

De sua parte, a reclamada não comprovou que a culpa foi do 
autor. Meras afirmações desprovidas de provas não possuem o condão de 
afirmar a responsabilidade da parte autora, especialmente no que diz 
respeito à construção que o autor estaria imprimindo ao prédio, advindo daí 
abalos à estrutura desse imóvel. Enfim, a companhia não apresentou nos 
autos qualquer elemento convincente de prova de suas alegações. 

Tenho que restou demonstrado o nexo de causalidade entre a 
falha na execução do serviço por parte da requerida e a ocorrência dos 
danos causados no imóvel objeto da presente lide, impondo-se o dever de 
arcar com a responsabilidade de arcar com as providências requeridas 
pelo autor, conforme assinalado na inicial. 

Quanto aos danos morais, tenho que existe no caso a 
responsabilidade civil objetiva, o que leva a empresa reclamada a ter de 
suportar os danos sofridos pelo autor. Ademais, prescreve o Código Civil, 
no artigo 927, que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano 
a outrem, fica obrigado a repará-lo. Para a caracterização do dano moral 
indenizável, necessária a ocorrência dos seguintes fatores: atitude 
comissiva ou omissiva do agente (com ou sem culpa, conforme o caso); 
dano; nexo de causalidade entre um e outro.  

Ora, ao autor restou cabalmente demonstrado o desconforto 
que sofreu com o ocorrido, dada a maneira com que a reclamada se houve 
na  operação de seus serviços, desprovida de meios técnicos compatíveis, 
além do que deixou de  atender não somente a reclamação que lhe foi 
dirigida, como também, em total afronta a este Juízo, até ao presente 
momento não se quedou em tomar as providências determinadas. Desse 
modo, tenho que o promovente foi tomado por desespero, insegurança, 
dentre outras lesões emocionais que devem ser reparadas. 

No que concerne ao valor da indenização, tem sido assinalado 
que esta "deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a 
reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com abusos e 
exageros, devendo o arbitramento ser operado com moderação, 
proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, 
orientando-se o Juiz nos critérios sugeridos pela doutrina e pela 
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom 
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, 
devendo, de outro lado, desestimular o ofensor a repetir o ato" (REsp. 
240.441-MG, DJ, 05/06/2000, e revista de jurisprudência ADCOAS, pág. 
43, 08/2001). 
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Isto posto, julgo procedente o pedido, pelo que ratifico os 
termos da liminar concedida (evento 13), bem c -  dê cumprimento às 
providências por este Juízo já determinadas, fixando o prazo de 10 (dez) 
dias, para início dos trabalhos, pena de imposição de nova multa.A 

Condeno-a ainda em pagar ao autor - CC, a quantia de R$ 
7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização pelos danos morais 
verificados, valor este que se sujeitará aos acréscimos de ordem legal, nos 
termos do Enunciado 10, das Turmas Recursais do Maranhão.  

Publique-se.  

Registre-se. 

 Intimem-se.  

Providencie a requerida o pagamento do valor condenatório e 
da multa constante do evento 30, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
de imposição da multa prevista no art. 475-J, do CPC, dando início à 
execução.  

Cumprida a sentença, arquive-se.  

Nos termos do artigo 1º da Resolução 112013, do egrégio 
Tribunal de Justiça do Maranhão, ficam as partes de já cientificadas que os 
presentes autos “serão eliminados após o prazo de 120 dias do 
arquivamento definitivo, este considerado a partir do cumprimento da 
sentença”. 
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  SENTENÇA 2   

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SÃO LUIS 
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO LUÍS 

Vistos, etc. 

Dispensado o relatório – artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Realizada audiência una, o requerido apresentou contestação, na qual 
suscitou a decadência do direito do autor, o que não subsiste, porquanto o § 1º do 
artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que a contagem do prazo 
inicia-se a partir do término da execução dos serviços. Ademais, o presente pleito 
refere-se a reparação civil e pretensão de enriquecimento sem causa (repetição de 
indébito), aos quais não se aplica o aludido prazo decadencial. 

Desse modo, rejeito a preliminar arguída. 

Do que consta dos autos, acolho as alegações da parte autora, 
porquanto foram cobradas tarifas alheias ao serviço contratado, como, aliás, já 
reconhecido exaustivamente pelos tribunais em casos análogos: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 
CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - NULIDADE DA CLÁUSULA 
QUE PREVÊ TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO E 
EMISSÃO DE BOLETO - COMPENSAÇÃO DE VALORES - 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - 
POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. São nulas as 
cláusulas que preveem cobrança da emissão de boletos e 
tarifa de abertura de crédito, por serem consideradas 
abusivas. Sendo considerados abusivos os encargos 
aplicados pelo banco, é perfeitamente cabível a 
compensação dos valores pagos indevidamente pelo autor, 
sob pena de enriquecimento ilícito, e, posteriormente, a 
restituição na forma simples. (Apelação Cível - Ordinário nº 
2009.005060-0/0000-00, 3ª Turma Cível do TJMS, Rel. 
Rubens Bergonzi Bossay. unânime, DJe 13.07.2009). (grifo 
nosso) 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. 
LEGITIMIDADE. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA 
SOB EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. 1. O Tribunal a 
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quo manifestou-se acerca de todas as questões relevantes 
para a solução da controvérsia, tal como lhe fora posta e 
submetida. Não cabe alegação de violação do artigo 535 do 
CPC, quando a Corte de origem aprecia a questão de 
maneira fundamentada, apenas não adotando a tese da 
recorrente. Precedentes. 2. A falta de prequestionamento em 
relação aos arts. 4°, 9°, 10 e 11, da Lei n. 4.595/64, impede o 
conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula 
211/STJ. 3. Portarias, circulares e resoluções não se 
encontram inseridas no conceito de lei federal para o efeito 
de interposição deste apelo nobre. Precedentes. 4. Não se 
verifica a alegada vulneração dos artigos 458 do Código de 
Processo Civil, porquanto a Corte local apreciou a lide, 
discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe 
foram submetidas. 5. A presente ação civil pública foi 
proposta com base nos "interesses individuais homogêneos" 
do consumidores/usuários do serviço bancário, tutelados 
pela Lei nº 8.078, em seu art. 81, parágrafo único, inciso III, 
ou seja, aqueles entendidos como decorrentes de origem 
comum, consoante demonstrado pelo Tribunal de origem, 
motivo pelo qual não há falar em falta de legitimação do 
Ministério Público para propor a ação. 6. A relação jurídica 
existente entre o contratante/usuário de serviços bancários e 
a instituição financeira é disciplinada pelo Código de Defesa 
do Consumidor, conforme decidiu a Suprema Corte na ADI 
2591. Precedentes. 7. Sendo os serviços prestados pelo 
Banco remunerados pela tarifa interbancária, conforme 
referido pelo Tribunal de origem, a cobrança de tarifa dos 
consumidores pelo pagamento mediante boleto/ficha de 
compensação constitui enriquecimento sem causa por parte 
das instituições financeira, pois há “dupla remuneração? pelo 
mesmo serviço, importando em vantagem exagerada dos 
Bancos em detrimento dos consumidores, razão pela qual 
abusiva a cobrança da tarifa, nos termos do art. 39, V, do 
CDC c/c art. 51, § 1°, I e III, do CDC. 8. O pedido de 
indenização pelos valores pagos em razão da cobrança de 
emissão de boleto bancário, seja de forma simples, seja em 
dobro, não é cabível, tendo em vista que a presente ação 
civil pública busca a proteção dos interesses individuais 
homogêneos de caráter indivisível. 9. A multa cominatória, 
em caso de descumprimento da obrigação de não fazer, 
deverá ser destinada ao Fundo indicado pelo Ministério 
Público, nos termos do art. 13 da Lei n. 7.347/85, uma vez 
que não é possível determinar a quantidade de 
consumidores lesados pela cobrança indevida da tarifa sob a 
emissão de boleto bancário. 10. Recursos especiais 
conhecidos em parte e, nesta parte, providos. (Recurso 
Especial Nº 794.752 - MA (2005/0182889-0). Relator : Min. 
Luis Felipe Salomão. Data da decisão: 16/06/2010. Data da 
publicação: DJ 12/04/2010.) 
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Assim, flagrantemente abusiva (CDC, artigos 39, V e 51, § 1º, I e III) a 
cobrança imputada, pois fora transferido, ao consumidor, encargo que deveria ser 
suportado pela instituição financeira prestadora do serviço (pois suporta o risco da 
atividade econômica). Cabível, desta feita, a restituição em dobro dos valores pagos 
indevidamente (artigo 42, § único, da Lei 8078/90). 

Quanto aos danos morais, prescreve o Código Civil, no artigo 927, que 
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 
repará-lo, dispondo, ainda, no parágrafo único, que haverá obrigação de reparar o 
dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem. Encaixa-se, nesta última hipótese, a relação de 
consumo, que traz o consumidor como pólo hipossuficiente da relação e o 
fornecedor como aquele que suporta os riscos da atividade econômica – 
responsabilidade objetiva, portanto. 

Para a caracterização do dano moral indenizável, necessária a 
ocorrência dos seguintes fatores: atitude comissiva ou omissiva do agente 
(independentemente de culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva); dano; 
nexo de causalidade entre um e outro. Na mesma esteira os julgados sobre a 
matéria: “verificado que o ato do agente, que não atendeu aos requisitos legais, 
causou perturbação psíquica a outrem, nasce a obrigação indenizar, devendo o 
quantum ser fixado em valor suficiente para desestimular a repetição da ilegalidade”. 
(Ac. n.º 1106/00 – 2ª Turma Recusal Cível e Criminal.). 

O dano reside na cobrança indevida, ao consumidor, de tarifas que não 
são de seu encargo, efeito que não se exaure na esfera meramente econômica, 
acarretando à vítima frustrações e angústias de ordem íntima. 

No que concerne ao valor da indenização, tem sido assinalado que 
esta "deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação 
venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo 
o arbitramento ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e 
ao porte econômico das partes, orientando-se o Juiz nos critérios sugeridos pela 
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e 
do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, 
devendo, de outro lado, desestimular o ofensor a repetir o ato" (REsp. 240.441-MG, 
DJ, 05/06/2000, e revista de jurisprudência ADCOAS, pág. 43, 08/2001). 

Isto posto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente o 
pedido, para determinar a restituição, em dobro, dos valores pagos por Tarifa 
de Cadastro, Registro do Contrato, Serviços de Terceiros e Tarifa de Avaliação 
do Bem, o que perfaz R$ 4.678,62 (quatro mil seiscentos e setenta e oito reais e 
sessenta e dois centavos). 

Condeno o requerido, ainda, ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil 
e quinhentos reais) a título de indenização pelos danos morais verificados, valor 
que se sujeitará aos acréscimos de ordem legal, nos termos do Enunciado 10, das 
Turmas Recursais do Maranhão. 
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Publique-se.  

Registre-se.  

Intimem-se. 

Providencie o requerido o pagamento do montante da condenação, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de imposição da multa prevista no art. 475-J, do 
CPC, dando início à execução. 

Cumprida a sentença, arquive-se. 
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  SENTENÇA 3   

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SÃO LUIS 

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO LUÍS 

Vistos, etc. 

Dispensado o relatório – artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Realizada audiência, não houve acordo e o requerido 
apresentou sua defesa, alegando culpa exclusiva da autora. 

Compulsando os autos, verifico que não há elementos 
significativos para arrimar a pretensão da autora, mesmo porque a 
condição de consumidora não pode servir de lastro a que se desincumba a 
autora da ação, totalmente, de seu encargo probatório. 

É sabido que, nas demandas de consumo, cabe a inversão do 
ônus da prova, após a análise, caso a caso, se a obtenção de provas pala 
parte requerente seria obstaculizada por sua condição de 
hipossuficiente/vulnerável. No caso dos autos, a autora poderia, facilmente, 
comprovar que requerera, administrativamente, a realização de nova 
prova, assim como comprovar que cumprira com todos os demais 
requisitos para a aprovação na disciplina, já que permanecera apenas dois 
dias internada em hospital. 

Ademais, as instituições de ensino superior gozam de 
autonomia pedagógica para editar suas normas internas, cabendo a 
intervenção jurisdicional apenas nos casos de abuso. 

De qualquer forma, a autora não comprovou o cabimento do 
seu pedido, seja por eventual negativa de realização de nova prova ou 
qualquer outro argumento abusivo que gerasse sua reprovação. Repise-se, 
a prova das providências administrativas para solução de seu problema 
acadêmico poderia ser facilmente obtida. 

É entendimento assentado na jurisprudência que “a doutrina do 
ônus da prova repousa no princípio de que, visando à sua vitória na causa, 
cabe à parte o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu 
favor, a convicção do Juiz. O fundamento da repartição do ônus da prova 
entre as partes é, além de uma razão de oportunidade e de experiência, a 
idéia de eqüidade resultante da consideração de que, litigando as partes e 
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devendo conceder-se-lhes a palavra igualmente para o ataque e a defesa, 
só depois de produzidas ou não as provas e de examinadas todas as 
circunstâncias de fato é que o Juiz recebe da lei o critério que há de 
plasmar o conteúdo de sua decisão” (Precedente jurisprudencial: 8ª Câm. 
TJRJ, rel. Des. Celso Guedes – Rec. 16/96 – Tupã, SP. Colégio Recursal 
de Tupã/SP, j.25.10.1996, v.u., rel. Juiz Emílio Gimenez Filho). 

Manifesta-se também a jurisprudência, nesse particular, que 
“àquele que alega cumpre a prova dos fatos que dão suporte aos direitos 
que pretende ver reconhecidos” ((Rec. 60/96 – Piracicaba – SP. Colégio 
Recursal de Piracicaba/SP, j.31/10/1996, v.u., rel. Juíza Meibel Farah). 

Assim, do que se viu dos autos, carece o feito de suporte para 
comprovar os fatos narrados na inicial, razão pela qual julgo 
improcedente o pedido. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, 
arquive-se. 
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SENTENÇA 4  

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SÃO LUIS 

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO LUÍS 

Vistos, etc. 

Dispensado o relatório – art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Audiência una sem conciliação, tendo a requerida apresentado sua 
defesa, pugnando pela regularidade do procedimento e da imputação da penalidade 
por consumo não registrado. Não juntou quaisquer documentos. 

No mérito, entendo pelo acolhimento do pleito autoral, na medida em 
que, de fato, os procedimentos investigatórios adotados pela requerida foram 
manejados de forma unilateral – sem a participação/fiscalização do consumidor ou 
órgão imparcial que ateste as impropriedades encontradas. 

Assim, não obstante, supostamente, tenha agido em conformidade 
com as recomendações da Resolução n.º 456/200 – ANEEL, a requerida não o 
demonstrou, o que seria incumbência sua, ante a inversão do ônus da prova, 
operada em casos desse jaez (à vista da regra prevista no artigo 6º, VIII, do Código 
de Defesa do Consumidor, a excepcionar a regra geral do artigo 333 do Código de 
Processo Civil). Deixou, assim, de produzir quaisquer provas que refutassem as 
alegações da autora e legitimassem o procedimento. 

Frise-se que não se estar a induzir à idéia de que a requerida tenha a 
obrigação de fornecer energia elétrica gratuita (ou suportar prejuízos daí advindos) 
ou de que a regulamentação da ANEEL seja inválida; o que se quer evitar é a 
imputação de valores de consumo não registrado ao consumidor sem que tenha 
havido comprovação cabal da fraude alegada, como, aliás, amplamente decidido na 
Corte deste Estado: 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. 
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 330, I, DO 
CPC. CORRETA APLICAÇÃO. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. 
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. 
AUSÊNCIA DE PROVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 
PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRANGIMENTO 
INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO 
DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII DO CDC. DANO 
MORAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO MODERADA. 
NÃO PROVIMENTO.  I - Uma vez atendidos os requisitos 
estipulados no art. 330, I, do CPC, inexiste óbice ao 
julgamento antecipado da lide, não se configurando qualquer 
cerceamento de defesa; II - a Resolução nº 456/2000, da 
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ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) determina, 
em seu art. 72, inc. II, que constatada a ocorrência de 
qualquer irregularidade, provocando faturamento inferior ao 
correto, deve a concessionária solicitar os serviços de perícia 
técnica do órgão competente vinculado à segurança pública 
e/ou do órgão metrológico oficial, quando se fizer necessária 
a verificação do medidor e/ou demais equipamentos de 
medição; III – a ausência de qualquer análise pericial do 
medidor fere o princípio constitucional do contraditório e 
ampla defesa, desautorizando, assim, a própria 
legalidade do termo de ocorrência e irregularidade 
apresentado, unilateralmente, pela concessionária de 
energia elétrica; IV - as concessionárias de serviço público 
de fornecimento de energia elétrica respondem 
objetivamente, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição 
Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 
pelos danos materiais e morais ocasionados em decorrência 
de corte indevido de energia elétrica; V – em observância 
ao disposto no art. 6º, VIII, do CDC, e ante à 
hipossuficiência do consumidor e à dificuldade objetiva 
de alcançar a prova, há que ser invertido o ônus 
probatório nas demandas atinentes à relação de 
consumo, objetivando a facilitação da defesa do 
consumidor; VI - atualmente a energia elétrica constitui 
serviço de utilidade pública indispensável; e compelir o 
usuário ao pagamento indevido de um serviço não 
prestado, ameaçando-o de suspensão de serviço e 
atribuindo-lhe, de forma imprópria, irregularidade no 
medidor de energia elétrica, submete a constrangimento 
qualquer consumidor, atingindo-lhe o patrimônio moral, 
vez que acusado injustamente de fraudar medidor;  VII – 
no tocante aos danos morais, recomendável é que o 
arbitramento seja feito com moderação e atendendo às 
peculiaridades do caso concreto, não se justificando que a 
reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, 
com manifestos abusos e exageros; VIII – apelação não 
provida. (Apelação Cível n. 023381/2009 – Imperatriz; 
Relator: Des. Cleones Carvalho Cunha. Acórdão nº. 
85.906/2009). (grifou-se) 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ENERGIA 
ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE 
ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSTRANGIMENTO 
INDEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. APELO 
IMPROVIDO. I - A Resolução nº 456/2000, da ANEEL 
(Agência Nacional de Energia Elétrica) determina, em seu 
art. 72, inc. II, que constatada a ocorrência de qualquer 
irregularidade, provocando faturamento inferior ao correto, 
deve a concessionária solicitar os serviços de perícia técnica 
do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do 
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órgão metrológico oficial, quando se fizer necessária à 
verificação do medidor e/ou demais equipamentos de 
medição; II - a análise do medidor feita no laboratório da 
própria CEMAR não serve de prova, em face da sua 
produção unilateral e, por óbvio, pelo interesse 
manifesto da parte; III - atualmente a energia elétrica 
constitui serviço de utilidade pública indispensável; e 
compelir o usuário ao pagamento indevido de um serviço não 
prestado, ameaçando-o de suspensão de serviço e 
atribuindo-lhe, de forma imprópria, irregularidade no medidor 
de energia elétrica, submete a constrangimento qualquer 
consumidor, atingindo seu patrimônio moral, vez que 
acusado injustamente de fraudar medidor; IV - apelação não 
provida. (Segunda Câmara Cível. Sessão do dia 08 de Junho 
de 2010. Apelação n.º 3896/2010. Relatora: Desa. Nelma 
Celeste Souza Silva Sarney Costa. Acórdão de n.º 
92.683/2010). 

Desta feita, no caso em tela, quis-se fazer valer as regras de proteção 
ao consumidor, oriundas de comando constitucional, e refutar a alegada presunção 
de legitimidade dos atos da administração, princípio aplicável à requerida, porquanto 
concessionária de serviço público. A Resolução 456/2000 da ANEEL somente define 
o procedimento a ser adotado pela requerida, não desobrigando esta de provar, com 
dados concretos e claros, as apurações de fraude ou quaisquer outras 
impropriedades impostas ao consumidor. Em outras palavras: a reparação 
decorrente de fraude é legítima e estimulada, desde que se prove a ocorrência do 
ilícito. 

Quanto aos danos morais, prescreve o Código Civil, no artigo 927, que 
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 
repará-lo, dispondo, ainda, no parágrafo único, que haverá obrigação de reparar o 
dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem. Encaixa-se, nesta última hipótese, a relação de 
consumo, que traz o consumidor como pólo hipossuficiente da relação e o 
fornecedor como aquele que suporta os riscos da atividade econômica – 
responsabilidade objetiva, portanto. 

Para a caracterização do dano moral indenizável, necessária a 
ocorrência dos seguintes fatores: atitude comissiva ou omissiva do agente 
(independentemente de culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva); dano; 
nexo de causalidade entre um e outro. Na mesma esteira os julgados sobre a 
matéria: “verificado que o ato do agente, que não atendeu aos requisitos legais, 
causou perturbação psíquica a outrem, nasce a obrigação indenizar, devendo o 
quantum ser fixado em valor suficiente para desestimular a repetição da 
ilegalidade?. (Ac. n.º 1106/00 – 2ª Turma Recusal Cível e Criminal.). 

No caso dos autos, a requerida impôs à consumidora valores de 
consumo não registrado, sem que isto tenha restado amplamente provado, 
causando-lhe, pois, dissabores que extrapolam a esfera meramente econômica, 
atingindo-o em seu íntimo, ante a imputação, inclusive, de conduta criminosa (furto 
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de energia elétrica). Ademais, a autora viu-se impelida ao pagamento mensal de 
parcelas desta suposta dívida indevida, onerando seu orçamento e causando-lhe, 
decerto, abalos emocionais consideráveis. 

No que concerne ao valor da indenização, tem sido assinalado que 
esta "deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação 
venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo 
o arbitramento ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e 
ao porte econômico das partes, orientando-se o Juiz nos critérios sugeridos pela 
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e 
do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, 
devendo, de outro lado, desestimular o ofensor a repetir o ato" (REsp. 240.441-MG, 
DJ, 05/06/2000, e revista de jurisprudência ADCOAS, pág. 43, 08/2001). 

Ante o exposto, convolo em definitiva a liminar concedida e julgo 
procedente o pedido descrito na inicial, pelo que cancelo a multa de CNR 
imposta à unidade consumidora pertencente à autora. 

Ainda, condeno a requerida à repetição, em dobro, dos valores de 
parcelamento pagos pela autora (informados em audiência e cujo pagamento 
não foi contestado pela requerida), o que alcança a quantia de R$ 1.313,08 (mil 
trezentos e treze reais e oito centavos), referente às trinta e quatro prestações 
que adimpliu. 

Com relação ao refaturamento das contas em que constou o 
parcelamento, desnecessário, posto que pagas pela autora e recomposto o dano 
pela repetição em dobro concedida. 

Por fim, condeno a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e 
quinhentos reais) como indenização pelos danos morais causados, valor que se 
sujeitará aos acréscimos de ordem legal, nos termos do Enunciado 10, das Turmas 
Recursais do Maranhão. 

Publique-se.  

Registre-se.  

Intimem-se. 

Providencie a requerida o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de imposição da multa prevista no art. 475-J, do CPC, dando início à 
execução. 

A priori, não se observa descumprimento da liminar, vez que não mais 
cobrado, nas faturas juntadas, o parcelamento descrito na inicial, mas outro, de 
origem que não compete aos presentes autos. 

Cumprida a sentença, arquive-se. 
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SENTENÇA 5 

 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SÃO LUIS 

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO LUÍS 

Vistos, etc. 

Dispensado o relatório – artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Realizada audiência una, não houve acordo e o requerido apresentou 
defesa, arguindo preliminar de carência de ação por ausência de interesse 
processual, o que não se sustenta, uma vez que o pedido do autor preenche esta 
condição da ação, além do que há pretensão resistida e o processo mostra-se 
necessário, útil e adequado para saná-la. Desse modo, rejeito a preliminar. 

No mérito, diga-se, primeiramente, que quando se trata de relação de 
consumo, assiste ao consumidor o direito da inversão do ônus da prova, regra 
prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a excepcionar a 
regra geral do artigo 333 do Código de Processo Civil e aplicável, caso a caso, após 
a análise da hipossuficiência / vulnerabilidade. No caso dos autos, clara está a 
hipossuficiência do consumidor, pois não possuía condições (à época da celebração 
do contrato) de obter todas as informações burocráticas acerca do curso. 

Ora, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, elenca, 
como direitos básicos, o da informação clara acerca de produtos e serviços 
(inciso III), donde de extrai que deveria o requerido, quando da pactuação, ter 
esclarecido ao consumidor/estudante que o serviço oferecido não detinha, ainda, 
autorização e reconhecimento do Conselho Estadual de Educação. 

Pelos documentos dos autos, o autor celebrou o contrato em 
29/12/2011 e a autorização para funcionamento do curso foi obtida apenas em 
31/1/2013. Ademais, o pedido para reconhecimento do curso no CEE foi 
protocolado apenas em 15/5/2013. Logo, fácil perceber que, mesmo sem 
autorização e reconhecimento do órgão estadual, o requerido ofereceu os serviços 
ao autor sem cientificá-lo destes óbices burocráticos. 

Resta isento de dúvidas que, se tivesse ciência de que o curso não 
detinha autorização e reconhecimento, o autor não celebraria o contrato, o que 
agrava, por conseguinte, a falha no dever de informação do fornecedor de serviços. 

Cabível, portando, a desconstituição do contrato e devolução dos 
valores pagos (esta, porém, de forma simples, por não se amoldar à hipótese do 
artigo 42 do CDC). 

Quanto aos danos morais, prescreve o Código Civil, no artigo 927, que 
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 
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repará-lo, dispondo, ainda, no parágrafo único, que haverá obrigação de reparar o 
dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem. Encaixa-se, nesta última hipótese, a relação de 
consumo, que traz o consumidor como pólo hipossuficiente da relação e o 
fornecedor como aquele que suporta os riscos da atividade econômica – 
responsabilidade objetiva, portanto. 

Para a caracterização do dano moral indenizável, necessária a 
ocorrência dos seguintes fatores: atitude comissiva ou omissiva do agente 
(independentemente de culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva); dano; 
nexo de causalidade entre um e outro. Na mesma esteira os julgados sobre a 
matéria: “verificado que o ato do agente, que não atendeu aos requisitos legais, 
causou perturbação psíquica a outrem, nasce a obrigação indenizar, devendo o 
quantum ser fixado em valor suficiente para desestimular a repetição da ilegalidade” 
(Ac. n.º 1106/00 – 2ª Turma Recusal Cível e Criminal. Relator: Gervásio Protásio dos 
Santos Júnior). 

Como dito alhures, se tivesse a ciência das deficiências burocráticas 
do curso, o autor não teria celebrado o contrato. Destarte, o dano moral reside na 
frustração do autor em contratar (e começar a freqüentar) um curso que não atendia 
à regulamentação estadual, gerando, decerto, frustrações e angústias severas. 

No que concerne ao valor da indenização, tem sido assinalado que 
esta "deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação 
venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo 
o arbitramento ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e 
ao porte econômico das partes, orientando-se o Juiz nos critérios sugeridos pela 
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e 
do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, 
devendo, de outro lado, desestimular o ofensor a repetir o ato" (REsp. 240.441-MG, 
DJ, 05/06/2000, e revista de jurisprudência ADCOAS, pág. 43, 08/2001). 

Isto posto, julgo procedente o pedido, para determinar o 
cancelamento do contrato de que tratam os autos e a devolução do valor pago 
pelo autor, ou seja, R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), devidamente 
atualizados com juros da citação e correção monetária a partir do ajuizamento do 
pedido. 

Condeno ainda o requerido ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e 
quinhentos reais) pelos danos morais verificados, valor que se sujeitará aos 
acréscimos de ordem legal, nos termos do Enunciado 10, das Turmas Recursais do 
Maranhão. 

Publique-se.  

Registre-se.  

Intimem-se. 
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Providencie o requerido o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de imposição da multa prevista no art. 475-J, do CPC, dando início à 
execução. 

Cumprida a sentença, arquive-se. 


