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RESUMO 

 

 
A exemplo dos vários domínios discursivos, o jurídico, também, dispõe de uma pluralidade de 

gêneros discursivos textuais, os quais podem, igualmente, constituir o objeto de análise na 

interface Linguagem e Direito. Entre os gêneros que circulam no domínio em foco, 

estabelecemos como objetivo geral investigar, nesta tese, o gênero jurídico Contestação, no que 

concerne ao fenômeno da responsabilidade enunciativa (RE). Propusemos como objetivos 

específicos identificar, descrever, analisar e interpretar nas seções “Das preliminares” e “Do 

mérito”, que compreendem a defesa no plano processual e material da Contestação: i) a estrutura 

composicional e sequencial; ii) os pontos de vistas assumidos pelo locutor enunciador primeiro 

(L1/E1) e enunciadores segundos (e2); iii) as marcas linguísticas que apontam a assunção da 

responsabilidade enunciativa  e/ou um quadro mediativo. A escolha desse gênero tem sua 

relevância por ser um gênero recorrente no processo civil e apresentar características próprias 

com exigências previstas na legislação, além de possuir caráter prático. Optamos pela análise 

das seções Das preliminares e Do mérito porque nessas partes estão o núcleo da narração e 

exposição dos argumentos, o uso de discurso citado e, portanto, a entrada de outras vozes 

(requerente(s), doutrinadores, legisladores, juristas), possibilitando, assim, o estudo das marcas 

textuais reveladoras de responsabilidade enunciativa. A pesquisa seguiu a metodologia 

qualitativa do tipo documental, de caráter qualitativo-interpretativista. O corpus é constituído 

por 8 (oito) Contestações, produzidas por diferentes advogados, as quais foram protocoladas no 

2º Juizado Especial Cível da Zona Sul da Comarca de Natal-RN, no período de 2013 a 2014. As 

Contestações analisadas relacionam-se a temas referentes ao direito do consumidor. Nossa 

ancoragem teórica situa-se na abordagem da análise textual dos discursos (ATD), enfoque 

desenvolvido por Adam (2011), que objetiva analisar a produção co(n)textual de sentido, 

fundamentada na análise de textos concretos. Essa perspectiva tem como bases teóricas a 

linguística textual (LT) e a linguística enunciativa (LE). No que se refere ao ponto de vista 

(PDV), acompanhamos os estudos de Rabatel (2008, 2008a, 2009, 2015, 2015a) e, para o quadro 

mediativo, seguimos Guentchéva (1994, 1996, 2011, 2014), uma vez que se constituem como 

noções basilares para o tratamento da responsabilidade enunciativa. Quanto ao discurso jurídico, 

focalizamos nos estudos de Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2014), Rodrigues (2016b, 2016c), 

Rodrigues e Passeggi (2016), Lourenço (2008, 2015), Pinto (2010), Gomes (2014), Tullio 

(2012), Palaia (2010), Cabral (2016), dentre outros. Selecionamos duas categorias de análise 

que, segundo Adam (2011), caracterizam na materialidade textual o grau de RE dos enunciados 

proposicionais: as modalidades, que são determinantes dos locutores, dos enunciadores e dos 

pontos de vista. Igualmente, a indicação de quadros mediadores, através de marcas linguísticas 

que apontam a não assunção da RE. A análise dos dados de pesquisa demonstra que na 

Contestação, enquanto gênero discursivo textual, predomina a sequência argumentativa, visto 

que, além de ser  marca prototípica do discurso jurídico, o produtor do texto, ao  assumir a RE e 

utilizar-se dos PDV de outros enunciadores, influencia e estabelece a orientação argumentativa 

do texto. No que se refere ao quadro mediativo, observamos que a entrada de fontes do direito 

funciona como estratégia do que é dito pelo locutor enunciador primeiro (L1/E1) para assinalar o 

desengajamento em relação ao conteúdo proposicional do seu dizer. Nesse sentido, a 

Contestação coloca em evidência dois pontos de vista distintos (autor e réu), expondo a adesão 

do réu a um ponto de vista que se opõe ao do autor. Isso ocorreu, principalmente, nas seções “Da 

preliminares” e “Do mérito”, zonas textuais que apontam, por um lado, enunciadores como 

responsáveis pelo conteúdo proposicional enunciado, por outro lado, enunciadores que não se 

engajaram no que diz respeito ao conteúdo proposicional enunciado. 

 

Palavras-chave: Análise textual dos discursos. Contestação. Discurso jurídico. Mediativo. 

Responsabilidade enunciativa. Ponto de vista. 

 



 
 

ABSTRACT 

  

 

 
Various fields of discourse, including legal discourse, make use of a variety of discursive, 

textual genres that can become objects of analysis at the interface between Language and Law. 

Within these legal genres, in this thesis, our general objective is to investigate the Defense 

Statement, regarding Commitment.  Our specific objectives are to identify, describe, analyze and 

interpret, the steps, “Preliminaries” and “Merits”, which refer to the procedural and material part 

of the argument of the Defense, observing: i) the composition and sequential structure; ii) the 

points of view held by the first speaker-enunciator (S1/E1) and second speakers (s2); iii) the 

linguistic marks that point to assuming Commitment and/or a mediating role. The study of this 

genre is relevant, as it is an essential genre in civil lawsuits, and presents distinct characteristics 

advising on legislative mandates, and practical requirements as well. We opt to analyze these 

steps because they form the nucleus of the narration and exposition of the arguments, the use of 

the previously mentioned discourse, and therefore, the contain other voices (plaintiffs, legal 

authors, legislators, jurists), enabling, thus, the study of the textual marks that evidence 

Commitment. The research is characterized as qualitative, bibliographic, interpretive research. 

The corpus is comprised of 8 (eight) Defense Statements, produced by different lawyers, which 

were protocoled at the 2nd Special Civil Court of the South Side in the District of Natal-RN, 

from 2013 to 2014. The Defenses analyzed relate to consumer rights. The theoretical framework 

of our study is based on the Textual Discourse Analysis (TDA), developed by Adam (2011), 

who analyzes the (con)textual production of meaning, through the analysis of authentic texts. 

This perspective is based on Textual Linguistics (TL) and Enunciative Linguistics (EL). Our 

perspective on Point of View (POV), is based on the studies of Rabatel (2008, 2008a, 2009, 

2015, 2015a), and the framework for mediation is based on Guentchéva (1994, 1996, 2011, 

2014), which forms our basic notions for examining Commitment. Regarding the legal 

discourse, we focus on studies by Rodrigues, Passeggi and Silva Neto (2014), Rodrigues (2016b, 

2016c), Rodrigues e Passeggi (2016), Lourenço (2008, 2015), Pinto (2010), Gomes (2014), 

Tullio (2012), Palaia (2010), Cabral (2016), among others. We selected two categories of 

analysis that, according to Adam (2011), characterize the degree of the ER of the propositional 

enunciations, materially in the text: modalities, which are determinants of the speakers, the 

enunciators and the points of view. Similarly, the indication of mediator profiles, through the 

linguistic marks that point to not assuming Commitment. The research data analysis shows that 

in the Defense Statement, as a discursive textual genre, the argument sequence predominates, 

since, besides being a prototypical mark of legal discourse, the producer of the text, on assuming 

ER and using the POV of other enunciators, influences and establishes the direction of the 

argument in the text. Regarding the mediating profile, we observe that the use of legal sources 

functions as a strategy of what is said by the speaker-enunciator (S1/E1) to assign the 

disengagement in relation to the propositional content of his or her speech.  In this sense, the 

Defense presents two distinct points of view (perpetrator and defendant), exposing the adherence 

of the defendant to a point of view that is in opposition to the perpetrator. This occurs, mainly, in 

the sections “Preliminaries” and “Merits”, textual zones that point to, on the one hand, 

enunciators as responsible for the propositional content enunciated, and on the other hand, 

enunciators that do not engage with respect to the propositional content enunciated.   

 

Keywords: Textual Discourse Defense. Legal Discourse. Mediation. Commitment. Point of 

View. 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ 
 

 

 

À l’exemple des différents domaines discursifs, le juridique dispose d’une pluralité de genres 

discursifs textuels, lesquels sont également susceptibles de constituer l’objet d’une analyse centrée 

sur l’interface Langage-Droit. En considérant les genres qui circulent dans le domaine en question, 

nous avons fixé comme objectif général d’étudier, dans le cadre de la présente recherche doctorale, 

le genre juridique de la Contestation, pour y examiner le phénomène de la Prise en charge (PEC). Par 

ailleurs, nous nous sommes proposé comme objecftifs spécifiques d’identifier, décrire, analyser et 

interpréter les sections « Des préliminaires » et « Du mérite », qui comprennent la défense sur le plan 

de la procédure et sur le plan matériel de la Contestation : i) la structure compositionnelle et 

séquentielle ; ii) les points de vue assumés par le locuteur énonciateur premier (L1/E1) et les 

énonciateurs seconds (e2) ; iii) les marques linguistiques qui dénotent la prise en charge de la Prise 

en charge et/ou un cadre médiatif. Le choix de ce genre discursif se justifie aisément: il s’agit d’un 

genre récurrent dans la procédure civile, présentant des caractéristiques qui lui sont propres, 

répondant à des exigences prévues dans la législation, et doté d’un caractère pratique. Nous avons 

choisi d’analyser les sections « Des préliminaires » et « Du mérite », car c’est dans ces sections que 

se trouvent le noyau du récit et de l’exposition des arguments, l’utilisation du discours cité et, par 

conséquent, l’entrée d’autres voix (requérant(s), auteurs de la doctrine, législateurs, juristes), rendant 

ainsi possible l’étude des marques textuelles révélatrices de la responsabilité énonciative. Nous 

avons mené une recherche qualitative de type documentaire, à caractère qualitativo-

interprétatitiviste, dont le corpus est constitué de 8 (huit) Contestations, produites par plusieurs 

avocats et enregistrées au 2
ème

 Tribunal Spécial Civil de la Zone Sud du District de Natal-RN, 

pendant les années 2013 et 2014. Les contestations analysées se rapportent à des thèmes liés au droit 

du consommateur. Notre ancrage théorique privilégie l’analyse textuelle des discours (ATD), 

approche développée par Adam (2011) ayant pour but d’analyser la production co(n)textuelle de 

sens, fondée sur l’analyse de textes concrets. Une telle perspective repose à son tour sur la 

linguistique textuelle (LT) et sur la linguistique énonciative (LE). En ce qui concerne le point de vue 

(PDV), nous avons tenu compte des études de Rabatel (2008, 2008a, 2009, 2015, 2015a), et de celles 

de Guentchéva (1994, 1996, 2011, 2014) pour le cadre médiatif, car ces deux auteurs ont mis au 

point les notions de base indispensables au traitement de la Prise en charge. Pour ce qui est du 

discours juridique, nous nous sommes appuyée sur les travaux de Rodrigues, Passeggi et Silva Neto 

(2014) ; Rodrigues (2016b, 2016c) ; Rodrigues et Passeggi (2016) ; Lourenço (2008, 2015), Pinto 

(2010), Gomes (2014), Tullio ( (2012), Palaia (2010) et Cabral (2016), entre autres. Nous avons 

sélectionné deux catégories d’analyse qui, selon Adam (2011), caractérisent sur le plan de la 

matérialité textuelle le degré de RE des énoncés propositionnels : les modalités, déterminantes en ce 

qui concerne les locuteurs, les énonciateurs et les points de vue, et l’indication des cadres 

médiateurs, par le biais des marques linguistiques qui dénotent l’absence de prise en charge de la 

PEC. L’analyse des données de la recherche montre qu’en tant que genre discursif textuel, ce qui 

prédomine dans la Contestation, c’est la séquence argumentative, marque prototypique du discours 

juridique. Par ailleurs, lorsque le producteur du texte assume la PEC et se sert des PDV d’autres 

énonciateurs, il influence et fixe l’orientation argumentative. Relativement au cadre médiatif, nous 

avons observé que l’entrée des sources du droit fonctionne comme une stratégie de ce qui est dit par 

le locuteur énonciateur premier (L1/E1) pour signaler son désengagement par raport au contenu 

propositionnel de son dire. En ce sens, la Contestation met en relief deux points de vue distincts 

(auteur et accusé), tout en exposant l’adhésion de l’accusé à un point de vue opposé à celui de 

l’auteur. C’en est notamment le cas dans les sections « Des préliminaires » et « Du mérite », zones 

textuelles qui renvoient, d’un côté, à des énonciateurs qui ont assumé le contenu propositionnel 

énoncé, et, d’un autre côté, à des énonciateurs qui ne se sont pas engagés par rapport au contenu 

propositionnel énoncé. 

 

Mots-clés: Analyse textuelle des discours. Contestation. Discours juridique. Médiatif. Prise en 

charge. Point de vue. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A ciência jurídica e o Direito, na atualidade, seguem um percurso de evolução e 

ampliação do entendimento de seus institutos jurídicos que devem ser acompanhados de 

mudanças na linguagem que movimentam o domínio do Direito e, dessa maneira, não 

comportam uma linguagem hermética.  

 Nesse cenário, temos as figuras dos operadores jurídicos, como o juiz e o advogado, 

por exemplo, que gerenciam os conflitos entre requerentes e réus, apresentando resultados 

para a sociedade. Tais conflitos são colocados na forma de textos/documentos, 

disponibilizados em sítios da justiça e através de diversas publicações didáticas ou mesmo 

acadêmico-científicas. Daí, a necessidade, no campo da Linguagem e do Direito, de 

somarmos a essa esfera mais um estudo de análise linguística, dentre muitas publicações já 

existentes, as quais podemos citar as dissertações e teses, concluídas e em andamento, artigos 

e capítulos de livros, do grupo de pesquisa Análise Textual dos Discursos, em que nosso 

trabalho está situado. Essas pesquisas são detalhadas no capítulo III desta tese, cuja temática 

diz respeito ao discurso jurídico.   

 Nessa perspectiva, o nosso interesse em investigar o texto jurídico decorre da nossa 

prática como professora de Teoria da Argumentação na graduação em Direito e de pesquisar 

na área dos estudos linguísticos do texto. Além disso, particularizando o objeto de estudo, o 

gênero jurídico Contestação, salientamos que é um texto recorrente no Processo Civil, 

compreendendo relevância social. Ainda mais, justificamos a importância de estudar o gênero 

jurídico porque, conforme Lourenço (2015, p. 71), “promover o estudo dos gêneros jurídicos 

escritos implica descrever e sistematizar elementos caracterizadores desse tipo de 

texto/discurso, que por sua vez é detentor de características próprias, obedece a exigências 

previstas na legislação e possui um caráter prático”.  

 Entendemos que o tema referente à Contestação é pertinente, especialmente porque 

poucos trabalhos na área da linguagem dedicaram-se a esse gênero, visto que há um número 

considerável de estudos sobre a petição inicial e sobre as sentenças, mas a Contestação fica 

sempre para segundo plano. Ademais, esse gênero tem fundamental importância no 

prosseguimento do processo.   

Ainda, nessa direção, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2014, p. 245) explicitam que 

“desvelar a linguagem jurídica, buscando compreender os eixos centrais das normas que nos 

mobilizam, é uma tarefa valiosa, porque pode contribuir para que sejam assegurados direitos e 
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deveres, porém, é inesgotável, porque há muito a ser dito, a ser interpretado”. De fato, 

concordamos com os autores e é, por isso, que empreendemos a analisar e interpretar a 

linguagem jurídica na perspectiva do texto e do discurso, considerando a enunciação.  

 Nossa pesquisa de doutorado está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Estudos da Linguagem (PPgEL), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e 

integra o Grupo de Pesquisa da Análise Textual dos Discursos (ATD), especificamente, a 

linha de pesquisa Análise Linguística do Discurso Jurídico. Trata-se de um estudo que se 

insere no paradigma qualitativo de caráter interpretativista.  

 Em nosso estudo de investigação, partimos da hipótese de que as estratégias 

linguísticas utilizadas pelo locutor enunciador primeiro (L1/E1), o advogado, produtor do 

texto e representante da parte ré, em consonância ou dissonância com os enunciadores 

segundos (e2) (parte autora no processo, fontes do direito, dentre outros), marcam a assunção 

da responsabilidade enunciativa ou um quadro de mediatividade a respeito do conteúdo 

proposicional. Tais estratégias dizem respeito às modalidades, aos quadros mediadores, bem 

como aos conectores e organizadores textuais.   

Diante disso, elegemos para a investigação as seguintes questões norteadoras: 

a) Como se constitui a estrutura composicional e sequencial no gênero jurídico 

Contestação? 

b) Como se constitui, no nível linguístico, o ponto de vista nas seções “Das preliminares” 

e “Do mérito no gênero jurídico Contestação?  

c) As marcas linguísticas do ponto de vista apontam a assunção da responsabilidade 

enunciativa e/ou um quadro mediativo?  

Para responder a essas questões propostas, estabelecemos como objetivo geral 

investigar a responsabilidade enunciativa no gênero jurídico contestação, gênero discursivo 

textual produzido no domínio do Direito. Especificamente, a pesquisa consiste em identificar, 

descrever, analisar e interpretar nas seções “Das preliminares” e “Do mérito”, que 

compreendem a defesa no plano processual e material: i); a estrutura composicional e 

sequencial; ii) os pontos de vistas assumidos pelo locutor enunciador primeiro (L1/E1) e pelos 

enunciadores segundos (e2) e; iii) as marcas linguísticas que apontam a assunção da 

responsabilidade enunciativa e/ou um quadro mediativo. 

Para cumprir os objetivos da pesquisa, fundamentamo-nos nos pressupostos teóricos 

da Análise Textual dos Discursos (ADAM, 2011 [2008]), da perspectiva enunciativa com 

foco na (não)assunção da responsabilidade enunciativa e o ponto de vista (RABATEL, 2008, 

2008a, 2009, 2015, 2015a, 2016), bem como o mediativo (GUENTCHÉVA, 1994, 1996, 
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2011, 2014). Para embasar o discurso jurídico, recorremos a vários autores, entre eles, Colares 

(2003, 2010), Lourenço (2008, 2013, 2015, 2016), Tullio (2012), Rodrigues, Passeggi e Silva 

Neto (2014, 2016), Rodrigues (2016b, 2016c), Gomes (2014) e Cabral (2016). 

Ao enfocarmos o estudo da responsabilidade enunciativa no gênero jurídico 

Contestação, a partir de desdobramentos linguístico-textuais e enunciativos, nossa pesquisa 

contribuirá para futuros pesquisadores que tenham interesse por essa temática, pois envolve a 

interface Linguagem e Direito e, mais precisamente, no que tange ao gênero discursivo textual 

Contestação, uma vez que se trata de peça jurídica importante para o sistema processual e 

para a concretização de um dos princípios mais relevantes do direito: o contraditório.  

Nesse sentido, ressaltamos as palavras de Lourenço (2015, p. 78):  

[...] no enfrentamento da tarefa de analisar, descrever e interpretar para sistematizar 

os elementos caracterizadores do texto jurídico, o linguista se depara com a missão 

de contribuir para a não assimetria nas interações entre especialistas e pessoas não 

iniciadas no discurso jurídico, prestando serviço no domínio do Direito de, pela 

linguagem, garantir a comunicação e, em consequência, assegurar que seja 

efetivamente resguardado o direito do cidadão de, em contato com textos jurídicos, 

avançar na sua compreensão para saber como agir em diferentes situações, como 

apresentar defesa, argumentar, declarar etc. 

 

 

Conforme exposto pela autora, enquanto linguistas, podemos, com esse trabalho, 

incitar ainda mais a pesquisa, principalmente, no que se refere às questões enunciativas, 

relacionadas à assunção ou não do dizer e como isso ocorre no gerenciamento das vozes. 

Para realização do estudo, organizamos o plano textual desta tese nesta introdução e 

mais cinco capítulos, além da conclusão e referências, o que detalharemos a seguir.  

 O primeiro capítulo trata da abordagem teórico-metodológica que fundamenta esta 

pesquisa, a Análise Textual dos Discursos, priorizando o seu objeto de estudo, o contexto de 

fundação e os principais conceitos e categorias de análise. 

O segundo capítulo, por sua vez, estabelece uma discussão acerca dos conceitos e 

categorias relacionados à responsabilidade enunciativa no âmbito da Análise Textual dos 

Discursos e apresenta uma discussão do ponto de vista através da perspectiva rabateliana.  

O terceiro capítulo direciona-se para as discussões do nosso objeto de análise, o 

gênero jurídico Contestação, e, para isso, foi necessário discutir sobre a linguagem jurídica e a 

argumentação no âmbito do discurso jurídico.  

O quarto capítulo, referente à metodologia, contempla a abordagem da investigação, a 

descrição do corpus coletado, seu tratamento, categorias e procedimentos de análise, 

objetivando clarificar todas as etapas que antecederam ao processo de análise e interpretação 

dos dados.  
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No quinto capítulo, realizamos a análise dos dados. Inicialmente, é feita a 

contextualização de cada Contestação, destacando-se, para cada uma, quadros com 

levantamento dos locutores e enunciadores, seguida do reconhecimento da estruturação 

composicional e sequencial nas seções “Das preliminares” e “Do mérito”. Por conseguinte, 

apresentamos a descrição, análise e interpretação do gerenciamento das vozes, ou seja, das 

instâncias enunciativas que apontam a (não) assunção da responsabilidade enunciativa, os 

pontos de vista ou um quadro mediativo.  
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CAPÍTULO I – ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS  

 

  

 Este capítulo trata da Análise Textual dos Discursos, abordagem teórico-metodológica 

elaborada pelo linguista Jean-Michel-Adam (2011[2008]), que considera o texto/discurso 

como objeto de análise. Desse modo, é relevante discutir alguns pontos dessa proposta teórica 

que são utilizados em nossos dados de pesquisa. Assim, este capítulo subdivide-se em cinco 

tópicos. No primeiro, 1.1 Abordagem co(n)textual dos sentidos, explicamos a Linguística 

Textual como subdomínio do campo mais vasto da análise das práticas discursivas, a partir 

das categorias texto e discurso, além disso, apresentamos e descrevemos os níveis ou planos 

de análise do discurso. No segundo, temos a 1.2 Proposição-enunciado, que se constitui como 

a unidade mínima, produto de um ato de enunciação, é definida e caracterizada. No terceiro, 

apresentamos, dentre os tipos de ligação das unidades textuais de base, as 1.3 Conexões: 

conectores, organizadores e marcadores, que asseguram o agrupamento das proposições-

enunciados. No quarto, 1.4 Períodos e sequências, examinamos a passagem da série de 

proposições-enunciados ao seu agrupamento semântico em unidades textuais de níveis 

crescentes de complexidade e, por último, no quinto, 1.5 Planos de texto, enfocamos a 

estruturação composicional dos textos.  

 

1.1 Abordagem co(n)textual dos sentidos 

 

 Em sua obra, A linguística textual: uma introdução à análise textual dos discursos, 

Adam (2011) trata da elaboração de um quadro teórico a partir da fundamentação em análises 

empíricas. Para tanto, a Análise Textual dos Discursos (ATD) constitui-se como “uma teoria 

da produção co(n)textual de sentido, que deve, necessariamente ser fundamentada na análise 

de textos concretos”. (Ibid., p. 13).  

 A ATD, segundo Adam (2011), é um campo da aproximação entre dois domínios 

teóricos distintos, a Linguística Textual (LT) e a Análise do Discurso (AD) em diálogo com 

teorias enunciativas. Para o autor, a LT está dentro de um domínio maior, que é o domínio 

discursivo (informação verbal), sendo definida como um subdomínio do campo mais vasto da 

análise das práticas discursivas, as quais devem ser pensadas na diversidade dos gêneros que 

elas autorizam e na sua historicidade.  

Conforme Adam (2011, p. 25),  
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A linguística textual tem como ambição fornecer instrumentos de leitura das 

produções discursivas humanas. A linguística não (ou não é mais) ‘ciência-piloto’ 

das ciências do homem e da sociedade, mas tem ainda muito a dizer sobre os textos, 

e seu poder hermenêutico permanece inteiro, sobretudo se ela consentir em abrir-se 

às disciplinas que, da Antiguidade até nossos dias, têm o texto como objeto (retórica 

e poética, estilística, filologia e hermenêutica, teoria da tradução e genética textual, 

análise de dados textuais ou análise de textos em computador, sem esquecer a 

história do livro e as diversas semióticas). 

 

 

 Nesse contexto, a LT objetiva definir as grandes categorias de marcas “que permitam 

estabelecer essas conexões que abrem ou fecham segmentos textuais mais ou menos longos. 

Essas marcas cobrem apenas parcialmente as categorias morfossintáticas definidas no âmbito 

da linguística da língua”.  

Sobre o posicionamento da LT como subdomínio, Adam (2011) apresenta o esquema 

analítico a seguir.  

 

Figura 1 - Análise dos discursos 

 
             Fonte: Esquema 3 (ADAM, 2011, p. 43). 

 

Adam (2011, p. 44, grifo do autor) explica:  

 

Esse esquema evidencia o jogo complexo das determinações textuais 

“ascendentes” (da direita para esquerda) que regem os encadeamentos de 

proposições no sistema que constitui a unidade TEXTO – objeto da linguística 

textual – e as regulações “descendentes” (da esquerda para direita) que as 

situações de interação nos lugares sociais, nas línguas e nos gêneros dados impõem 

aos enunciados – objeto da análise de discurso.  

 

 

 Ainda, com relação ao esquema, Adam (2011, p. 44) afirma que “sob o impacto das 

necessidades de expressão e de interação, os enunciados assumem formas infinitas, mas os 

gêneros e as línguas intervêm como fatores de regulação”. Desse modo, evidencia-se que, em 

sua concepção, a língua não é suficiente para produzir, por si só, enunciados, e também, que é 

“recente o estabelecimento de uma ligação entre os gêneros discursivos e as formações 

sociodiscursivas”. (Ibid., p. 45). 
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Por conseguinte, são as formações discursivas que determinam o que pode e deve ser 

dito em uma dada situação, numa determinada conjuntura. Assim, as palavras assumem 

diferentes sentidos dependendo do contexto social, da posição defendida e até mesmo do 

enunciador que as emprega. É nos gêneros de discurso que ocorre a normatização de cada 

formação discursiva (discurso político, sermão, exposição, programa etc.). Assim, a proposta 

de Adam (2011) trata da ATD, opondo-se à visão de imobilidade e fixidez da textualidade, 

questionando as próprias fronteiras da textualidade e o fechamento estrutural do texto, pois 

“toda a ação de linguagem inscreve-se, como se vê, em um dado setor do espaço social, que 

deve ser pensado como uma formação sociodiscursiva”. (Ibid., p. 63). 

Para Adam (2011), o estudo analítico de um texto deve considerar o exame de um 

plano textual dado, levando em consideração os elementos de textura, estrutura 

composicional, semântica, enunciação e atos de discurso que, por sua vez, completam-se, 

apenas, se postos em relação a elementos do plano discursivo ou externo ao texto, os quais  se 

configuram na ação visada, na interação social, na formação sociodiscursiva e no 

interdiscurso. 

Segundo Adam (2011, p. 63-64, grifo do autor), a Linguística Textual 

 
 

[...] tem como papel, na análise de discurso, teorizar e descrever os encadeamentos 

de enunciados elementares no âmbito da unidade de grande complexidade que 

constitui um texto. Ela tem como tarefa detalhar as “relações de interdependência” 

que fazem de um texto uma ‘rede de determinações’ (WEINRICH, 1973, p. 74). A 

linguística textual concerne tanto à descrição e à definição das diferentes unidades 

como às operações, em todos os níveis de complexidade, que são realizadas sobre os 

enunciados [...] As unidades textuais são submetidas a dois tipos de operações de 

textualização. Por um lado, elas são separadas por segmentação (tipográfica na 

escrita; pausa, entonação e/ou movimento dos olhos e da cabeça, na oralidade). [...] 

por outro lado, essas unidades textuais são, com base nas instruções dadas pelas 

marcas de segmentação e por diversos marcadores [...], vinculadas entre elas pelas 

operações de ligação, que consistem na construção de unidades semânticas e de 

processos de continuidade pelos quais se reconhece um segmento textual. 

 

 

Assim, afirmamos que as reflexões postas pelo autor sobre a materialidade discursiva 

e a análise textual levam, por consequência, à necessidade de a ATD apresentar mecanismos 

que objetivem delimitar meios para o trabalho com textos, assim como manifestem coerência 

metodológica ao fazê-lo. Nesse sentido, Adam (2011) explicita que as relações de significado 

vão construindo unidades mais complexas, as chamadas sequências ou períodos, que, por sua 

vez, são responsáveis pelo estabelecimento do plano de texto, isto é, o ordenamento dos 

conteúdos proposicionais que compõem o texto. 
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 A proposta teórica constituída por Adam (2011) sobre a ATD é relevante porque funda 

o entendimento do texto enquanto circunscrito em um discurso – caracterizado por uma 

formação sociodiscursiva, pela interação autor/leitor, por objetivos e por um gênero 

determinado, representando a possibilidade de articular o texto e o discurso em que pese o 

intento da eficácia da interpretação do(s) sentido(s) do texto. Assim, podemos afirmar que a 

ATD analisa o texto considerando o seu comportamento discursivo. 

Adam (2011) estabelece uma associação entre o texto e o discurso no sentido de 

pensá-los a partir de novas categorias que permitam compreender a LT como perspectiva 

situada no quadro mais amplo da AD. Dessa maneira, a proposta do linguista francês 

estabelece, “ao mesmo tempo, uma separação e uma complementaridade das tarefas e dos 

objetos da linguística textual e da análise do discurso”. (Ibid., p. 43). 

 Nesse sentido, é considerando o texto e o discurso em novas categorias que Adam 

(2011, p. 25) apresenta uma reflexão epistemológica e uma teoria do conjunto, 

compreendendo o  

 

texto como um objeto empírico tão complexo que sua descrição poderia justificar o 

recurso a diferentes teorias, mas é de uma teoria desse objeto e de suas relações com 

o domínio mais vasto do discurso em geral que temos necessidade, para dar aos 

empréstimos eventuais de conceitos das diferentes ciências da linguagem um novo 

quadro e uma indispensável coerência.  

 

 

Concernente aos textos, Adam (2013, p. 17) considera: 

 

[...] os textos são o espaço natural e material de manifestação das línguas humanas e, 

como tal, das estruturas sintáticas dessas línguas. Mas os textos são ao mesmo 

tempo a manifestação empírica de interações sócio-discursivas inscritas nos gêneros 

de discurso, mais exatamente no sistema de gêneros do inter-discurso de uma 

determinada formação sócio-discursiva. 

 

 De acordo com Adam (2011), para uma teoria da produção co(n)textual  de sentido, 

deve-se favorecer à AD uma teoria do texto que ultrapasse os limites lógico-gramaticais das 

gramáticas de texto.  Dessa maneira, a “linguística textual tem como papel, na análise de 

discurso, teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados elementares no âmbito da 

unidade de grande complexidade que constitui um texto”, referindo-se tanto à “descrição e à 

definição das diferentes unidades como às operações, em todos os níveis de complexidade, 

que são realizadas sobre os enunciados”. (ADAM, 2011, p. 63). Assim, [...] “Para que se 

constituísse uma linguística do texto e do discurso, foi necessário romper com a redução do 
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discurso à frase sobre o modo da homologia de estrutura e sobre um modo aditivo de 

composição frásica”. (ADAM, 2015, p. 23).
1
 

 Adam (2011, p. 43) reconhece que a LT e a AD desenvolveram-se de forma 

autônoma, mas se propõe a articulá-las, pois sua proposta pretende desvencilhar a Linguística 

Textual da gramática de texto.  Além disso, Adam (2011), contrariamente à Análise de 

Discurso Francesa, não considera o contexto e as condições de produção do discurso, 

rejeitando ainda a ideia de sujeito assujeitado. Ele explica sua posição ao citar Kleiber (1994a, 

p. 14), porque, segundo este autor, “se confunde muito frequentemente o contexto com os 

‘elementos que completam ou que asseguram a interpretação global de um enunciado’ e ‘os 

locais de onde esses elementos provêm, seja diretamente, seja indiretamente, quer dizer por 

inferência”. Dessa maneira, Adam (2011, p. 52) explica: “misturam-se os dados do ambiente 

linguístico imediato (cotextuais) e os dados da situação extralinguística” e enfatiza que: “não 

se pode esquecer que não temos acesso ao contexto como dado extralinguístico objetivo, mas 

somente a (re)construções pelos sujeitos falantes e/ou por analistas  (sociólogos, historiadores, 

testemunhas, filólogos ou hermeneutas)”.   

 Ainda, sobre o co(n)texto, Adam (2011, p. 53) afirma:  

 

Escrevemos ‘co(n)texto’ para dizer que a interpretação de enunciados isolados 

apoia-se tanto na (re)construção de enunciados à esquerda e/ou à direita (cotexto) 

como na operação de contextualização, que consiste em imaginar uma situação de 

enunciação que torne possível o enunciado considerado. Essa re(construção de um 

co(n)texto pertinente parte, economicamente, do mais diretamente acessível: o 

cotexto verbal e/ou o contexto situacional de interação. 

 

 Adam (2011) discorre sobre o contexto enfatizando que é uma realidade ao mesmo 

tempo histórica e cognitiva, que se relaciona à memória intertextual. Essa realidade é 

construída pelo próprio texto, pois “Todo texto constrói, de forma mais ou menos explícita 

seu contexto de enunciação.” (Ibid., p. 56).  

 Ainda, segundo Adam (2015, p. 22),  

o processo global de construção do texto repousa em uma reavaliação por 

sequências de tratamento da autonomia relativa de cada unidade frásica ou 

subfrásica. Por ordem crescente e de complexidade, essas ‘sequências de tratamento’ 

têm amplidão da frase, do período, do parágrafo, das sequências e das partes de um 

plano de texto. A teorização geral desses níveis intermediários de estruturação 

textual e de suas fronteiras é a principal tarefa, a meu ver, da linguística textual e, 

põe-se a questão do tratamento desses componentes.
2
  

                                                             
1 “Pour que se constitue une linguistique du texte et du discours, il a fallu rompre avec la réduction du discours à 

la frase sur le mode de l´homologie de structure et sur um mode additif de composition phrasitque”. 
2 “Le processus global de construction du texte repose sur une réévaluation par sequences de traittement de 

l´autonomie relative de chaque unite phrastique ou sub-phrastique. Par ordre croissant de grandeur et de 

comppiexité, ces  «sequences de traitement» ont l´ampleur de la frase, de la période, du paragrafe, des séquences 
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 Adam (2011) descreve categorias de texto e discurso para conceber um quadro teórico 

e metodológico da ATD, e o faz retomando os estudos de Coseriu (1994) para justificar a 

proposta. Vejamos: 

 

Eugenio Coseriu, que parece ter sido um dos primeiros, desde os anos 1950, a usar o 

termo ‘linguística textual’, propõe, com muita razão, em seus últimos trabalhos, 

distinguir a ‘gramática transfrasal’ da ‘linguística textual’ (1994). Se a primeira pode 

ser considerada como uma extensão da linguística clássica, a linguística textual é, 

em contrapartida, uma teoria da produção co(n)textual de sentido, que deve  fundar-

se  na  análise  de  textos  concretos.  É esse procedimento que me proponho 

desenvolver e designar como análise textual dos discursos. (ADAM, 2011, p. 23, 

grifo do autor). 

 

 

Ao afirmar o propósito da linguística textual, a partir de Coseriu, Adam (2011) 

esclarece o âmbito de suas pesquisas e como o faz a partir da análise de textos concretos.  

 Nessa direção, convocamos Kabatek (2010, p. 9), que explica: “A linguística de texto 

coseriana é a linguística do sentido, de interpretação de um texto concreto através da análise 

de elementos linguísticos; é uma tarefa hermenêutica baseada numa série de ferramentas que a 

tornam científica”. No entanto, conforme Kabatek (Ibid.), a linguística de texto de Coseriu 

teve relativamente poucos seguidores, posto que a outra vertente, chamada de gramática 

transfrástica de Textlinguistik, já era majoritária e ia conquistando o mundo da linguística 

internacional.  

O pensamento coseriano sobre o texto desenvolveu-se em sua obra Textlinguistik. Eine 

Einfühurung [Linguística textual. Uma introdução], editada por Jörn Albrecht em 1980 

(Tübingen: Narr), a partir de um curso ministrado anos antes na Universidade de Tübingen. 

Na concepção coseriana, “o nível de texto não é um nível isolado da linguagem, mas sim um 

nível a mais do linguístico, e que a linguística do texto é uma disciplina a mais encaixada 

nesse edifício teórico que a linguística integral representa, como superação dos limites do 

estruturalismo”. (LAMAS, 2010, p. 17).   

Lamas (2010) assevera que, partindo dos níveis da linguagem – universal, histórico, 

individual -, Coseriu distingue dois conceitos de texto diversos: o texto como nível autônomo 

do linguístico e o texto como nível de estruturação idiomática superior à oração, à cláusula, ao 

sintagma, à palavra e aos elementos mínimos portadores de significado. [...] Dito de outro 

                                                                                                                                                                                              
et des parties dún plan de texte. La théorisation générale de ces niveaux intermédiaires de structuration textuelle 

et de leur fronteires est la tâche principale, selon moi, de la linguistique textuelle et la question du tristemente de 

ces composantes reste posée”.u7 
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modo, é preciso distinguir uma linguística do nível histórico (=idiomático, da língua) e uma 

disciplina do nível individual, como ilustra a figura 2. 

 

 

falar em geral
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cláusula
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saber falar em geral

(saber elocucional)

Saber construir um texto com base no

conhecimento idiomático (segundo as

regras de um idioma)

Produzir um texto com base em uma

tradição textual e com base em uma

única intuição (como ato de fala

completo)

 

 

Na posição de Lamas (2010, p. 161-162), o texto, como último nível do falar, resulta 

em um campo complexo, pois nos discursos são mostrados os saberes correspondentes aos 

demais níveis da linguagem, visto que as normas do saber elocucional e do saber idiomático 

aparecem neles como instrumentos (= significantes) para a configuração de seu conteúdo 

específico: o sentido.  Por outro lado, “o texto e os elementos que intervêm em sua construção 

aparentemente têm maior variedade interna que as normas gerais do pensar e que as regras da 

gramática e do léxico”.  

O autor ainda enfatiza que, como investigação histórica, “a linguística de texto se 

ocupará de estabelecer os elementos universais dos discursos, o que se chamou em ocasiões 

diferentes de traços de textualidade. Trata-se de uma linguística do texto como teoria geral 

dos discursos”. (LAMAS, 2010, p. 182).  

 Para Coseriu (2010, p. 73), “um discurso é um fato semiótico: consta de signos, ou 

melhor, de significantes que apontam para um conceito, o qual, por sua vez, não se apresenta 

como tal no mesmo discurso considerado em sua realidade exterior e empiricamente 

comprovável”. Assim, para esse autor, “analisar e descrever um discurso significa 

propriamente interpretá-lo; ou seja, identificar de forma embasada o conteúdo ao que aponta 

Fonte: (COSERIU; LAMAS, 2010, p. 161). 

Figura 2 - O texto segundo Eugenio Coseriu 
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(ou ao que expressa)”. (Ibid., p. 74). Desse modo, conforme Coseriu, a linguística de texto é 

hermenêutica do discurso (ou texto).  

 É oportuno, nessa discussão sobre texto e discurso, a citação de Adam (2015, p. 26), 

que explicita: 

É impossível agir como se os textos existissem em si mesmos, afora às mediações 

que garantem sua circulação, condicionam a análise e participam da construção de 

sua significação. A ilusória estabilidade textualista do objeto não é bem vista pela 

consciência dos processos mediadores da edição comercial e da edição científica. 

Levando-se em conta a oposição entre análise ‘interna’ e ‘externa’ do texto, 

pensamos, com Chartier (2008, p. 51)
3
, que ‘a historicidade primeira de um texto é 

aquela que lhe vem das negociações enlaçadas entre a ordem do discurso que 

governa sua escritura, seu gênero, seu status, e as condições materiais de sua 

publicação’
4
.  

 

 

 Tal afirmação nos leva a observar o modelo teórico e metodológico de Adam (2011), 

que desenha níveis ou planos de análise (N), os quais podem se distinguir linguisticamente. O 

autor apresenta oito níveis de análise distintos que devem ser considerados na análise de 

textos e discursos. Segue figura 3.  

  

                                                             
3
 CHARTIER, Roger. Ecouter les mortes avec les yeux. Paris: Fayard, 2008. 

4 “Impossible de faire comme si les textes existaient em eux-mêmes, em dehors des médiations qui assurent leur 

circulation, conditionnent l´analyse et participent á la construction de leur signification. L´illusoire stabilité 

textualiste de l`objet text est mise à mal par la prise em compte des processus médiateurs de l´édition 

commerciale et de l´édition scientifique. Rementtant en cause l´opposition entre analyse «interne» et analyse « 

externe» du texte, nous pensons, avec Chartier, que  «L´historicité première d´un texte est celle que lui vient des 

négociations nouées entre l´ordre du discurs qui gouverne son écriture, son genre, son statut, et les conditions 

matérielles de sa plublication» (2008:51)”. 
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Figura 3 - Níveis ou planos da análise de discurso 

 
Fonte: Esquema 4 (ADAM, 2011, p. 61, destaque nosso). 

  

 Na figura 4, são apresentados oito níveis de análise, distribuídos em dois planos: o 

plano discursivo e o plano do texto. No plano discursivo, que se encontra na parte superior do 

esquema, encontramos os níveis 1, 2 e 3, os quais descrevemos: a ação de linguagem - (N1) 

realiza-se com base em objetivos pré-determinados pelo locutor (suas intenções, finalidades, 

propósitos comunicativos) em um contexto de interação social (N2), que reflete a formação 

sociodiscursiva (aquilo que pode e deve ser dito) (N3), utilizando o socioleto (dialeto social) 

dessa formação e no seio de um interdiscurso, com a mediação do gênero (Cf. PASSEGGI et 

al., 2010). O plano textual, localizado na parte inferior do esquema, é constituído pelos níveis 

4, 5, 6, 7 e 8. Os níveis (N4) e (N5), que se referem às proposições, períodos, sequências e 

planos de texto, remetem diretamente à textura / composicionalidade do texto, mais 

precisamente, à sua sequencialidade ou linearidade. Por sua vez, os níveis (N6), (N7) e (N8), 

concernentes às representações discursivas, responsabilidade enunciativa e valor 

ilocucionário, “são dimensões constantes ao longo do texto, tanto em nível local como global, 
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pois cada enunciado elementar do texto expressa, simultaneamente, um conteúdo semântico, 

um ponto de vista e um valor ilocucionário/argumentativo”. (PASSEGGI et al., 2010, p. 268).  

 Ressaltamos que o nosso trabalho focaliza especificamente os níveis (N5), (N7) e 

(N8), ou seja, no nível sequencial-composicional em que as sequências se agrupam em um 

plano de texto e em um nível enunciativo, “baseado na noção de responsabilidade enunciativa, 

que corresponde às vozes do texto, à sua polifonia”. (Cf. RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA 

NETO, 2010, p. 152), estando esses níveis a serviço da orientação argumentativa, ao 

propósito que os locutores e enunciadores têm como objetivo final. Ainda, neste capítulo, 

aprofundaremos a discussão sobre sequências e plano de texto. Já no capítulo II, 

discorreremos sobre o fenômeno da responsabilidade enunciativa. 

 

1.2 Proposição-enunciado 

 

 Adam (2011, p. 106) propõe uma unidade textual elementar, isto é, uma unidade 

mínima de sentido chamada proposição-enunciado ou proposição enunciada, referente “a uma 

unidade textual de base, efetivamente realizada e produzida por um ato de enunciação, 

portanto como um enunciado mínimo”. Nesse sentido, o autor discute as noções de frase e de 

período e afirma que “a noção de frase dificilmente pode ser mantida como uma unidade de 

análise textual. Ela é, certamente, uma unidade de segmentação (tipo)gráfica pertinente, mas 

sua estrutura sintática não apresenta uma estabilidade suficiente”. (Ibid., p. 104).  

Adam (2011) parte da posição de Benveniste (1966, 1974)
5
, que apresenta a vantagem 

de pôr um limite, que é o da predicação. Com isso, Adam (2011, p. 105) concorda em “fazer 

do período uma unidade textual e rejeitar a frase, que diz respeito ao sistema da língua, cujos 

limites não são verificáveis e cujas descrições são igualmente imprecisas”. Ademais, o autor 

diverge quanto às noções de proposição e de enunciado. Para tanto, explica que “a primeira 

vem da filosofia da linguagem e tem suas origens na lógica formal, já a noção de enunciado 

acumula os inconvenientes da imprecisão relativa aos seus limites de extensão e de ausência 

total do contexto gramatical ou semântico”. (Ibid., p. 105).  

 No texto, as proposições-enunciados ligam-se entre si através de diversos processos, 

dentre os quais: correferência e anáforas, isotopias, colocações, elipses e implícitos, cadeias 

de atos de discursos, conectores – incluindo nestes os organizadores textuais e os conectores 

argumentativos (ADAM, 2011). Dessa maneira, são estabelecidos nexos entre as proposições, 

                                                             
5 BENVENISTE, Émile. Problèmes de linguistique générale, I. Paris: Gallimard, 1966. 

BENVENISTE, Émile. Problèmes de linguistique générale, II. Paris: Gallimard, 1974. 
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formando unidades maiores de texto. A seguir, Bernardino (2015) apresenta síntese dos 

principais traços que definem a proposição como uma microunidade enunciativa e textual, 

conforme quadro 1: 

 

Quadro 1 - Traços definidores da proposição-enunciado como unidade textual mínima 

 

 

 

 

A proposição-

enunciado 

É uma unidade textual mínima; 

É o produto de um ato de enunciação, pois é proferida por um enunciador e supõe 

um coenunciador; 

Tal como a proposição clássica, liga um objeto de discurso ao que é dito a seu 

respeito por intermédio de um predicado verbal ou nominal, ou ainda monorrema; 

Liga-se a um ou a vários outros enunciados elementares; convoca um ou vários 

outros enunciados em resposta a eles ou como simples continuação; 

Apresenta três dimensões complementares: uma dimensão enunciativa, um 

conteúdo referencial e uma potencialidade argumentativa que lhe confere uma 

força ou valor ilocucionário; 

Está sujeita a uma condição de verdade (verdadeiro ou falso/mentiroso) e de 

ficcionalidade (nem verdadeiro nem falso). 
Fontes: Bernardino (2015, p. 48) - (Cf. ADAM, 2011, p. 108-111). 

  

 Frente ao exposto no quadro 1, temos o esquema 10, elaborado por Adam (2011), cujo 

objetivo diz respeito a uma apresentação triangular  resumidora,  mas  não hierarquizada, das 

três dimensões da proposição-enunciado que a constitui.  

 

Figura 4 - Dimensões da proposição-enunciado 

 

Fonte: Esquema 10 (ADAM, 2011, p. 111). 
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De acordo com Adam (2011, p. 109, grifo do autor), a partir dessas dimensões 

complementares, depreende-se que não existe enunciado isolado.  

 

mesmo aparecendo isolado, um enunciado elementar, liga-se a um ou a vários outros 

e/ou  convoca  um  ou  vários  outros  em  resposta  ou  como  simples  continuação. 

Essa condição de ligação é, em grande parte, determinada pelo que chamaremos 

orientação argumentativa (ORarg) do enunciado. As três dimensões complementares 

de toda proposição enunciada são: uma dimensão enunciativa [B] que se encarrega 

de representação construída verbalmente de um conteúdo referencial [A] e dá-lhe 

uma certa potencialidade  argumentativa  [ORarg]  que  lhe  confere  uma  força  

ou  valor ilocucionário [F] mais ou menos identificável. 

  

 

 Sobre a dimensão enunciativa, também denominada de ponto de vista (PdV), esta 

viabiliza o estudo da responsabilidade enunciativa, que “permite dar conta do desdobramento 

polifônico” (ADAM, 2011, p. 110), que, por sua vez, demonstra a entrada e o funcionamento 

de diferentes pontos de vista, ou vozes, presentes nos textos e o movimento de identificação 

do locutor com um ou outro PdV. 

Na dimensão referencial, a qual dá conta das questões referentes à representação 

discursiva (Rd), interpretada a partir do conteúdo proposicional, Adam (2011, p. 113-114) 

postula: 

Toda proposição enunciada possui um valor descritivo. A atividade discursiva de 

referência constrói, semanticamente, uma representação, um objeto de discurso 

comunicável. Esse microuniverso semântico apresenta-se, minimamente, como um 

tema ou objeto de discurso posto e o desenvolvimento de uma predicação a seu 

respeito. [...] É o interpretante que constrói a Rd a partir dos enunciados 

(esquematização), em função de suas próprias finalidades (objetivos, intenções) e de 

suas representações psicossociais da situação, do enunciador e do mundo do texto, 

assim como de seus pressupostos culturais. [...] Com a escolha da expressão 

“construção de uma representação discursiva”, pretende-se dar a entender que a 

linguagem faz referência e que todo texto é uma proposição de mundo que solicita 

do interpretante [...] uma atividade semelhante, mas não simétrica, de (re)construção 

dessa proposição de (pequeno) mundo ou Rd.  

 

 

Nesse caso, a Representação discursiva (Rd) remete ao fato de que, sabendo-se que a 

comunicação é falha, uma vez que não se diz textualmente todas as coisas, podem os sujeitos 

fazer referência ao “mundo, às palavras, à própria situação de enunciação e aos 

coenunciadores”. (ADAM, 2011, p. 115).  

O vértice C corresponde à dimensão argumentativa da microunidade, que dá “uma 

certa potencialidade argumentativa [ORarg] que lhe confere uma força ou valor 

ilocucionário [F] mais ou menos identificável”. (ADAM, 2011, p. 109, grifo do autor). Nesse 

sentido, todo enunciado possui uma orientação argumentativa, mesmo na ausência de 

conectores, e uma força que busca afetar o interlocutor de algum modo. Essa força 
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ilocucionária pode nem sempre ser muito clara, mas está presente como ato de discurso em 

toda microunidade de texto.  

 

1.3 Conexões: conectores, organizadores e marcadores 

 

Os conectores constituem uma classe de expressões linguísticas que reúne certas 

conjunções de coordenação, certas conjunções de subordinação, certos advérbios ou locuções 

adverbiais e grupos nominais ou proposicionais (ADAM, 2011). Ademais, exercem uma 

função de ligação semântica entre unidades de níveis diferentes (palavras, proposições, 

conjuntos de proposições e mesmo grandes partes de texto). Dentre os tipos de ligação de 

unidades textuais de base, discutidos no capítulo 3 de Adam (2011), destacamos o estudo das 

conexões, evidenciado na figura 5. 

 

 

 Figura 5 - Operações de ligação que asseguram a continuidade textual 

 

Fonte: Esquema 13 (ADAM, 2011, p. 131, destaque nosso). 

 

 Sobre a origem e definição da palavra “conector”, Charadeau e Maingueneau (2008, p. 

115) fazem menção ao escocês Blair, em seu Cours de rhétorique et de belles-lettres, que 

relacionava as conjunções à categoria de ‘conectivos’, pois geralmente são utilizados para 

conectar orações ou membros de oração. E continua: “[...] É o bom ou mau emprego dessas 

partículas de conexão que confere ao discurso um ar firme e estruturado ou, ao contrário, 

frouxo e desorganizado [...]”.  

 Adam (2011) afirma que os organizadores textuais dependem, na sua maioria, do nível 

N4 (textura - proposições enunciadas e períodos), e os marcadores de responsabilidade 
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enunciativa, sobretudo do nível N7 (Enunciação - responsabilidade enunciativa e coesão 

polifônica). Já os conectores argumentativos dependem, além desses dois níveis (N4 e N7), da 

orientação argumentativa.  

 No que concerne à função e ao emprego dos conectores, “estes variam de acordo com 

os gêneros de discurso. Os textos jurídicos, por exemplo, integram muito pouco os conectores 

comparativamente aos gêneros da argumentação”. (ADAM, 2011, p. 180). Contrariamente a 

essa afirmação, em nosso corpus, que é do domínio jurídico e, portanto, constitui-se como 

texto jurídico, há uma incidência considerável de conectores, uma vez que a Contestação é um 

gênero da negação, da contraposição e, assim, seus enunciados apresentam essas marcas 

linguísticas.   

 A seguir, detalharemos nos quadros 2 e 3 os organizadores e marcadores textuais, bem 

como os marcadores de responsabilidade enunciativa. 

Quadro 2 - Organizadores e marcadores textuais 

 

Espaciais 

Contribuem para a organização espacial do 

texto, favorecendo a coerência. 

à esquerda / à direita, antes / 

depois, em cima / embaixo, mais 

longe, de um lado / de outro lado 

etc. 

 

 

Temporais 

Encadeiam e favorecem a organização 

temporal das informações nos textos, 

podendo apresentar uma ordem de 

informatividade crescente (e + então + 

depois + após, entre outras possibilidades). 

então, antes, em seguida, [e] então, 

depois, após, na véspera, no dia 

seguinte, três dias depois... 

 

 

 

 

 

Enumerativos 

Segmentam e ordenam a matéria textual 

combinando, muitas vezes, valor de ordem 

com o valor temporal.  Divide- se em dois 

grupos: os aditivos e os marcadores de 

integração linear, que podem indicar 

abertura, continuidade ou fechamento de 

uma série enumerativa. 

aditivos: e, ou, também, assim 

como, ainda, igualmente, além 

disso... 

marcadores de integração linear:  

- que abrem uma série: de um lado, 

inicialmente, primeiramente, em 

primeiro lugar... 

- que indicam continuidade: em  

seguida, depois, em segundo  

lugar... 

- que indicam fechamento: por  

outro lado, enfim, em último  

lugar, e, é tudo, para terminar,  

em conclusão... 

Mudança de 

topicalização 

São organizadores que marcam a passagem 

de um discurso a outro. Também exerce 

ênfase de um plano de texto e na estrutura 

de uma argumentação. 

quanto a, no que concerne a... 

Ilustração e 

exemplificação 

Sua função é introduzir exemplos que dão 

ao enunciado um status de ilustração de 

uma asserção principal.  

por exemplo, notadamente, em 

particular, como, entre outros e 

assim. 
Fonte: (ADAM, 2011, p. 181-186). 
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Como ilustrado, os organizadores textuais ordenam as partes do discurso em termos de 

tempo e espaço, além disso, estruturam a progressão do texto e a indicação de suas diferentes 

partes. Segundo Adam (2011, p. 181), “os organizadores exercem um papel capital no 

balizamento dos planos textuais”. Por sua vez, Koch (2014, p. 90) também explicita: “[...] tais 

marcadores assinalam etapas de construção do texto, como introdução, desenvolvimento e 

conclusão, pondo à mostra a sua organização estrutural”.  

 

Quadro 3 - Marcadores do escopo de uma responsabilidade enunciativa 

Marcadores de quadros 

mediadores ou fontes 

do saber 

Indicam quando uma porção do texto 

não é assumida (sua verdade 

assegurada) por aquele que fala, mas 

mediada por uma voz ou ponto de 

vista (PdV); 

 

ou, ainda, permitem opor duas fontes, 

desqualificando a primeira, sem, no 

entanto, mencionar a identidade do 

PdV oposto.  

segundo, de acordo com,  para,  

de  fonte segura... 

 

 

 

 

alguns pensam, nós pensamos... 

Marcadores de 

reformulação 

Assinalam uma retomada 

metaenunciativa que é, muitas vezes, 

uma modificação de um ponto de 

vista, e/ou; 

 

Associam a essa retomada uma 

marcação comparável à dos 

marcadores de integração linear  

conclusivos 

 

isto é, dito de outro modo, numa 

palavra, em outras palavras... 

 

 

 

enfim, em resumo, finalmente, no 

final das  contas,  no  fundo,  

contas  feitas, em conclusão,  

para  dizer  tudo,  na  realidade, 

de  fato,  afinal,  depois  de  tudo,  

em  todo caso, de toda forma, de 

toda maneira... 

Marcadores de 

estruturação da  

conversação 

Exercem um importante papel nos 

textos orais, pontuando-os. São 

próximos dos organizadores textuais, 

mas a oralidade imprime-lhes uma 

tonalidade enunciativa e interativa 

mais marcada.  

bom, bem, pior, então, etc. 

Marcadores fáticos você sabe/tu sabes, você vê/tu 

vês, eh.. 

Fonte: Elaborado a partir de Adam (2011, p. 186-188). 

 

Os marcadores de responsabilidade enunciativa permitem a identificação das fontes 

dos diversos saberes que um texto veicula e, para isso, “a segmentação, tipográfica, os tempos 

verbais e o recurso aos conectores concessivos são os meios correntes de indicar um quadro 

enunciativo”. (ADAM, 2011, p. 187).   

 Para associar as funções de segmentação de responsabilidade enunciativa e orientação 

argumentativa, Adam (2011) apresenta os conectores argumentativos. Para o autor, “eles 

permitem uma reutilização de um conteúdo proposicional, seja como um argumento, seja 
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como uma conclusão, seja, ainda, como um argumento encarregado de sustentar ou de 

reforçar uma inferência, ou como um contra-argumento”. (Ibid., p. 189). Segue quadro com 

classificação desses conectores. 

  

Quadro 4 - Conectores argumentativos 

Conectores argumentativos marcadores do 

argumento 

porque,  já [uma vez] que, pois, com efeito, como, 

mesmo, aliás, por sinal etc. 

Conectores argumentativos marcadores da 

conclusão 

portanto, então, em consequência etc. 

Conectores contra-argumentativos marcadores 

de um argumento forte 

mas, porém, contudo, entretanto, no entanto etc. 

Conectores contra-argumentativos marcadores 

de argumentos atenuados 

certamente, embora, apesar de que, ainda que etc. 

Fonte: Elaborado a partir de Adam (2011, p. 190-191). 

  

 Koch (1996, 2015) postula que o uso da linguagem é essencialmente argumentativo, 

uma vez que se busca dotar os enunciados de determinada força argumentativa. Para isso, a 

autora enfatiza a utilização dos operadores argumentativos que fazem parte da gramática da 

língua e têm por função indicar a força argumentativa dos enunciados e a direção para o qual 

apontam.  Sobre isso, Adam (2011, p. 122) nos oferece também uma outra visão, vejamos: 

“Todo enunciado possui um valor argumentativo, mesmo uma simples descrição desprovida 

de conectores argumentativos [...]”. Ou seja, não é necessário o uso de conectores em um 

enunciado para que se possa verificar a orientação argumentativa.  

 A seguir, descrevemos, em um quadro-síntese, operadores argumentativos 

apresentados por Koch (2015), visto que se constituem como marcas linguísticas observadas 

em nossas análises. 

 

Quadro 5 - Operadores argumentativos 

Operadores argumentativos  Função 

mesmo, até, até mesmo, inclusive  

 

Organizam a hierarquia dos elementos numa escala, 

assinalando o argumento mais forte para uma 

conclusão R. 

ao menos, pelo menos, no mínimo Introduzem dado argumento deixando subentendida a 

presença de uma escala com outros argumentos mais 

fortes. 

portanto, logo, por conseguinte, pois, em 

decorrência, consequentemente 

Introduzem uma conclusão relativa a argumentos 

apresentados em enunciados anteriores. 

ou, ou então, quer...quer, seja..seja  Introduzem argumentos alternativos que conduzem a 

conclusões diferentes ou opostas. 

porque, que, já que, pois Introduzem uma justificativa ou explicação relativa 

ao enunciado anterior. 
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mas, porém, contudo, todavia,  

no entanto, embora, ainda que, posto que, 

apesar de (que) 

Contrapõem argumentos orientados para conclusões 

contrárias. 

um pouco e pouco, quase e apenas, só, 

somente 

Distribuem-se em escalas opostas, isto é, um deles 

funciona numa escala orientada para a afirmação total 

e o outro, numa escala orientada para a negação total. 

e, também, ainda, nem (= e não), não 

só...mas também, tanto...como, além disso, 

além de, a par de 

São argumentos que fazem parte de uma mesma 

classe argumentativa, isto é, somam argumentos a 

favor de uma mesma conclusão. 

Aliás Introduz um argumento decisivo, resumindo todos os 

demais argumentos. 

já, ainda, agora   

 

São responsáveis por introduzir no enunciado 

conteúdos pressupostos. 

Fonte: Elaborado a partir de Koch (2015, p. 31-39). 

  

 Descrevemos, neste tópico, a importância dos conectores, organizadores e marcadores 

textuais. Dessa maneira, ressaltamos a importância do estudo dos organizadores textuais e 

operadores argumentativos para a análise das Contestações, principalmente, para observar os 

posicionamentos enunciativos dos locutores e enunciadores. 

 

1.4 Períodos e sequências  

 

O estudo das proposições-enunciados envolve dois grandes tipos de agrupamentos que 

as mantêm juntas: os períodos (unidades textuais frouxamente tipificadas) e as sequências 

(unidades mais complexas e tipificadas). Conforme Adam (2011, p. 204-205), “os períodos 

são unidades que entram diretamente na composição de partes de um plano de texto”. Já as 

sequências, estas “são unidades textuais complexas, compostas de um número limitado de 

conjuntos de proposições-enunciados: as macroproposições”, que, segundo Adam (2011, p. 

205): 

 

a macroproposição é uma espécie de período cuja propriedade principal é a de ser 

uma unidade ligada a outras macroproposições, ocupando posições precisas dentro 

do todo ordenado da sequência. Cada macroproposição adquire seu sentido em 

relação às outras na unidade hierárquica complexa da sequência. 

 

 

 Nessa direção é que Adam (2011, p. 205, grifo do autor) define sequência como uma 

estrutura e, assim, explica: 

 

uma rede relacional hierárquica: uma grandeza analisável em partes ligadas entre 

si e ligadas ao todo que elas constituem; 

uma entidade relativamente autônoma, dotada de uma organização interna que 

lhe é própria, e, portanto, em relação de dependência com o conjunto mais amplo 

do qual faz parte (o texto).  
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 Sobre o período como unidade textual complexa, Adam (2011) menciona a concepção 

clássica desse conceito com base na retórica clássica aristotélica, observando que “As obras 

de retórica definiram, então, o período como uma frase complexa, cujo conjunto forma um 

‘sentido completo’ e no qual cada proposição constitui um membro, o último formando um 

fechamento”. (ADAM, 2011, p. 210).  

Passeggi et al. (2010, p. 271) retomam as posições teóricas da ATD e destacam que “a 

noção de ‘período’ utilizada por Adam deve ser interpretada como um termo técnico desse 

modelo teórico. Ela não corresponde ao ‘período’ da tradição gramatical da língua 

portuguesa”, isso devido ao fato da “gramática francesa não utilizar a noção de ‘período’, que 

é o do âmbito da tradição retórica”. Os autores ainda afirmam que “a ATD considera períodos 

tanto as estruturas rítmicas, sem conectores, na fala e na escrita, como as estruturas 

organizadas em torno de conectores”. (Ibid., p. 272).  

Nesse sentido, no que concerne às operações referentes aos períodos, Adam (2011) 

detalha somente para o período descritivo, no quadro das características da sequência 

descritiva, haja vista que esta passa a ter uma interpretação periódica, pela sua ausência de 

estruturação interna.  

Segundo Passeggi et al. (2010), as sequências correspondem a relações 

macrossemânticas transmitidas culturalmente e utilizadas para fins de reconhecimento e de 

estruturação da informação textual. Em vista disso, os autores descrevem a citação de Adam 

(2011, p. 207), que segue: 

 

 

As asserções narrativas, descritivas, argumentativas e explicativas, factuais ou 

ficcionais, antes constroem representações esquemáticas do mundo do que se 

ajustam a ele, e o estabelecimento de uma crença com a finalidade de induzir um 

certo  comportamento (sonhar, chorar, indignar-se, revoltar-se, agir no mundo etc. 

 

 

Passeggi et al. (Ibid., p. 274) enfatizam que “essa concepção cognitivo-semântica das 

sequências é complementada por uma perspectiva pragmática que salienta seu caráter 

operativo para a análise textual”.  

Segundo Adam (2009, p. 122), “definir um texto como uma estrutura sequencial 

permite abordar a heterogeneidade composicional em termos hierárquicos muito gerais”.  

Nesses termos, o autor retoma a perspectiva Bakhtiniana, hipotetizando: “os tipos 

relativamente estáveis de enunciados e as regularidades composicionais estão na base, 

realmente, das regularidades sequenciais”. Sobre a homogeneidade, Adam (2009, p. 124, grifo 
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nosso) descreve duas possibilidades quando um texto apresenta uma estrutura sequencial 

(quase) homogênea: 

 

- ou o texto só comporta uma sequência: no caso de uma narrativa mínima, 

proposições descritivas e avaliativas viriam certamente se acrescentar às proposições 

narrativas; se uma descrição pode ser mais frequentemente pura, não é raro 

encontrar proposições avaliativas e até um plano de texto argumentativo; etc.  

- ou o texto comporta n sequências do mesmo tipo (todas narrativas, por 

exemplo).  

Além das sequências heterogêneas e homogêneas, também ocorrem as dominantes, 

que são as que predominam em um dado texto, isto é, o texto é predominantemente 

argumentativo, narrativo, entre outras caracterizações, podendo também aparecer outros tipos 

de sequências alternadas. Sobre os agenciamentos das várias sequências, Adam (2011, p. 272) 

os resume da seguinte maneira: 

 

1.  Tipos de sequências na base dos agrupamentos 

     . agenciamento unissequencial (o mais simples e o mais raro); 

     . agenciamento plurissequencial: 

        -homogêneo (um único tipo de sequências combinadas); 

        -heterogêneo (mescla de sequências diferentes). 

2.  Combinações de sequências: 

     . sequências coordenadas (sucessão); 

     . sequências alternadas (montagem em paralelo); 

     . Sequências inseridas (encaixamento). 

3.  Dominante (efeito de tipo de texto): 

     . pela sequência matriz (abrindo e fechando o texto); 

     . pelo maior número de sequências de um mesmo tipo; 

     . pela sequência pela qual o texto pode ser resumido. 

  

Para um melhor entendimento, apresentamos, a seguir, a tipologização das sequências 

textuais por Adam (2011), a saber: descritiva, narrativa, argumentativa, explicativa e dialogal. 

 

1.4.1 Sequência descritiva 

 

 A descrição, segundo Adam (2011, p. 2016), tem uma frágil caracterização sequencial, 

uma vez que “não comporta uma ordem de agrupamento das proposições-enunciados em 

macroproposições ligadas entre si”. O autor afirma ainda que, “inerente ao exercício da fala, a 

descrição é, de início, identificável no nível dos enunciados mínimos” e reforça a ideia de 

que “um procedimento descritivo é inseparável da expressão de um ponto de vista, de uma 

visada do discurso”. (Ibid., p. 217, grifo do autor).  

 No nível da composição textual, “a aplicação de um repertório de operações de base 

gera proposições descritivas que se agrupam em períodos de extensão variável, ordenadas por 
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um plano de texto”. (ADAM, 2011, p. 218). Nesse sentido, Passeggi et al. (2010, p. 274) 

ressaltam que a sequência descritiva “aparece  como  a  menos  estruturada: não  possui  uma  

organização  típica, consistindo frequentemente na aplicação de um conjunto de operações 

que se desenvolve  conforme  um  plano  de  texto”.   

 Adam (2011) descreve operações e suboperações, as quais apresentamos no quadro 6. 

 

Quadro 6 - Operações e suboperações da sequência descritiva 

 

1. Operações de 

tematização:  

é a principal  macrooperação, 

conferindo unidade  a  

determinado  segmento. 

Pré-tematização ou 

ancoragem 

O objeto descrito é imediatamente 

denominado, inicia um período descritivo e 

anuncia um todo. 

Pós-tematização ou 

ancoragem diferida 

 Trata-se da denominação adiada do objeto 

descrito, ou seja, a descrição aparece apenas 

no final da sequência. 

Retematização ou 

reformulação 

Consiste em uma nova denominação do 

objeto, a qual o redefine.  Nesse caso, é 

necessária uma primeira nomeação do 

objeto que, posteriormente, é reformulada. 

2. Operações de 

aspectualização:  

apoia-se na tematização e 

consiste em um conjunto de 

operações que diz respeito à 

seleção das partes.  

Fragmentação ou 

partição 

Partes do objeto descrito são selecionadas 

para descrevê-las especificamente. 

Qualificação ou 

atributos 

Coloca em destaque características do todo 

ou das partes selecionadas por meio da 

fragmentação. 

3. Operações de relação: 

baseiam-se nas características 

de um referente para compor 

outro.  

Relação de 

contiguidade 

O objeto do discurso está situado espacial 

ou temporalmente (em um tempo histórico 

ou individual) em relação a outros objetos 

do discurso que podem se tornar principais 

no processo descritivo. 

Relação de analogia Permite a descrição do todo ou das partes, 

de forma comparativa ou metafórica, 

considerando-as em relação a outros objetos 

do discurso. 

4. Operações de expansão 

por subtematização 

Amplia a descrição por meio da adição de uma operação à operação 

anterior,  de  modo  que  o  resultado  é  a  subtematização 

sucessiva, que vai ampliando a descrição inicial. 
Fonte: Elaborado a partir de Adam (2011, p. 218-225). 

  

 Tais operações identificam, no nível linguístico, a ocorrência de sequências 

descritivas. 
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1.4.2 Sequência narrativa 

 

 A sequência narrativa é estudada por Adam (2011, p. 225, grifo do autor), que detalha: 

Em sentido amplo, toda narrativa pode ser considerada como a exposição de ‘fatos’ 

reais ou imaginários, mas essa designação geral de ‘fatos’ abrange duas realidades 

distintas: eventos e ações”. A ação se caracteriza pela presença de um agente – ator 

humano ou antropomórfico – que provoca ou tenta evitar uma mudança. O evento 

acontece sob o efeito de causas, sem intervenção intencional de um agente.  

 

 

 O teórico cita Tvetzan Todorov (1968) e Paul Larivaille (1974) afirmando que “estão 

entre os primeiros a propor uma descrição da organização da trama que corresponde ao mais 

alto grau de narrativização”. (Ibid., p. 226).  Sobre essa trama,  

 

apresenta-se como uma estrutura hierárquica com cinco macroproposições 

narrativas de base (Pn), que correspondem aos cinco momentos (m) do aspecto: 

antes do processo (m1), o início do processo (m2), o curso do processo (m3), o fim 

do processo (m4) e, por último, depois do processo (m5). (ADAM, 2011, p. 226).  

 

Vejamos na figura 6 a complexidade hierárquica da sequência narrativa. 

 

Figura 6 - Estrutura da sequência narrativa 

 

Fonte: Esquema 18 (ADAM, 2011, p. 226). 

  

 Segundo Passeggi et al. (2010, p. 284), “uma sequência narrativa pode ser fortemente 

segmentada”, e isso ocorre quando as proposições são separadas pelo par ponto-maiúscula ou 

por um conector, como também, pode ser fracamente segmentada. Já na escrita, “quando a 

sequência se expande, as macroproposições narrativas costumam ser destacadas por mudanças 

de parágrafo”.  
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1.4.3 Sequência argumentativa 

 

 De acordo com Passeggi et al. (2010, p.  289),  “a passagem de um período 

argumentativo [...] a uma sequência argumentativa ocorre quando nos aproximamos de um 

modelo de composição que se apresenta como raciocínio, cujo objeto é ou demonstrar ou 

refutar uma tese”. Os autores continuam explicando: “Partindo de premissas, nem sempre 

explícitas e supostamente incontestáveis, mostra-se que não se pode admitir essas premissas 

sem admitir, também, certa conclusão. Diversos procedimentos argumentativos permitem 

passar das premissas às conclusões”. (Ibid., p. 289).       

Nessa abordagem, conforme Adam (2011, p. 233, grifo do autor), são evidenciados 

dois movimentos: “demonstrar-justificar uma tese e refutar uma tese ou certos argumentos 

de uma tese adversa”. Entre esses dois movimentos, “a passagem está garantida pelos 

‘procedimentos argumentativos’ que assumam a forma de encadeamentos de argumentos-

provas, correspondendo ora aos suportes de uma lei de passagem, ora a microcadeias de 

argumentos ou a movimentos argumentativos encaixados”. (Ibid., p. 233).  

A seguir, o modelo proposto por Toulmin (1993), que Van Dijk (1980) integrou, 

constituindo um esquema simplificado de base. 

 

Figura 7 - Estrutura da sequência argumentativa 

 

Fonte: Esquema 21 (ADAM, 2011, p. 233). 

 

Adam (2011) afirma que esse esquema deve ser completado considerando possíveis 

restrições. Para tanto, cita Moeschler (1985), que explica: 

Um discurso argumentativo [...] situa-se sempre em relação a um contradiscurso 

efetivo ou virtual. A argumentação é, por isso, indissociável da polêmica. Defender 

uma tese ou conclusão consiste em defendê-la contra outras teses ou conclusões, da 

mesma maneira que entrar em uma polêmica não implica somente um desacordo [...] 

mas, sobretudo, ter contra-argumentos [...] (Cf. ADAM, 2011, p. 234).  
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Nessa perspectiva, o esquema de base é retomado e ampliado, representando o que 

Adam (2011) denomina de sequência argumentativa prototípica, com lugar para a contra-

argumentação em dois níveis: Parg.0 e Parg.4).  

 

Figura 8 - Estrutura da sequência argumentativa 

 

 

Fonte: Esquema 23 (ADAM, 2011, p. 235). 

  

 Segundo Adam (2011), a sequência argumentativa é realizada por dois movimentos: a 

demonstração e/ou justificativa de uma tese e a refutação de outras teses ou argumentos; e, a 

partir de premissas estabelecidas, chega-se a uma conclusão ou afirmação. Desse modo, nessa 

sequência, tem-se uma posição favorável ou desfavorável com relação a uma tese inicial e 

sustenta-se a posição com base em argumentos ou provas. 

Para Adam (2011, p. 234-235), o esquema ampliado da sequência argumentativa 

comporta dois níveis:  

 

a) um nível justificativo (P.arg1 + P.arg2 + P.arg3): a estratégia  argumentativa  é  

dominada  pelos  conhecimentos apresentados e o interlocutor tem pouca 

relevância. 

b) um nível dialógico contra-argumentativo (P.arg0 + P.arg4): a  argumentação  é  

negociada  com  um contra-argumentador (auditório) real ou potencial, o que 

caracteriza o aspecto dialógico da sequência argumentativa. 
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1.4.4 Sequência explicativa 

 

 Para a sequência explicativa, Adam (2011, p. 245) propõe uma estrutura sequencial de 

base apoiada em dois operadores: “o primeiro operador [POR QUE] introduz a primeira 

macroproposição obrigatória, e o segundo operador [PORQUE] leva à segunda 

macroproposição obrigatória; que segue, geralmente, uma terceira macroproposição de 

ratificação”. Dessa maneira, tem-se a seguinte estrutura: 

 

Figura 9 - Estrutura da sequência explicativa 

 

 

Sequência  

explicativa  

 

 

Por que p? 

Porque q  

 

P.explicativa 0 

P.explicativa 1 

P.explicativa 2  

P.explicativa 3  

 

Esquematização inicial 

Problema (questão) 

Explicação (resposta) 

Ratificação-avaliação 

 

Fonte: Esquema 27 (ADAM, 2011, p. 245). 

  

 Esse esquema canônico permite analisar a sequência explicativa. Conforme Adam 

(2011, p. 245), “o conjunto é precedido por uma descrição que corresponde a uma 

esquematização inicial destinada a introduzir o objeto problemático (P.expl.0) tematizado pela 

questão POR QUE (?), a qual corresponde à macroproposição P.expl.1”.  

 

1.4.5 Sequência dialogal 

 

 Adam (2011), ao discorrer sobre a sequência dialogal, parte da definição interacionista 

proposta por Goffman (1987), segundo a qual as enunciações do texto dialogal-

conversacional se encontram localizadas em turnos de fala que constituem ocasiões 

temporárias de ocupar alternadamente a cena. Esses turnos são emparelhados sob a forma de 

intercâmbios bipartidos que se ligam entre si em sequências marcadas por uma certa 

tematicidade. A conversação é formada por essas sequências temáticas. Os intercâmbios se 

combinam para formar as sequências; estas se combinam para constituir as interações. As 

enunciações são construídas e calculadas para sustentar a colaboração social que implica a 

tomada do turno de fala.  

 Segundo Adam (2011), o modo de composição dialogal tem uma posição particular: é 

poligerenciado, enquanto os outros quatro tipos são monogerenciados. A posição que cada 

modo de composição ocupa na construção de um texto depende da situação de enunciação. 
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Em uma situação oral, o modo de composição dialogal-conversacional se sobrepõe a todos os 

outros modos e assegura o encaixamento das sequências narrativas, descritivas, explicativas e 

argumentativas.  Nos discursos escritos, independentemente do gênero discursivo, os cinco 

tipos de composição se encontram uniformemente distribuídos. 

 Adam (2011, p. 249, grifo do autor), associando “os pares de atos de discurso à 

sequência dialogal”, apoia-se na terminologia usualmente utilizada por Kerbrat-Orecchioni 

(1996): 

Os atos de linguagem se combinam para constituir intervenções – atos e 

intervenções são produzidos por um mesmo interlocutor; desde que, pelo menos dois 

locutores intervenham, trata-se de um intercâmbio; os intercâmbios se combinam 

para constituir as sequências, as quais se combinam para constituir as interações, 

unidades máximas de análise.   

 

 

 Um texto dialogal pode apresentar uma sucessão de trocas, uma cadeia hierarquizada 

ou coordenada de sequências, chamadas “trocas”. Essas trocas caracterizam dois tipos de 

sequências: as fáticas, que têm a função de iniciar ou encerrar a interlocução; e as 

transacionais, são as que compõem o corpo da interação, a razão do ato interlocucional 

(ADAM, 2011).  

 

1.5 Planos de texto 

  

 Para Adam (2011, p. 256), “o reconhecimento de um texto como um todo passa pela 

percepção de um plano de texto, com suas partes constituídas, ou não, por sequências 

identificáveis”. O autor enfatiza que os planos de texto abarcam blocos de texto formados 

pelas sequências e estabelecem a organização global prescrita por um gênero. Os planos de 

texto são, dessa forma, “o principal fato unificador da estrutura composicional” (Ibid., p. 258), 

especialmente nos casos em que os encadeamentos de proposições ou períodos não chegam a 

formar claramente sequências. Os planos de texto estão, com os gêneros, disponíveis no 

sistema de conhecimento dos grupos sociais. Eles fazem, portanto, parte dos conhecimentos 

dos grupos sociais, permitindo construir (na produção) e reconstruir (na leitura ou na escuta) a 

organização global de um texto, prescrita por um gênero. 

Passeggi et al. (2010, p. 297, grifo nosso) apresentam as definições dos dois planos: 

Quanto aos planos de texto fixos, pense-se, por exemplo, na estrutura de um verbete 

de dicionário, de um artigo científico, das estruturas literárias cristalizadas 

(estruturas formais da poesia, da dramaturgia) ou, na escritura jurídica, as estruturas 

da série: petição>contestação>sentença. Os gêneros acadêmicos também pertencem, 

de forma geral, aos planos de textos fixos. 
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Os planos de texto ocasionais são mais abertos e flexíveis. [...] abrangem o 

editorial, a canção, as peças publicitárias, o discurso político, o romance. Esses 
planos, com frequência, fogem à estruturação clara de um gênero ou subgênero de 

discurso. As partes ou segmentos do texto são marcados por uma variedade de 

recursos, textuais e peritextuais. 

 

 

 Para dar conta do plano de texto, é preciso determinar as diferentes partes que 

constituem o texto e analisar como se delimitam na superfície textual, pois a segmentação 

visível de um texto manifesta-se através da tipografia, da segmentação espacial, da 

formatação dos parágrafos ou blocos de texto, da escolha cromática, etc. Sobre isso, Cabral 

(2013, p. 244) esclarece:  

O plano de texto, ao explicitar a estrutura global do texto, a forma como os 

parágrafos se organizam, a ordem em que as palavras se apresentam no texto, pode 

fornecer os elementos necessários à compreensão e à produção, uma vez que, para a 

percepção/elaboração da estrutura global do texto, o leitor lança mão de seus 

conhecimentos linguístico e textual. 

 

 

 Do ponto de vista da composição e organização textual, são as sequências textuais que 

irão ajudar na formação desses planos, no momento em que estamos construindo nossos 

textos, pois um texto só é reconhecido como tal na união das suas partes para formar o seu 

todo significativo em um desses planos. 

 Destacamos no quadro 7 alguns trabalhos que focalizam o plano de texto, tendo como 

base a abordagem teórico-metodológica da Análise Textual dos Discursos. 

 

Quadro 7 - Trabalhos que abordaram o plano de texto conforme a ATD
6
 

Autor e data Título Sobre o estudo 

Rodrigues et al. 

(2012) 

A Carta-Testamento de 

Getúlio Vargas (1882-1954): 

genericidade e organização 

textual no discurso político 

Analisa a Carta-Testamento de Getúlio 

Vargas com foco em aspectos da 

genericidade, da configuração 

composicional (plano de texto) e do 

investimento semântico do texto. 

Galvão (2013) Observações acerca de 

interação, gênero textual e 

plano de texto em cartas 

pessoais 

Investiga uma carta escrita por Luis da 

Câmara Cascudo, endereçada a Mário de 

Andrade.  

Gonçalves (2013) Organização textual e 

(des)linearidade: o caso dos 

sítios web 

Observa a organização textual de alguns 

textos digitais, nomeadamente sítios web. 

Cabral (2013) O conceito de plano de texto: 

contribuições para o processo 

de planejamento da produção 

escrita 

Analisa um texto argumentativo do ponto 

de vista do plano textual e apresenta 

reflexões sobre o processo de escrita.  

Schwingel e A organização Analisa a organização macroestrutural de 

                                                             
6
 Conferir referências bibliográficas dos autores na lista final de referências desta tese. 
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Giering (2013)  macroestrutural dos textos 

“você sabia que...” da revista 

Ciência Hoje das Crianças 

artigos de divulgação da ciência 

publicados na seção Você Sabia (revista 

Ciência Hoje das Crianças), a partir da 

identificação dos planos de texto dos 

artigos, relacionando sua organização aos 

fins discursivos. 

Rodrigues, Passeggi 

e Silva Neto (2014)  

Planos de texto e 

representações discursivas: a 

seção de abertura em 

processos-crime 

Examina aspectos composicionais (plano 

de texto) e semânticos (representações 

discursivas) da seção de abertura de 

processos-crime dos séculos XIX, XX e 

XXI. 

Medeiros e 

Rodrigues (2014) 

O plano textual do gênero 

jurídico contestação 

Descreve os planos de texto nas seções 

“Das preliminares” e “Do mérito” do 

gênero jurídico contestação.  

Costa (2015) O plano de texto e as marcas 

linguísticas da 

responsabilidade enunciativa 

no artigo de opinião do 

vestibulando 2010 da UFRN 

Descreve como se apresenta o plano 

textual no gênero artigo de opinião e em 

que parte do plano textual se materializa a 

responsabilidade enunciativa. 

Rodrigues (2016c) Sentenças condenatórias: 

plano de texto e 

responsabilidade enunciativa 

Apresenta a relação entre dois 

dispositivos textuais discursivos: o plano 

de texto e responsabilidade enunciativa no 

gênero discursivo textual sentença 

judicial.   

Marquesi (2016)  Sequências textuais 

descritivas e suas funções nas 

sentenças judiciais 

Discute a estrutura composicional (plano 

de texto) e as sequências textuais 

descritivas e seu papel na orientação 

argumentativa em sentenças judiciais.  

Silva (2016)  O gênero sentença judicial: 

um estudo exploratório 

do plano de texto 

Analisa o fenômeno da genericidade em 

sentenças judiciais, a partir da sua 

estrutura composicional e do seu plano de 

texto. 

Silva (2016a) O plano de texto como 

orientação argumentativa do 

gênero sentença judicial 

Analisa a orientação argumentativa em 

sentenças judiciais a partir do seu plano 

de texto, considerando sua genericidade. 

Lopes (2016)  O plano de texto no gênero 

sentença judicial 

 

Apresenta um estudo sobre a composição 

textual (plano de texto) do gênero 

sentença judicial. 

  

 Esses estudos, que tratam de temas em gêneros discursivos diversos, analisam o plano 

de texto como nível necessário para a interpretação do textual. Enfatizamos que o plano de 

texto é considerado como ponto de análise em nossos dados, pois é crucial no entendimento 

da análise textual e discursiva dos enunciados.  

 No próximo capítulo, discutiremos sobre o fenômeno da responsabilidade e o ponto de 

vista em uma perspectiva linguístico-enunciativa.  
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CAPÍTULO II – RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA E PONTO DE VISTA  

 

  

Neste capítulo apresentamos o fenômeno da responsabilidade enunciativa, mais 

precisamente, o nível (7), que compreende os níveis ou planos de análise linguística propostos 

por Adam (2011). Em seguida, discutimos a teoria do “ponto de vista” (doravante PDV) a 

partir de Rabatel (2003, 2008, 2016). Nesse sentido, dispomos dos seguintes tópicos: no 

primeiro, 2.1 Noções teóricas sobre a responsabilidade enunciativa, colacionamos algumas 

definições sobre a responsabilidade enunciativa a partir de autores que têm publicado sobre a 

temática. No segundo, 2.2 Instâncias enunciativas, explicitamos as noções sobre locutor e 

enunciador por alguns teóricos da linguística enunciativa.  No terceiro, expomos a 2.3 Teoria 

do ponto de vista, com ênfase para sua tipologia, e, encerramos o capítulo 2.4 Sobre o 

mediativo, enfatizando distanciamento, o não engajamento do enunciador pelo dito.   

 

2.1 Noções teóricas sobre a responsabilidade enunciativa 

 

 A responsabilidade enunciativa (RE) constitui-se como uma das principais noções e 

categorias da Análise Textual dos Discursos. Situa-se na dimensão enunciativa e refere-se ao 

enunciado elementar do texto que expressa um ponto de vista (ADAM, 2011).  Rodrigues, 

Passeggi e Silva Neto (2010) afirmam que a noção de RE não é consensual entre os teóricos 

que se dedicam ao seu estudo e, por essa razão, trataremos dos conceitos por alguns autores, 

como Culioli, Nølke e a ScaPoLine (Nølke, Fløttum, Noren), Adam e Rabatel, e, em seguida, 

focalizaremos naqueles que embasam nossa pesquisa. 

O artigo de Coltier, Dendale e De Brabanter (2009), publicado na revista Langue 

Française, n. 162, voltado para discussão  la notion de “prise en charge” en linguistique  – 

firmou-se como o primeiro a realizar uma revisão introdutória do conceito, reunindo as 

acepções utilizadas nos trabalhos de Culioli (1971a a 2005),  autor considerado o pioneiro no 

uso do termo, nos estudos de  Grize (1981-2006), Laurendeau (1989) e também na 

ScaPoLine,  com  Nølke, Fløttum  e Norén  (2004). 

Para Coltier, Dendale e De Brabanter (2009), a RE configura-se no discurso 

linguístico por meio de expressões como responsabilizar-se, responsabilização e suas 

extensões negativas, como (não) responsabilizar-se, (não) responsabilização. Dessa maneira, 
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com esses empregos do termo, é possível distingui-los como comuns, não técnicos e não 

especificamente linguísticos.  

 Para Culioli (1971a, p. 4031), um dos primeiros linguistas a utilizar o termo 

responsabilidade enunciativa, “toda enunciação supõe responsabilidade enunciativa do 

enunciado por um enunciador”, mais precisamente, tem assento no critério da asserção.  

 

[...] quando eu digo, em seguida, o que é a asserção e o que há nela: eu tenho de 

dizer, ou seja, tornar público, o que eu sei, o que acredito, o que penso (é um 

retorno à validação) que tal coisa é o caso, se não existe uma teoria do 

engajamento em seu interior, gostaria de saber o que é uma asserção! Sou levado a 

definir a afirmação estrita: Eu, enquanto sujeito, sujeito, ou seja, fonte subjetiva [...] 

(CULIOLI; NORMAND, 2005, p. 166-167, grifo dos autores). 

 

 

Segundo Culioli e Normand (2005), o engajamento é concebido como a materialização 

pelo ato de dizer, de afirmar algo, em que o sujeito se compromete a asseverar algo, assim 

como os destinatários, sendo o interlocutor responsável por validar ou completar o enunciado. 

Desse modo, a responsabilidade enunciativa pode ser utilizada para descrever duas coisas: a 

asserção no sentido estrito e o simples fato de dizer.  

Por outro lado, de acordo com Nølke, Fløttum e Nóren (2004) – proponentes da Teoria 

Escandinava da Polifonia Linguística – ScaPoLine –, assumir a responsabilidade enunciativa 

é ser a fonte da enunciação, é estar na origem, é assumir a paternidade. Para esses autores, os 

pontos de vista (abreviados pdv) são entidades semânticas compostas por uma fonte, um 

julgamento e um conteúdo. Essa definição é apresentada por eles da seguinte forma: “[x] 

JULGA (p), onde [x] simboliza a fonte, JULGA o julgamento e (p) o conteúdo” (NØLKE; 

FLØTTUM; NORÉN, 2004, p. 31). Nessa visão, estar comprometido com uma proposição 

significa ser responsável por ela ou ser a fonte dela.  

Adam (2011) concebe a responsabilidade enunciativa na equivalência de ponto de 

vista, que grafa da seguinte forma: PdV. Assim, a RE de uma proposição “ou ponto de vista 

(PdV) permite dar conta do desdobramento polifônico”. (ADAM, 2011, p. 110). Nesse 

sentido, a responsabilidade enunciativa não se separa de um ponto de vista e os dois se situam 

no âmbito da polifonia, o que quer dizer que todo enunciado possui um ou mais PdV,  

entendidos por Adam (Ibid.) como as vozes presentes no quadro enunciativo. Assim, os PdV 

podem ser assumidos ou não pelo locutor-narrador, marcando, assim, a (não) responsabilidade 

enunciativa dos enunciados. 

O grau de responsabilidade enunciativa de uma proposição é suscetível de ser marcado 

por um grande número de unidades da língua, que Adam (2011) retoma de Benveniste (2006), 

em o aparelho da enunciação. Vejamos: 
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Quadro 8 - Grau de responsabilidade enunciativa: categorias e marcas linguísticas
7
 

Ordem Categorias Marcas linguísticas 

1 Índices de 

pessoas 

meu, teu/vosso, seu 

2 Dêiticos espaciais 

e temporais 

Advérbios (ontem, amanhã, aqui, hoje) 

Grupos nominais (esta manhã abra esta porta) 

Grupos preposicionais (em dez minutos) 

Alguns determinantes (minha chegada) 

3 Tempos verbais Oposição entre presente e o futuro do pretérito  

Oposição entre o presente e o par pretérito imperfeito e pretérito 

perfeito 

4 Modalidades Modalidades sintático-semânticas maiores: 

Téticas (asserção e negação) 

Hipotéticas (real) 

Ficcional e 

Hipertéticas (exclamação) 

Modalidades objetivas 

Modalidades intersubjetivas 

Modalidades subjetivas 

Verbos e advérbios de opinião 

Lexemas afetivos, avaliativos e axiológicos 

5 Diferentes tipos 

de representação 

da fala 

Discurso direto (DD) 

Discurso direto livre (DDL) 

Discurso indireto (DI) 

Discurso narrativizado (DN) 

Discurso indireto livre (DIL)  

6 Indicações de 

quadros 

mediadores 

Marcadores como segundo, de acordo com e para 

Modalização por tempo verbal como o futuro do pretérito 

Escolha de um verbo de atribuição de fala como afirmam, parece 

 Reformulações do tipo é, de fato, na verdade, e mesmo em todo 

caso 

Oposição de tipo alguns pensam (ou dizem) que X, nós pensamos 

(dizemos) que Y etc.  

7 Fenômenos de 

modalização 

autonímica 

Não coincidência do discurso consigo mesmo (como se diz, para 

empregar um termo filosófico) 

Não coincidência entre as palavras e as coisas (por assim dizer, 

melhor dizendo, não encontro a palavra) 

Não coincidência das palavras com elas mesmas (no sentido 

etimológico, os dois sentidos do termo) 

Não coincidência interlocutiva (Como é a expressão? Como você 

costuma dizer) 

8 Indicações de um 

suporte de 

percepções e de 

pensamentos 

relatados 

 Focalização perceptiva (ver, ouvir, sentir, tocar, experimentar) 

Focalização cognitiva (saber ou pensamento representado) 

Fonte: (PASSEGGI et al., 2010, p. 300-301).  

 

Como afirmam Passeggi et al. (2010, p. 301): “As oito categorias sintetizadas no 

quadro 8 permitem o estudo da responsabilidade enunciativa ou do PdV em suas várias 

                                                             
7
 Cf. Adam (2011, p.117-120).   
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formas de materialização”. Ressaltamos que, especificamente, as categorias 4 e 6 

(modalidades e indicações de quadros mediadores) são analisadas nesta tese, sendo discutidas 

mais detalhadamente ainda neste capítulo, nos tópicos 2.3.1 e 2.3.2. 

Essas categorias de análise da responsabilidade enunciativa se pautam em uma 

ampliação da descrição do que Benveniste (2006, p. 81-90) chama de aparelho formal da 

enunciação. 

Temos no trabalho de Rabatel (2008, p. 21) a seguinte definição para responsabilidade 

enunciativa: “[...] o sujeito responsável pela referenciação do objeto exprime seu ponto de 

vista (PDV) tanto diretamente, por comentários explícitos, como indiretamente, pela 

referenciação, ou seja, através de seleção, combinação, atualização do material linguístico”.  

 

Há um elo entre assunção da responsabilidade enunciativa e responsabilidade, mas 

essas noções não se recobrem: é possível assumir discursos não responsáveis, ser 

julgado responsável (no sentido habitual em que se faz de responsável um sinônimo 

de quem assume a responsabilidade, o que não é o meu caso) por discursos que a 

gente não assumiu a responsabilidade enunciativa, de não ser considerado como 

responsável por discursos que, apesar de tudo, foram assumidos [...] mas desde que 

haja vários locutores, vários pontos de vista, a assunção da responsabilidade só 

concerne aos PDV de L1/E1 ou aqueles dos l2/e2 ou e2 com os quais L1/E1 

concorda. L1/E1 não poderia ser considerado responsável por todos os outros PDV 

que ele evoca em seu discurso. Mas ele sempre pode ser interrogado sobre suas 

escolhas, sobre a gestão de seu discurso. (RABATEL, 2015a, 339-340, [Tradução 

Maria das Graças Soares Rodrigues]).
8
  

 

 

Rabatel (2009, p. 85) postulou “a ‘noção de quase-RE’ para os enunciadores segundos, 

aos quais pode-se imputar um PDV, mesmo que eles não tenham dito nada”, uma vez que o 

locutor primeiro (L1/E1) não é quem diz, quem enuncia, mas um enunciador segundo (e2). O 

autor preconiza que “a quase responsabilidade enunciativa” permite ao L1/E1 lidar com as 

ambiguidades e os implícitos.  

A esse respeito, Rodrigues e Passeggi (2016, p. 261) propõem representar a tríade que 

ancora os estudos acerca da responsabilidade enunciativa em uma escala, conforme segue:  

 

 

 

 

                                                             
8
“Il y a bien un lien entre PEC et responsabilité, mais sans recouvrement des notions: il est possible de prendre 

en charge des propos irresponsables, d’être jugé «responsable» (au sens hélas habituel où l’on fait de 

responsable un synonyme de qui prend en charge, qui assume, ce qui n’est pas mon cas) de propos que l’on n’a 

pas pris en charge, de ne pas être tenu pour responsable des propos pourtant pris en charge, etc. [...] Mais dès 

qu’il y a plusieurs locuteurs, plusieurs points de vue, la prise en charge ne concerne que les PDV de L1/E1 dit 

son accord. L1/E1 ne saurait être tenu pour responsable de tous les autres PDV qu’il évoque dans son discours.”  

 

Assunção da                                                   

Responsabilidade 

Enunciativa 

Quase Responsabilidade 

Enunciativa 
Não Assunção da                                                       

Responsabilidade  

          Enunciativa  

        Quadro Mediativo 



51 
 

 

Rabatel (2009, p. 71)
9
 explicita que “todo enunciado pressupõe uma iminência que se 

responsabiliza pelo que é dito, seguindo os quadros de referência, o dictum, o sintagma, o 

conteúdo proposicional, a predicação, conforme o esquema minimal da enunciação ‘EU 

DIGO’ (‘o que é dito’)”. Para o autor, os diferentes modos de marcar um ponto de vista 

(PDV) são verificados através das relações ocorridas entre locutor e enunciador. As relações 

são oriundas do modo como o locutor e o enunciador, enquanto produtores do texto, 

posicionam-se a respeito do PDV de outros enunciadores, ou seja, qual sua posição no tocante 

ao discurso de outrem que eles expõem em seus textos. 

Sobre esse aspecto, Rabatel (2008) afirma que o sujeito do PDV pode ser identificado 

da seguinte maneira: 

i) o locutor/enunciador primeiro, produtor do texto e/ou gerenciador das informações 

(pode ser um narrador); 

ii) os enunciadores com quem o locutor/enunciador dialoga (enunciadores segundos, que 

são nomeados no texto; podem ser os personagens de uma narrativa); 

iii) um enunciador dóxico (enunciador anônimo ou genérico, que assinala um dizer ou 

saber social). 

 Esses sujeitos apontam diferentes perspectivas que atravessam a matriz enunciativa. 

Vimos que o fenômeno da responsabilidade enunciativa está integrada à ATD a partir 

da contribuição de diferentes autores. Diante disso, nossa investigação focaliza no estudo 

dessa dimensão textual e se justifica nessa linha teórica, principalmente porque 

 

[...] ao propor o estudo do texto jurídico, tendo como foco um nível de organização 

textual – a Responsabilidade Enunciativa, a partir de uma perspectiva linguística - a 

ATD, vindo de outro domínio do conhecimento, como a Linguística, estamos 

ofertando ao texto jurídico uma nova leitura, que não aquela comungada no seio da 

hermenêutica jurídica que concebe a língua na sua imanência e, assim, aprisiona o 

sentido do texto [...] a linguagem é indispensável ao direito, porque é ela quem 

possibilita sua existência. O conhecimento sobre o poder da linguagem para o direito 

reside desde os seus primórdios tanto no seu estabelecimento enquanto práxis, 

quanto na constituição da ciência jurídica [...] (LOURENÇO, 2013, p. 16). 

 

 

No que concerne à ampliação dos estudos sobre a responsabilidade enunciativa no 

território brasileiro, fazemos menção a alguns trabalhos de nosso grupo de pesquisa ATD, 

                                                             
9
 “Tout énoncé présuppose une instance qui prend en charge ce qui est appelé, suivant les cadres de référence, le 

dictum, la lexie, le contenu propositionnel, la prédication, selon le schème minimal d’énonciation « JE DIS ("ce 

qui est dit").” 
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bem como a outros trabalhos de demais universidades brasileiras, os quais serão descritos nos 

quadros 9 e 10. 

 

Quadro 9 - Teses e dissertações sobre a responsabilidade enunciativa 

Nível Ano/ Instituição Autor(as) Título 

Dissertação 2012 /UFRN Emiliana Souza 

Soares 

Fernandes 

A (não) assunção da responsabilidade 

enunciativa no gênero acadêmico artigo 

científico produzido por alunos 

do curso de Letras 

Tese 2013/UFRN Maria das 

Vitórias Silva 

Nunes Lourenço 

Análise textual dos discursos: 

responsabilidade enunciativa no texto 

jurídico 

Tese 2013/UFRN Alyanne de 

Freitas Chacon 

A responsabilidade enunciativa em 

Itinéraire d’un voyage en  

Allemagne 

Tese 2014/UFRN Alexandro 

Teixeira Gomes 

A responsabilidade enunciativa na 

sentença judicial condenatória 

Dissertação 2014/UFRN Angélica 

Ferreira da 

Fonseca 

A relação responsabilidade 

enunciativa/emoção nos  

discursos políticos de posse de Luiz 

Inácio Lula da Silva e  

Dilma Rousseff 

Tese 2015/UFRN Adriana Morais 

Jales 

A (não) assunção da responsabilidade 

enunciativa em livros  

didáticos de língua portuguesa dos 4º e 

5º anos 

Tese 2015/UFRN Vanessa Fabíola 

Silva de Faria 

Minha voz, tua voz, nossas vozes: uma 

análise da responsabilidade enunciativa 

em artigos acadêmicos/científicos 

Tese 2015/UFRN Elis Betânia 

Guedes da Costa    

Responsabilidade enunciativa em artigos 

de opinião do vestibular 2010 da UFRN 

Tese 2015/UFRN Rosângela Alves 

dos Santos 

Bernardino   

A responsabilidade enunciativa em 

artigos científicos de pesquisadores 

iniciantes: contribuições para o ensino 

da produção textual na graduação 

Tese 2015/UFRN Aloma Daiany 

Saraiva Varela 

de Farias 

A responsabilidade enunciativa em 

resenhas produzidas por alunos do 2º 

ano do ensino médio 

Tese 2015/UFC Maria Neurielli 

Figueiredo 

Cardoso 

Responsabilidade enunciativa e a 

assunção do ponto de vista do  

autor em teses de doutoramento 

Dissertação 2016/UFRN Julianne Pereira 

dos Santos 

 

O uso dos marcadores de 

responsabilidade enunciativa em 

redações do vestibular UFRN 2013 

  

 Evidenciamos, também, alguns artigos e capítulos de livros que foram publicados a 

respeito da temática da responsabilidade enunciativa.  

 



53 
 

Quadro 10 - Artigos e capítulos publicados sobre a responsabilidade enunciativa 

Autor(as) / Ano Título 

Rodrigues (2010) 

 

Gêneros discursivos acadêmicos: de quem é a voz? 

Rodrigues, Passeggi e 

Silva Neto (2010a) 

"Voltarei. O povo me absolverá...": a construção de um discurso político 

de renúncia 

Rodrigues (2010) A (não) assunção da responsabilidade enunciativa pelo enunciador 

Santos (2011) Análise textual dos discursos: a responsabilidade enunciativa em textos 

de alunos iniciantes de Letras 

Rodrigues (2011) 

 

A relação sequências textuais / responsabilidade enunciativa em gêneros 

acadêmicos produzidos por alunos de Letras 

Bernardino e Rodrigues 

(2014) 

Contribuições do conceito de responsabilidade enunciativa para o ensino 

da produção textual na universidade 

Medeiros e Rodrigues 

(2015)  

O gênero jurídico contestação: a (não) assunção da responsabilidade 

enunciativa 

Albé e Giering (2015) A responsabilidade enunciativa em textos que promovem a divulgação 

da ciência para jovens leitores 

Rodrigues e Passeggi 

(2016) 

"Tentam colocar medo no povo": vozes, emoções e representações num 

texto jornalístico 

Rodrigues, Passeggi e 

Silva Neto (2016a) 

“SAIO DA VIDA PARA ENTRAR NA HISTÓRIA” - pontos de vista, 

responsabilidade enunciativa coletiva e polêmica pública na Carta-

Testamento de Getúlio Vargas 

Rodrigues (2016b) Ponto de vista e responsabilidade enunciativa em sentenças judiciais, em 

depoimentos de testemunhas e de réus - a argumentação em perspectiva 

 

Rodrigues (2016c) Sentenças condenatórias: plano de texto e responsabilidade enunciativa 

 

Fernandes e Rodrigues 

(2016) 

Análise textual dos discursos e discurso jurídico: a responsabilidade 

enunciativa e as estratégias linguístico-textuais na orientação 

argumentativa da sentença judicial condenatória de crime contra a 

dignidade sexual de criança 

Ferreira (2016) Responsabilidade enunciativa em narrativas que orientam as sentenças 

condenatórias de crimes contra a mulher 

Lanzillo (2016) Responsabilidade enunciativa e construção do ponto de vista do juiz no 

uso de argumento de autoridade em sentenças judiciais 

 

Rodrigues e Passeggi (2016, p. 260) elucidam que “tratar da responsabilidade 

enunciativa, em uma perspectiva mais clássica, implica dois aspectos fundamentais: ou 

estamos assumindo a responsabilidade pelo dizer (Rabatel, 2008) ou estamos diante de um 

quadro mediativo (Guentchéva, 2011) [...]”. Sobre o quadro mediativo, discutiremos no 

tópico 2.3 deste capítulo.    
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2.2 Instâncias enunciativas 

 

Adam (2011) postula a responsabilidade enunciativa como assunção ou não assunção 

por determinadas entidades ou instâncias acerca do que é enunciado, ou na atribuição de 

alguns enunciados a certas instâncias.  

De acordo com as abordagens da Linguística Enunciativa, podemos afirmar que nem 

sempre o locutor coincide com o enunciador, bem como as relações entre o par 

locutor/enunciador geram pontos de vista, perspectivas que marcam o posicionamento do 

sujeito no discurso. Sobre as noções de locutor e enunciador, a distinção entre esses termos 

não é consensual, podendo variar entre os autores que tratam da questão, o que apresentamos 

no quadro 11. 

 

Quadro 11 - Instâncias enunciativas  

Autores Instâncias enunciativas 

 

 

Benveniste 

“[...] cada locutor se apresenta como sujeito, remetendo a ele mesmo como eu no seu 

discurso.” (BENVENISTE, PLG I, 2005, p. 286).  

 

“Depois da enunciação, a língua é efetuada em uma instância de discurso, que emana 

de um locutor, forma sonora que atinge um ouvinte e que suscita uma outra 

enunciação de retorno. [...] o locutor se apropria  do aparelho formal da língua e 

enuncia sua posição de locutor por meio de índices específicos, de um lado, e por 

meio de procedimentos acessórios, de outro.” (BENVENISTE, PLG II, 2005, p. 83-

84).  

 

 

Ducrot 

“Denomino de locutor de um enunciado ao autor que ele atribui à sua enunciação. 

No momento em que se admite que o enunciado mostra (diz) em que consiste sua 

enunciação, ele pode fazê-lo, entre outras coisas, , apresentando-a como obra de 

alguém que se considera ter pronunciado as palavras de que ele se compõe. Este 

autor pretendido da enunciação é o ser a quem fazem referência o eu e as marcas de 

primeira pessoa (salvo no discurso relatado em estilo direto.” (DUCROT, 1987, 

p.142). 

 

“Chamo ‘enunciadores’ estes seres que são considerados como se expressando 

através da enunciação, sem que para tanto se lhe atribuam palavras precisas; se eles 

‘falam’ é somente no sentido em que a enunciação é vista como expressando seu 

ponto de vista, sua posição, sua atitude, mas não, no sentido material do termo, suas 

palavras.” (DUCROT, 1987, p.192). 

Culioli “O enunciador é um índice de acontecimento que retira seu valor de sua localização 

em relação ao momento de locução o qual é também identificado em relação a um 

identificante de origem.” (Cf. FLORES, 2009, p. 110). 

 

 

Nølke 

“O locutor enquanto construtor (LOC) assume a responsabilidade da enunciação. 

(NØLKE, 2009, p. 19).” 

 

“[...] está sempre presente na configuração, na medida em que ele é o construtor do 

sentido. Ele pode ser marcado por diferentes formas linguísticas como os pronomes 

de primeira pessoa, certas expressões modais, etc. O locutor é possuidor de um certo 

número de  propriedades:  ele  tem  uma  história,  um  conhecimento  
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enciclopédico,  etc.,  que  pode  ser  usado  em  seu  trabalho  de construtor do 

sentido. Sua propriedade essencial e constitutiva é, no entanto, ser o autor da 

enunciação, vista como um evento histórico, associada a uma situação enunciativa 

com tudo que isso implica.” (NØLKE, 2001, p. 3). 

Adam  Adam (2011), baseando-se em Benveniste (1974), considera o locutor como a 

pessoa que fala, como a pessoa física responsável pela enunciação. Quando o 

enunciador assume a responsabilidade pelo enunciado, o conceito de locutor se 

confunde com o de enunciador e, por sua vez, quando o enunciador se distancia do 

ponto de vista( PdV), tem-se locutor diferente do enunciador. 

 

 

 

Rabatel 

“O locutor (L) é a instância que profere um enunciado, segundo um encontro dêitico 

ou anafórico.” (RABATEL, 2003, p. 4). 

 

“O enunciador (E), próximo do sujeito modal de Bally, afirma o enunciado. Em um 

enunciado monológico, o locutor é também enunciador; notaremos pela maiúscula, 

seguida do número 1, esse locutor primário e esse enunciado primário, e por uma 

barra oblíqua o sincretismo de L1 e E1. Em um enunciado dialógico combinando 

dois PDV, o segundo não é necessariamente expresso por um l2 citado, mas por um 

e2: assim ‘discursos’ narrativizados, ‘discursos’ indireto livre pela terceira pessoa, 

menções eco irônicas ou PDV representados ou embrionários em contexto 

heterodiegético, todas as formas que reconstrói um título ou outro de certo 

apagamento enunciativo.” (RABATEL, 2003, p. 4). 

Guentchéva O enunciador se distancia ou não se engaja diante dos fatos que ele apresenta 

(GUENTCHÉVA, 1994, 1996, 2011). Nesse sentido, o enunciador não é a fonte 

primeira do discurso, mas que este já fora dito por outras vozes. 

 

 Para Ducrot (1987, p. 181), o sentido de um enunciado é a descrição de sua 

enunciação. Essa descrição são as indicações que o enunciado apresenta, no seu próprio 

sentido, sobre o (ou os) autor(es) eventual(ais) da enunciação. 

 

 

Se falo de locutores – no plural – não é para cobrir os casos em que o enunciado é 

referido a uma voz coletiva (por exemplo, quando um artigo tem dois autores que se 

designam coletivamente por um nós). Isto que, nesse caso, os autores pretendem 

constituir uma só pessoa moral, falante de uma única voz: sua pluralidade apresenta-

se fundida em uma personagem única, que engloba os indivíduos diferentes. O que 

me motiva para o plural é a existência, para certos enunciados, de uma pluralidade 

de responsáveis, dados como distintos e irredutíveis. [...]. Por definição, entendo por 

locutor um ser que é, no próprio sentido do enunciado, apresentado como 

responsável, ou seja, como alguém a quem se deve imputar a responsabilidade deste 

enunciado. É a ele que se refere o pronome eu e as outras marcas da primeira pessoa. 

(DUCROT, 1987, p. 182). 

 

Dessa maneira, para Ducrot (1987), o responsável pelo enunciado é o locutor, os 

enunciadores seriam os responsáveis pelos pontos de vista e atitudes. No caso de Rabatel, este 

se posiciona diferentemente quanto ao responsável do enunciado, já que o responsável pelo 

enunciado, pelo que foi dito, é o enunciador, mesmo que seja um enunciador segundo (e2).  

 De acordo com Rabatel (2008), sem o conceito de enunciador, teríamos dificuldade 

para dar conta do implícito, dos pontos de vista que se exprimem em “frases sem fala” (como 

nos relatos heterodiegéticos) e, finalmente, de todas as situações em que um locutor reporta 
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um ponto de vista ao qual ele empresta sua voz, sem chegar a retomá-lo por sua conta, uma 

vez que, “todo PDV é assumido, seja diretamente por um locutor/enunciador primeiro, seja 

indiretamente por um locutor/enunciador segundo, seja ainda por um enunciador segundo não 

locutor”. (RABATEL, 2008, p. 56).   

 Rabatel (2008, p. 59) evidencia que todos os enunciadores, enquanto fontes de 

conteúdos proposicionais, não se equivalem, isso ocorre “segundo seu grau de atualização no 

discurso, segundo a natureza dos fenômenos de responsabilidade enunciativa e segundo a 

reação dos interlocutores”. Nesse sentido, o autor define o que seria o enunciador primário e 

segundo: 

 

[...] o enunciador primário, aquele que assume a responsabilidade dos PDV aos 

quais ele adere, aquele a quem se atribui um grande número de PDV, redutíveis a 

um PDV geral  e  a  uma  posição  argumentativa  global  supõe corresponder  a  sua  

posição  sobre  a  questão.  Nomearemos principal o enunciador em sincretismo com 

o locutor porque este último exprime um PDV a um triplo título [...]. (RABATEL, 

2008, p. 59). 

 

 [...] os enunciadores segundos, internos no enunciado que correspondem, no caso da 

narração, a personagens, e que são verdadeiros centros de perspectiva em que eles 

agregam em torno deles um certo número de conteúdos proposicionais  que  indicam  

o  PDV  do  enunciador  intradiscursivo  sobre  tal acontecimento, tal estado, tal 

noção, etc. (RABATEL, 2008, p. 59). 

 

Rabatel explica que, com relação ao enunciador primário, o locutor exprime seu PDV 

enquanto locutor, através do seu papel na enunciação (esse seria o locutor defendido por 

Ducrot), enquanto ser do mundo e enquanto sujeito que fala, “aquele a quem se pede 

satisfações pelo que ele diz”. 

A diferença entre a abordagem ducrotiana e rabateliana reside no fato de que Rabatel 

considera duas situações diferentes, denominando-as “Responsabilidade Enunciativa” e 

“imputação”. A primeira corresponde aos conteúdos proposicionais que o locutor/enunciador 

primeiro (L1/E1) assume por sua própria conta, porque ele crê na veracidade desses 

conteúdos. A segunda corresponde aos conteúdos proposicionais que L1/E1 atribui a um 

enunciador segundo (e2). Para Rabatel, no caso da imputação, se o enunciador está na fonte 

de um ponto de vista, mas ele não é o autor das falas, não se deve falar em RE, mas em quase-

RE,  uma  vez  que  assumir  a responsabilidade  é  falar,  dizer.  Nesse sentido, há uma 

divergência entres os autores citados. (Cf. RABATEL, 2008).  

Para Rabatel (2010a, p. 4-5), “o conceito de enunciador corresponde a uma posição 

(enunciativa) que adota o locutor, em seu discurso, visando os fatos, os conceitos, sob tal ou 

tal PDV por sua responsabilidade ou de outrem. Assim, o enunciador é definido como 
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instância aos PDV”. Assim, não se pode pensar um locutor que não se constitua, ao mesmo 

tempo, como um enunciador, assumindo e se posicionando em relação ao conteúdo 

proposicional de um PDV, o que faz com que Rabatel utilize esses conceitos unidos pelas 

barras: L1/E1 e l2/e2. Dessa maneira, ao enunciador, primeiro ou segundo, é dado o atributo 

de assumir um PDV, ainda que ele não fale, literalmente.   

Das acepções apresentadas, utilizamos a distinção entre locutor e enunciador na 

perspectiva rabateliana. 

Rabatel (2015a) discute a questão das posturas enunciativas e lembra que estas 

repousam sobre a distinção do locutor (instância de produção fônica ou gráfica do enunciado) 

e do enunciador (instância da assunção da responsabilização pelos conteúdos das proposições, 

à fonte das atualizações dêitica e modal). O autor ressalta que a noção de ponto de vista 

(PDV) corresponde, em sentido mais geral do termo, a um conteúdo da proposição. A seguir, 

elaboramos o quadro 12 a partir das definições de Rabatel sobre as posturas enunciativas.  

 

Quadro 12 - Posturas enunciativas segundo Rabatel (2015a) 

Posturas enunciativas (RABATEL, 2015a) 

 

 

 

 

 

Coenunciação 

 

- Coprodução de um PDV comum e partilhado por L1/E1 e um enunciador 

segundo. 

- Construção interacional dos PDV. 

- A coenunciação põe o locutor coenunciador como o igual de seu alter ego 

enunciativo; as marcas de acordo manifestas testemunham de uma harmonia 

com a outra que obtém benefícios simbólicos, quando este (sujeito) é uma 

autoridade. 

 

[1] O pedido de justiça gratuita deverá ser indeferido, posto que é certo  que  a  

Lei  n.º  1060/50  prevê  a  possibilidade  de  concessão  de  tal  gratuidade 

somente pela declaração de sua necessidade (artigo 4.º) (C3m) 

 

 

 

 

 

 

Subenunciação 

 

- Coprodução de um PDV “dominado”, L1/E1, o subenunciador, retomando 

com reserva, com distância ou precaução um PDV que provém de uma fonte à 

qual L1/E1 confere um estatuto preeminente. 

- A subenunciação indica que o locutor leva em conta um PDV anterior por 

diversas razões: falta de PDV melhor, porque ele não pode ou não ousa propor 

outro PDV, por estratégia deliberada. Ser subenunciador é manifestar que seu 

PDV se elabora “em referência a”, “à luz de”, “sob as instruções de”. 
 

[2] Deve-se considerar que o bem pode ter sido danificado por outros motivos 

posteriores à saída da fábrica, como a instalação incorreta ou o local de 

permanência do bem não ser adequado [...] (C1m) 

 

 

 

 

 

 
- Coprodução de um PDV sobressaindo-se a L1/E1 que reformula o PDV 

parecendo dizer a mesma coisa, contudo modificando a seu favor o domínio de 

pertinência do conteúdo ou de sua orientação argumentativa. 
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Sobrenunciação 

 

- A sobrenunciação equivale a “dar a última palavra” e a possuir peso na 

interpretação ou no transcurso das réplicas. Donde a ocupação de um lugar 

elevado, ao menos no plano cognitivo, com um proveito simbólico e/ou 

institucional, caso o papel discursivo estiver em relação com o estatuto. 

 

[3] A complexidade, então, apontada no presente litígio, resulta da necessidade 

de realizar-se prova técnica tradicional, ou seja, prova pericial que esclareça, 

verbi gratia, se há, realmente, vício no produto. A prova técnica é essencial 

para a resolução do mérito da contenda. (C1p) 

  

 

Fonte: Elaborado a partir de Rabatel (2015a) com exemplos extraídos das Contestações. 

  

Segundo Rabatel (2015a), as escolhas e, sobretudo, a mudança de uma postura 

depende dos objetivos enunciativo-argumentativos (no sentido amplo do termo) dos 

locutores/enunciadores. O autor enfatiza que [...] “as posturas remetem ao fato de que o 

intricamento dos conteúdos, nos planos representacional e argumentativo, é mais do que um 

fenômeno polifônico (entrelaçamento de vozes) ou dialógico (entrelaçamento dos PDV): um 

jogo interacional de posicionamento em relação aos outros, com os proveitos que lhe são 

associados”. (Ibid., p. 127)
10

. E é sobre o ponto de vista (PDV) que trataremos no próximo 

tópico.  

 

2.3 Teoria do ponto de vista 

 

O que é, portanto, o ponto de vista? O que há de comum entre uma opinião e um 

centro de perspectiva narrativo batizado focalizações narrativas por Gennete, 

rebatizado ponto de vista (doravante PDV) em uma ótica linguística? Nos dois 

casos, todo objeto do discurso é representado por uma fonte enunciativa segundo 

suas pragmáticas. Mas essa resposta, apesar de sua legitimidade, só faz reforçar a 

imensidão dos problemas conexos que emergem da problemática do PDV, por 

exemplo, a relação entre percepção, discurso reportado ou asserção. (RABATEL, 

2005, p. 57).
11

 

 

 

                                                             
10

 “[...] les postures renvoient au fait que l’intrication des contenus, aux plans représentationnel et argumentatif, 

est plus qu’um phenomena polyphonique (entrelacement des voix) ou dialogique (entrelacement des PDV): un 

jeu interactionnel de positionnement par rapport aux autres, avec les profits qui lui sont associés.” 
11

 “Qu’est-ce donc que le point de vue ? Qu’y a-t-il de commun entre une opinion et un centre de perspective 

narratif baptisé focalisations narratives par Genette, rebaptisé point de vue (désormais PDV) dans une optique 

linguistique ? Dans les deux cas, tout objet du discours est représenté par une source énonciative selon ses 

intentions pragmatiques. Mais cette réponse, malgré sa justesse, ne fait que souligner l’immensité des problèmes 

connexes qui relèvent de la problématique du PDV, par exemple le rapport entre perception, discours rapporté ou 

assertion.” 
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 Rabatel (2008, p. 32-33) postula que uma das ferramentas para análise de texto é a 

problemática do ponto de vista (PDV), visto que se torna essencial para a boa compreensão e 

interpretação dos textos narrativos: 

 

A teoria do PDV oferece assim, ao leitor, ferramentas privilegiadas para lhe permitir 

(re)tecer, por sua vez, os fios do texto ou de fazer, por sua vez, ‘a síntese  do  

heterogêneo’  –  síntese  que  não  se  realiza  somente  na  própria narrativa, como 

dizia Ricoeur, mas também no próprio ato de leitura, no ato de reconfiguração da 

narrativa. Nessa perspectiva, o PDV está a serviço de uma pragmática e de uma 

hermenêutica dos textos (literários ou não literários) que faça do leitor ‘o terceiro’ 

no diálogo, segundo a bela fórmula de Bakhtine (1984:332), que lhe permita prender 

toda sua parte na coconstrução das interpretações sobre a base das instruções do 

texto.
12

 

 

 Para Rabatel (2008), analisar o ponto de vista em um texto consiste em, de um lado, 

determinar o aspecto de seu conteúdo proposicional e, de outro, investigar sua origem 

enunciativa a partir da determinação de seus referentes e das escolhas das frases que 

constituem o texto, inclusive quando o ponto de vista estiver implícito.  

 A respeito de uma definição mais geral de ponto de vista, no plano de suas dimensões 

antropológicas e no plano de seus mecanismos linguísticos, o PDV se define pelos meios 

linguísticos através dos quais um sujeito visa um objeto, seja um sujeito singular ou coletivo. 

(RABATEL, 2008). Ainda, segundo o autor, no que se refere ao objeto, este pode 

corresponder a um objeto concreto, mas também a um personagem, uma situação, uma noção 

ou um acontecimento, visto que se trata de objetos de discurso. Assim, o sujeito, responsável 

pela referenciação do objeto, exprime seu PDV tanto diretamente, por comentários explícitos, 

como indiretamente, pela referenciação, quer dizer através das escolhas de seleção, de 

combinação, de atualização do material linguístico. 

 Rabatel (2005, p. 59) afirma que “um PDV corresponde a um conteúdo proposicional
 

remetendo a um enunciador ao qual o locutor “se assimila” ou ao contrário, se distancia”. 

Sobre o plano sintático, conforme Rabatel (2003, p. 1-2)
13

, “o PDV pode imitar o 

discurso direto, indireto, indireto livre, direto livre, seguir um modo de expressão paratático 

                                                             
12

“La théorie du PDV offre ainsi au lecteur des outils privilégiés pour lui permettre de (re)tisser, à son tour, les 

fils du texte ou de faire, à son tour, « la synthèse de l’hétérogène »  -  synthèse qui ne s’effectue pas seulement 

dans le récit lui-même, comme le disait Ricoeur, mais aussi dans l’acte même de lecture, dans l’acte de 

reconfiguration du récit. Dans cette perspective, le PDV est au service d’une pragmatique et d’une 

herméneutique des textes (littéraires et non littéraires) qui fasse  du lecteur « le troisième » dans le dialogue, 

selon la belle formule de Bakhtine (1984  : 332), qui lui permette de prendre toute sa part dans la co-construction 

des interprétations sur la base des instructions du texte.” 
13

 “(1) Compte rendu direct de parole: Pierre s’approcha de la fenêtre, regarda le convoi et dit: « l’assistance est 

nombreuse » 

(2) Compte rendu direct de pensée: Pierre s’approcha de la fenêtre, regarda le convoi et se dit : « l’assistance est 

nombreuse » 
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que, na ausência da ligação hipotática, faz necessária a responsabilização das relações 

semânticas entre os enunciados:  

(1) Discurso direto da fala: Pierre se aproximou da janela, olhou o cortejo fúnebre e 

disse: “o público é grande”. 

(2) Discurso direto do pensamento: Pierre se aproximou da janela, olhou o cortejo 

fúnebre e disse a si: “o público é grande”. 

(3)  Discurso direto da percepção: Pierre se aproximou da janela, olhou o cortejo 

fúnebre: “o público era grande/o público é grande”. 

(4) Discurso indireto da fala: Pierre se aproximou da janela, olhou o cortejo fúnebre e 

disse que o público era grande. 

(5)   Discurso indireto do pensamento: Pierre se aproximou da janela, olhou o cortejo 

fúnebre e pensou que o público era grande.   

(6)  Discurso indireto da percepção: Pierre seu aproximou da janela, olhou o cortejo 

fúnebre e remarcou que o público era grande. Pierre viu que o público era grande. 

(7) Discurso indireto livre da fala: Pierre se aproximou da janela, olhou o cortejo 

fúnebre. Ele chamou a atenção de Jean. O público era grande! 

(8) Discurso indireto livre do pensamento: Pierre se aproximou da janela, olhou o 

cortejo fúnebre. Como o público era grande!  

(9) Discurso indireto livre da percepção: Pierre se aproximou da janela, olhou o 

cortejo fúnebre. O público era realmente grande!  

(10) Discurso narrativizado da fala (=discurso narrativizado) Pierre discutiu uma hora 

com Charles. 

                                                                                                                                                                                              
(3) Compte rendu direct de perception: Pierre s’approcha de la fenêtre et regarda le convoi: l’assistance était 

nombreuse/l’assistance est nombreuse. 

(4) Compte rendu indirect de parole: Pierre s’approcha de la fenêtre, regarda le convoi et dit que l’assistance était 

nombreuse » 

(5) Compte rendu indirect de pensée: Pierre s’approcha de la fenêtre, regarda le convoi et pensa que l’assistance 

était nombreuse » [2] . 

(6) Compte rendu indirect de perception: Pierre s’approcha de la fenêtre, regarda le convoi et remarqua que 

l’assistance était nombreuse. Pierre vit que l’assistance était nombreuse. 

(7) Compte rendu indirect libre de parole: Pierre s’approcha de la fenêtre, regarda le convoi. Il attira l’attention 

de Jean. L’assistance était nombreuse! 

(8) Compte rendu indirect libre de pensée: Pierre s’approcha de la fenêtre, regarda le convoi. Que l’assistance 

était nombreuse! 

(9) Compte rendu indirect libre de perception: Pierre s’approcha de la fenêtre, regarda le convoi. L’assistance 

était vraiment nombreuse! (10) Compte rendu narrativisé de parole (=discours narrativisé) Pierre discuta une 

heure avec Charles  

(11) Compte rendu narrativisé de pensée (=psycho-récit) Pierre imagina les bonnes raisons que Charles 

allèguerait 

(12) Compte rendu narrativisé de perception (=PDV embryonnaire) Pierre s’amusa à voir un Charles hésitant 

avant de prendre la parole.” 

http://www.vox-poetica.org/t/lna/rabatel.htm#_ftn2
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(11) Discurso narrativizado do pensamento (=psico-narrativa) Pierre imaginou as boas 

razões que Charles alegaria. 

(12) Discurso narrativizado da percepção (=PDV embrionário) Pierre se divertiu ao 

ver Charles hesitando antes de intervir.” 

Esses exemplos mostram que um mesmo saber axiológico idêntico pode ser expresso 

tanto através de descrições como através da fala do personagem. 

 Rabatel (2008) distingue os PDV entre: point de vue représentés, racontés e assertés 

(representados, narrados e assertados). Em seguida, subtopicalizamos esses pontos de vista, os 

quais serão utilizados em nossa análise.  

 

2.3.1 Ponto de vista representado 

 

O ponto de vista “representado” recebe essa denominação porque a percepção de 

determinado objeto apresenta-se representada no enunciado. Ele é apreendido a partir das 

relações sintáticas e semânticas entre um sujeito que percebe (focalizador ou enunciador), um 

processo de percepção e entre um objeto percebido (o focalizado) (Cf. RABATEL, 2008).  

 Segundo Rabatel (2003, p. 4)
14

, um PDV, ou percepção representada, resulta da 

copresença de várias marcas textuais: 

1) um processo de aspectualização, em que o focalizador é detalhado em diferentes 

aspectos de sua percepção inicial predicada ao comentar certas características; 

2) na oposição entre os primeiros e os segundos planos do texto, a qual é suscetível de 

permitir um tipo de abandono enunciativo inerente ao focalizador, já que os 

segundos planos constroem a posição do PDV; 

3) na presença das formas de visão deturpada em que vários valores textuais servem 

de expressão subjetiva das percepções; 

4) em uma relação semântica retomando a anáfora associativa (quase sempre de 

natureza anafórica) entre as percepções representadas nos últimos planos e a 

percepção predicada nos primeiros planos.  

                                                             
14

“- 1 un processus d’aspectualisation au cours duquel le focalisateur soit détaille différents aspects de sa 

perception initiale prédiquée, soit en commente certaines caractéristiques. 

- 2 une opposition entre les premiers et les deuxièmes plans du texte, cette opposition étant de nature à permettre 

une sorte de décrochage énonciatif propre au focalisateur, les deuxièmes plans construisant le site du PDV. 

- 3 la présence des formes de visée sécante, et, tout particulièrement, celle de l’IMP, dont maintes valeurs 

textuelles servent à l’expression subjective des perceptions. 

- 4 une relation sémantique  relevant  de  l’anaphore  associative  (souvent  de  nature  anaphorique méronomique 

ou locative) entre les perceptions représentées dans les deuxièmes plans et la perception prédiquée dans les 

premiers plans. (Rabatel, 1998:54)”. 
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 Vimos que o PDV representado garante “às percepções pessoais (e aos pensamentos 

associados) o modo objetivante das descrições aparentemente objetivas, uma vez que o leitor 

encontra-se diante das “frases sem fala” [...]”. (RABATEL, 2016, p. 165).   

  

2.3.2 Ponto de vista narrado 

 

 No ponto de vista narrado, a ênfase recai sobre determinado personagem, passando os 

fatos a serem narrados sob sua perspectiva, mais precisamente, o ponto de vista narrado é útil 

para a análise de textos escritos segundo a perspectiva de uma personagem, sem que essa 

personagem seja um autêntico focalizador, ou seja, sem que o texto recorra a uma debreagem 

enunciativa (RABATEL, 2008).  

 Segundo Rabatel (2004, p. 34), o ponto de vista “relata acontecimentos após a 

perspectiva do ator do enunciado, sem ir até a paralização enunciativa com as percepções 

representadas, uma vez que não há, nele, segundo plano”. O autor enfatiza que o PDV 

“narrado” visa “o desenrolar dos fatos a partir da perspectiva de um dos atores do enunciado, 

sem dar a esse ator do enunciado um espaço enunciativo particular”. Desse modo, o ponto de 

vista narrado mascara as falas por trás de uma narração também objetiva, pois, “[...] ocultando 

igualmente, as falas pessoais, mascarando estas últimas por trás de uma narração tão objetiva 

quanto possível: “isto se passou assim, não sou a favor de nada disso”. (em 3ª. pessoa)”. 

(RABATEL, 2016, p. 165).  

  

2.3.3 Ponto de vista assertado 

 

O ponto de vista assertado assemelha-se à noção de opinião manifestada ou de tese, 

pois não aparece somente em textos argumentativos, monológicos ou dialógicos, mas também 

em textos narrativos, sendo representado pelas falas das personagens ou pelos julgamentos do 

narrador (RABATEL, 2008).  

No PDV assertado, o locutor é a origem da percepção, ocorrendo debreagem 

enunciativa em grau máximo, porque as falas, os pensamentos e os juízos de valor se dão de 

forma explícita.  Nesse tipo de PDV, enunciador e locutor coincidem, havendo predominância 

dessa ocorrência em textos argumentativos. Portanto, segundo Rabatel (2016, p. 71), o PDV 

assertado “se apoia, explicitamente, em atos de fala, em julgamentos mais ou menos 

construídos que remetem, explicitamente, a uma origem identificável”. 
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 Por fim, o ponto de vista assertado repercute explicitamente a origem enunciativa, pois 

é construído a partir dos atos de falas e dos julgamentos. 

 

2.4 Sobre o quadro mediativo 

 

Posta ou implícita em diversos estudos, seja acerca da descrição de uma língua 

particular, seja acerca de problemas mais genéricos, como predicação ou asserção, a 

noção de responsabilidade se encontra aplicada a fenômenos de natureza diferentes e 

dentro de sistemas gramaticais particulares. É desse modo que se recorre com 

frequência a essa noção no intuito de analisar a ideia de quadro mediativo, está 

sendo assim concebida como a expressão da ‘não-responsabilidade’ do conteúdo 

proposto a partir de um enunciado por um enunciador. (GUENTCHÉVA, 2011, p. 

117).  

 

 

Adam (2011) explica que os enunciados podem não ser assumidos pelo locutor-

narrador, e isso ocorre quando encontramos introdutores como segundo, de acordo com, para, 

etc., configurando-se em ponto de vista anônimo. O autor refere essas marcas ao que se 

chama de mediativo, estudado por Zlatka Guentchéva (1994, 1996, 2011). A autora esclarece 

que diversas línguas possuem procedimentos gramaticais que permitem ao enunciador 

significar os diferentes graus de distância que ele toma no que tange à responsabilidade 

enunciativa dos conteúdos veiculados no enunciado, ou seja, essa noção permite materializar, 

de maneira explícita, quando o enunciador não é a primeira fonte da informação e quando ele 

não assume a responsabilidade pelo conteúdo veiculado no texto. 

 Guentchéva (1994, 1996, 2011) desenvolve a noção de categoria gramatical do 

mediativo (MED), que permite marcar linguisticamente o distanciamento ou engajamento do 

enunciador diante das informações expressas. A autora esclarece que o termo foi sugerido por 

G. Lazard (GUENTCHÉVA, 1996), inspirado no trabalho de Jakobson (1957). Vejamos o 

que Guentchéva (1994, p. 08) esclarece: 

 

Numerosas línguas tipologicamente diferentes possuem procedimentos gramaticais 

mais ou menos específicos [...] que permitem ao enunciador significar os diferentes 

graus de distância que ele toma com respeito às situações descritas, já que ele as 

distinguiu de maneira mediata. Em outros termos, o enunciador indica de forma 

explícita que ele não é a fonte primeira da informação porque os fatos: a) constituem 

conhecimentos geralmente admitidos ou transmitidos pela tradição; b) foram 

levados ao seu conhecimento por uma terceira pessoa ou por ouvir dizer; c) foram 

inferidos a partir de índices observados; d) são o resultado de um raciocínio. Nas 

línguas em que um tal sistema gramatical específico existe, o enunciador é então 

obrigado a marcar formalmente, no seu próprio ato de enunciação, se ele se envolve 

ou se ele não se envolve nos fatos enunciados. Resulta daí um jogo sutil de valores 

que se estruturam de maneira diferente conforme as línguas em uma categoria 
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gramatical que nós propomos chamar de mediativo. (GUENTCHÉVA, 1994, p. 

08).
15

 

 Quando o locutor enunciador não assume a responsabilidade enunciativa, estamos 

diante de um quadro mediativo, ou seja, ele não se engaja, mas distancia-se. Essa escolha do 

locutor enunciador é marcada na língua. Em algumas línguas como a búlgara, a turca e 

algumas línguas indígenas brasileiras, há um morfema na forma verbal que tem a função de 

deixar claro para o interlocutor (leitor ou ouvinte) se ele assume ou não o conteúdo 

proposicional.  

 Guentchéva (2011, p. 119) é enfática ao afirmar: “[...] é importante que haja uma 

distinção, em primeiro lugar, entre responsabilidade enunciativa simples de um conteúdo 

proposicional e a responsabilidade pela verdade desse conteúdo (asserção), que envolve por 

completo o enunciador em relação a seu relato”. Nesse sentido, a autora ressalta que isso pode 

ser verificado através de dois tipos de operações com a ajuda de duas representações 

metalinguísticas, a expressão metalinguística de um ato enunciativo declaratório frente a um 

ato assertivo que compõe uma operação complexa de responsabilidade do comprometimento 

do enunciador com a verdade “daquilo que é dito”.  

 Para Guentchéva (2011, p. 137), “[...] a operação enunciativa de responsabilidade é, 

em parte, uma operação constitutiva de todo enunciado que não se confunde com a asserção, 

e, em parte, algo que se constitui de modo complexo juntamente com outras operações 

enunciativas associadas à noção de quadro mediativo”. Dessa maneira, para a autora, a 

“responsabilidade enunciativa e a asserção pela verdade de um conteúdo proposicional podem 

se manifestar a partir de marcas explícitas integradas ao sistema gramatical da língua”.  

 O mediativo é identificado, principalmente, por meio de marcadores, como a indicação 

de quadro mediadores que se encontra especificada no quadro 8 deste capítulo.  

 

  

                                                             
15

“De nombreuses  langues  typologiquement  différentes  possèdent  dés  procedes grammaticaux plus ou mains 

spécifiques (formes construites sur le parfait dans lês langues indo-européennes et altaïques, suffixes et plus 

rarement prefixes dans lês langues amérindiennes, particules dans certaines langues comme les langues 

tibétobirmanes) qui permettent à l’énonciateur de signifier lês différents degrés de distance qu’il prend à l’égard 

dês situations décrites puisqu’il lês a perçues de façon médiate. En d’autres termes, l’énonciateur indique de 

façon explicite qu’il n’est pás la source première  de  l’information  parce  que les  faits:  a)  constituent dês  

connaissances généralement admises ou transmises par la tradition; b) ont été portés à as connaissance par une 

tierce personne ou par ouï-dire; c) ont été inférés à partir d’indices observes d)sont le résultat d’um 

raisonnement. Dans les langues ou un tel système grammatical spécifique existe, l’énonciation, s’il s’engage ou 

s’il ne s’engage pás sur les faits énoncés. Il s’en dégage ainsi un jeu subtil de valeurs qui se structurent de façon 

différente suivant les langues dans une catégorie grammaticale que nous proposons d’appeler le médiatif.” 
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2.5 Sobre as modalidades  

 

A noção de modalidade tem sido objeto de estudo dos mais variados enfoques teóricos 

ao longo do tempo, conferindo um caráter interdisciplinar. Segundo Koch (2015, p. 50), “o 

estudo das modalidades vem desde a lógica clássica e permeia toda a semântica moderna”. 

Nesse sentido, o termo modalidade recobre noções um tanto quanto diferentes conforme é 

empregado por lógicos, linguistas ou semioticistas. Vejamos algumas definições que 

Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 334-336, grifo dos autores) descrevem: 

a) Em Filosofia e Lógica: no sentido estrito, ‘fala-se de modalidade quando o conteúdo da 

proposição, em vez de constituir o objeto de uma simples asserção’ [...] No sentido 

amplo, ‘qualifica-se de modal qualquer proposição cuja asserção se encontra 

modificada pela junção de um advérbio qualquer ou formulada em forma de 

proposição completiva’.  

b) Em Semiótica: procura estabelecer metacategorias que correspondem a uma estrutura 

elementar e que são organizadas em um ‘aparelho formal e lógico [que] ajuda a 

responder aos problemas cruciais da análise narrativa’. [...] A questão do ordenamento 

tenta estabelecer uma ordem de implicação lógica entre essas diferentes categorias, 

tenta saber se a ordem de implicação seria querer > saber > poder > fazer ou poder > 

querer > saber > fazer, ou alguma outra; se o necessário precede o possível; o certo, o 

necessário; a obrigação, o certo etc., ou o inverso.  

c) Em Linguística: embora a reflexão a respeito das modalidades seja tão antiga quanto a 

gramatical, ela passou a ser problematizada apenas recentemente. Bally (1932) 

distingue duas dimensões em qualquer enunciado: o modus e o dictum. O segundo 

veicula um conteúdo proposicional, e o primeiro, a atitude do sujeito falante em 

relação a esse conteúdo, e é a ‘pedra angular da frase’. Por meio da noção de ‘sujeito 

modal’ (diferente de ‘sujeito falante’), que assume o ponto de vista representado no 

enunciado, abre-se também para a problemática da polifonia. Para Culioli, 

modalidade será entendida no quádruplo sentido de: (1) afirmativo ou negativo, 

injuntivo etc., (2) certo, provável, necessário etc., (3) apreciativo: ‘é triste que…, 

felizmente’, (4) pragmático, em particular, modo alocutório, causativo, em resumo, o 

que implica uma relação entre sujeitos. Meunier (1974) distingue modalidades de 

enunciação e modalidades de enunciado. As primeiras caracterizam a forma de 

comunicação que se estabelece com o interlocutor; pode-se tratar da modalidade de 
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frase: interrogativa, assertiva (ou declarativa) e imperativa, e, mais amplamente, da 

força ilocucionária dos enunciados. Quanto às ‘modalidades do enunciado’, como seu 

próprio nome indica, não recaem sobre a enunciação, mas sobre o enunciado: 

modalidades lógicas (possível, necessário, certo, inverossímil, obrigatório…), 

modalidades apreciativas, ou avaliativas (triste, lamentável, desejável…). 

 Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 334) afirmam que “as modalidades são facetas 

de um processo mais geral de modalização, de atribuição de modalidades ao enunciado, pelo 

qual o enunciador, em sua própria fala, exprime uma atitude em relação ao destinatário e ao 

conteúdo proposicional”. Nessa direção, Koch (1996, p. 88) assegura que 

 

o recurso às modalidades permite, pois, ao locutor marcar a distância relativa  em 

que se coloca com relação ao enunciado que produz, seu maior ou menor grau de 

engajamento com relação ao que é dito, determinando o grau de tensão que se 

estabelece entre os interlocutores; possibilita-lhe, também, deixar claros os tipos de 

atos que deseja  realizar e fornecer ao interlocutor ‘pista’ quanto às suas intenções; 

permite, ainda, introduzir modalizações produzidas por outras ‘vozes’ incorporadas 

ao seu discurso, isto é, oriundas de enunciadores diferentes; torna possível, enfim, a 

construção de um ‘retrato’ do evento histórico que é a produção do enunciado.  

 

Cervoni (1989, p. 75), se referindo à fronteira entre modalidade e perfomatividade, 

enfatiza:  

[...] conseguiremos distinguir a modalidade do fenômeno muito geral do qual ela faz 

parte, que poderíamos chamar designar pelo termo modalização, e definir como o 

reflexo, na linguagem, do fato de que tudo o que o homem pode ser, sentir, pensar, 

dizer e fazer se insere numa perspectiva particular. 

 

Para esse autor, a “noção de modalidade implica a idéia de que uma análise semântica 

permite distinguir, num enunciado, um dito (às vezes denominado “conteúdo proposicional”) 

e uma modalidade – um ponto e vista do sujeito falante sobre este conteúdo”. (Ibid.; p. 53).  

Para Neves (2013, p. 152), “a modalidade é, essencialmente, um conjunto de relações 

entre locutor, o enunciado e a realidade objetiva”. Com essa afirmação, a autora propõe que 

não existam enunciados não modalizados, pois o falante marca de algum modo o seu 

enunciado em termos de verdade do fato expresso, imprimindo certo grau de certeza sobre 

essa marca. 

Rabatel (2005, p. 66) considera que a modalização concerne à “distância do locutor 

em direção ao seu dizer, através dos desdobramentos enunciativos, dos comentários 

reflexivos, etc”.  

Apresentamos no quadro 13, a seguir, uma síntese das principais modalidades que são 

analisados em nossos textos, principalmente, as subjetivas e intersubjetivas.  
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Quadro 13 - Modalidades linguísticas 

Modalidades Tipo de 

modalização 

Subtipos Efeito de sentido no enunciado 

 

 

Subjetivas 

 

Epistêmica: 

expressa avaliação 

sobre o caráter de 

verdade 

Asseverativa Apresenta o conteúdo como algo certo 

ou verdadeiro. 

Quase-

assseverativa 

Apresenta o conteúdo como algo 

quase-certo ou verdadeiro 

Delimitadora Determina os limites sobre os quais se 

deve considerar o conteúdo como 

verdadeiro. 

 

 

 

Intersubjetivas 

 

Deôntica: 

 expressa avaliação 

sobre o caráter 

facultativo, ou de 

obrigatoriedade. 

De 

obrigatoriedade 

Apresenta o conteúdo como algo 

obrigatório e que precisa acontecer. 

De proibição Expressa o conteúdo como algo 

proibido, que não pode acontecer. 

De possibilidade Expressa o conteúdo como algo 

facultativo ou dá a permissão para que 

este aconteça. 

Volitiva Refere-se aos desejos do falante. 

Fonte: Adaptado de Nascimento (2010, p. 36). 

 

 No que se refere aos aspectos linguísticos, existem diversas formas de expressão da 

modalidade, conforme aponta Koch (1996, 2015):  

a) certos advérbios ou locuções adverbiais (talvez, provavelmente, certamente, 

possivelmente, etc.);  

b) verbos auxiliares modais (poder, dever, etc.);  

c) construções de auxiliar + infinitivo [ter de + infinitivo, precisar (necessitar) + 

infinitivo; dever + infinitivo, etc.];  

d) orações modalizadoras (tenho a certeza de que..., não há dúvida de que..., há 

possibilidade de..., todos sabem que..., etc.).  

e) verbos performativos explícitos (eu ordeno, eu proíbo, eu permito, etc.);  

f) modos e tempos verbais (imperativo; certos empregos de subjuntivo; uso do futuro do 

pretérito com valor de probabilidade, hipótese, notícia não confirmada; uso do 

imperfeito do indicativo com valor de irrealidade, etc.);  

g) verbos de atitude proposicional (eu creio, eu sei, eu acho, etc.);  

h) operadores argumentativos (pouco, um pouco, quase, apenas, mesmo, etc.).  

 Neves (2012, p. 68), cita Culioli (1971) para situar a modalidade sob um ponto de 

vista da semântica enunciativa: “[...] modalidade, ou valor modal de um enunciado, 

corresponde ao resultado da localização da relação predicativa em relação ao parâmetro S0, 

sujeito da enunciação”. Nesse sentido, o enunciador pode assumir ou distanciar-se de um 

determinado ponto de vista, dependendo do valor modal que atribui ao enunciado.  
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 Assim, Culioli (1971) identifica quatro grandes grupos de modalidade: as modalidades 

da asserção (afirmação, negação) e da interrogação; as modalidades do certo/não certo, 

provável, necessário, possível; as modalidades que abrangem os valores apreciativos e 

afetivos; e as modalidades que expressam valores complexos que dependem da relação 

intersubjetiva. (Cf. NEVES, 2012, p. 70). 

 Sobre a “negação”, Neves (2013, p. 206) apresenta noções de possibilidade e 

necessidade como relações lógicas que estão em algum grau refletidas na língua. Para a 

autora, tanto na modalidade epistêmica como na deôntica, tem-se que:  

 

não possível = necessário não 

possível não = não necessário 

  

Em seguida, Neves (Ibid., 207) ilustra com categorias modais: 

a) negação  

- necessário não... = impossível; 

- precisar não... = não poder 

- ordenar não... = proibir 

 b) negação anteposta 

- não necessário... = possível 

- não precisar... = poder 

- não ordenar... = permitir 

 Sobre a posição do operador de negação, Neves (2013) explica que a interpretação 

depende de alguns modais no enunciado, e o que acontece com poder. 

 É claro que essa situação não poderia perdurar.  

 Ele não pode estar morrendo, não pode.  

(não possibilidade = necessidade de não) (Ibid., p. 208). 

  Cabral (2016, p. 57) cita Mateus et al. ([1989] 1994, p. 110) para explicar sobre a 

negação:  

[...] é uma operação de modificação que atua sobre os vários tipos de modalidades – 

lexicalizadas, proposicionais, ilocutórias e pragmáticas – contrariando-as ou 

contradizendo-as. Ela pode se manifestar explicita ou implicitamente, como em 

enunciados que não apresentam elementos formais de negação, mas funcionam com 

sentido negativo relativamente ao contexto, como, por exemplo, em frases 

interrogativas ou mesmo afirmativas que ‘no processo específico de interacção são 

interpretadas como negativas’. 
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 Cabral (2016, p. 58) descreve que a negação pode ocorrer através de “advérbios não, 

nunca e jamais, em posição pré-verbal”. A autora ainda acrescenta outros advérbios e 

expressões adverbiais: raramente, poucas vezes e dificilmente, que “são responsáveis pela 

negação de forma implícita e podem apresentar valores qualitativos e quantitativos que 

reduzem as propriedades relativas aos estados de coisas descritos pelas respectivas 

proposições”. 

 Destacamos o estudo de Cabral (2016), em que a autora recorre aos estudos de Ducrot 

(1981) para discutir a questão da negação polêmica, uma vez que esta é percebida no texto 

jurídico, como em nossos dados, o caso da Contestação. Vejamos:  

 

A negação polêmica constitui um ato de negação em que se refuta um conteúdo 

positivo, sendo, conforme ensina Ducrot (1981, p. 95), ‘uma modalidade de 

julgamento’, tendo como função “dar uma informação contraditória à da frase 

positiva sem permitir necessariamente concluir pela informação contrária’.  

(CABRAL, 2016, p. 58).  

 

No gênero jurídico Contestação, essa realidade é uma constante, visto que o locutor 

enunciador primeiro refuta o ponto de vista da parte autora, ou seja, existe um jogo polifônico 

de antagonismo. Isso porque, coforme Cabral (2016, p. 5):  

 

[...] em um conflito de interesses é previsível que o réu procure negar as acusações 

que lhe faz o autor da ação, ou seu ponto de vista, e vice versa, pois, de acordo com 

o princípio básico do Processo Civil, todas as afirmações de uma parte que não 

forem negadas pela parte contrária serão tidas como assumidamente verdadeiras. Daí 

a importância de a parte antecipar-se, trazendo para a sua enunciação o ponto de 

vista de um enunciador ao qual se oponha, marcando a diferença. Podemos, com 

base no contexto posto pelo processo, afirmar que nos Processos Civis, a negação 

representa fundamentalmente a refutação de um enunciado.   

 

Na Contestação, descrevemos, analisamos e interpretamos as estratégias linguísticas 

utilizadas pelos advogados, as quais são utilizadas para refutar o discurso da parte contrária. 

No próximo capítulo, apresentaremos um percurso de estudos sobre o discurso jurídico 

na interface Linguagem e Direito e caracterizaremos o gênero jurídico Contestação. 
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CAPÍTULO III – DISCURSO JURÍDICO  

 

 

Este capítulo discute as questões pertencentes ao aspecto nocional e à caracterização 

do discurso jurídico, assim como debate as temáticas que expõem a organização textual e as 

especificidades concernentes à genericidade da Contestação no âmbito do Processo Civil. 

Para tanto, subdivide-se em dois tópicos. No primeiro, 3.1 A linguagem jurídica, fazemos 

uma incursão pelas publicações da interface Linguagem e Direito, enfatizando as pesquisas 

realizadas no Brasil e empreendidas pelos estudos da Análise Linguística do Discurso 

Jurídico, linha de pesquisa do grupo Análise Textual dos Discursos (ATD), no qual se insere 

este trabalho. No segundo tópico, 3.2 Argumentação jurídica e o gênero Contestação, 

apresentamos a temática, que relaciona argumentação e discurso jurídico. No que concerne à 

Contestação, expomos a sua estrutura composicional a partir dos planos de texto.   

  

3.1 Linguagem jurídica 

 

A linguagem jurídica se manifesta seja valendo-se dos elementos de uma linguagem 

verbal, seja valendo-se dos elementos de linguagens não verbais. De qualquer forma, 

a linguagem verbal (língua natural) representa sempre a maior base de manifestação 

jurídica, sobretudo grafando-se por meio da escrita. A primazia da linguagem verbal 

com relação às não verbais, no campo do direito, é tão evidente quanto a primazia 

das linguagens não verbais para a maioria das práticas no campo das artes. 

(BITTAR, 2015, p. 175). 

 

As palavras de Bittar norteiam o título deste tópico, pois entendemos que a linguagem 

verbal escrita tem destaque nos estudos do discurso jurídico, o que veremos adiante com a 

apresentação de alguns trabalhos significativos nesse campo.  

Tem se ampliado o número de trabalhos publicados na interface Linguagem e Direito, 

principalmente, os que relacionam linguagem e discurso jurídico, constituindo-se, assim, 

objeto de estudo por muitos pesquisadores, dentre os quais: Colares (2003, 2010), Lourenço 

(2008, 2013, 2015), Tullio (2012), Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2014), Gomes (2014), 

Lopes (2014), Fagundes (2014), Rodrigues (2016b), Fonseca (2016) e Silva (2016). 

Em Inquirição na Justiça: estratégias linguístico-discursivas, Colares (2003, p. 81) 

enfatiza que “a relação direito/linguística, no Brasil, está longe de se consolidar como linha de 

pesquisa e que não se pode ainda falar em troca”. Sobre o discurso jurídico (DJ), a autora 

explicita que  
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de maneira geral tem sido tematizado por linguistas em encontros de Linguística, 

quando muito tem despertado interesse de cientistas sociais de outras áreas, tais 

como sociólogos e antropólogos. O estudo da linguagem no âmbito do direito 

restringe-se à hermenêutica jurídica, a despeito dos estudiosos declararem a 

necessidade de uma nova hermenêutica contribuindo para sanar a crise no ensino 

jurídico e na prática forense. (COLARES, 2003, p. 82).  

 

  Por outro lado, esse cenário vem se modificando na academia, como muito bem 

podemos verificar por meio dos trabalhos publicados e que estão em andamento na interface 

Linguagem e Direito da nossa linha de pesquisa, Análise linguística do discurso jurídico, que 

integra o grupo Análise Textual dos Discursos (ATD), coordenado pelos professores Maria 

das Graças Soares Rodrigues, Luis Passeggi e João Gomes da Silva Neto, do Programa de 

Pós-graduação em Estudos da Linguagem (PPgEL), da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN).  

 Inicialmente, a dissertação de mestrado de Lourenço (2008), “A argumentação na 

petição inicial”, investiga efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos linguísticos da 

argumentação em um corpus constituído por peças jurídicas (Petições Iniciais). A autora 

estabelece uma relação entre o Direito e a Linguística, mediada pelo enfoque da Semântica 

Argumentativa, focalizando, de modo especial, o uso de operadores argumentativos, os quais, 

insertos na própria língua e na sua gramática, assumem a orientação do discurso, bem como o 

uso de modalizadores, mecanismos importantes na construção do sentido do texto e na 

sinalização do modo como aquilo que se diz é dito.  

 

[...] é possível desvendar, através dos recursos linguísticos, as estratégias 

argumentativas empregadas pelos autores para convencimento do magistrado e que a 

linguagem no universo jurídico assume natureza mista, quando necessário, faz uso 

de linguagem técnica na descrição de fatos e atos, tendo em vista o rigor linguístico 

do direito enquanto ciência, simultaneamente, também se utiliza de expressões 

usadas em largo uso pelos falantes no cotidiano. (LOURENÇO, 2008, p. 92). 

 

Lourenço (2008, p. 93) ainda enfatiza: “Portanto, quando da produção do texto 

jurídico eficaz, os operadores do direito devem buscar ultrapassar os conhecimentos da língua 

enquanto sistema, ampliando-se para alcançar o conhecimento de dispositivos imbricados em 

sua estrutura que orientam a argumentatividade dos discursos”. 

 Dando continuidade aos estudos do âmbito Linguagem e Direito, Lourenço 

desenvolve a sua tese de doutoramento em 2013, intitulada “Análise textual dos discursos: 

responsabilidade enunciativa no texto jurídico”, objetivando descrever, analisar e interpretar a 

Responsabilidade Enunciativa (RE) em Petições Iniciais, gênero discursivo circunscrito ao 

domínio jurídico. O aparato teórico – estratégias da textualidade e escrita profissional – 
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evidencia a incursão da pesquisadora em um universo ainda pouco explorado quando se trata 

de gêneros discursivos textuais do domínio jurídico. A relevância do estudo reside na 

construção de uma crítica ao texto jurídico, pois empreende uma abordagem dialógica do 

ponto de vista, suscitando não apenas questionamentos sobre a maneira como uma instância 

linguística concebe um objeto de discurso, mas também discutindo as questões de linguagem 

inerentes à escrita especializada e, nesse aspecto, contribuindo com o trabalho dos operadores 

do Direito acerca das várias maneiras de construção do fenômeno da responsabilidade 

enunciativa no corpo do texto peticional.  

Merece destaque, dentre os resultados apontados por Lourenço, que um objeto de 

discurso é sempre perspectivado e manifesta o ponto de vista de um ou mais enunciadores. 

Como consequência, o produtor do texto, ao utilizar-se dos pontos de vistas (PDV – 

perspectiva rabateliana) de outros enunciadores, influencia e estabelece a orientação 

argumentativa do texto. Em 2015, a autora publicou um livro referente à sua tese, objetivando 

uma ampla divulgação do estudo.  

 Destacamos, além disso, a pesquisa de doutoramento de Gomes (2014), que delimita o 

gênero jurídico sentença judicial como objeto de estudo. O autor estudou o fenômeno da 

responsabilidade enunciativa na sentença judicial condenatória por meio de uma escala que 

compreende o fenômeno a partir de quatro gradações, cada uma com um tipo de ponto de 

vista (PDV) e com marcas que podem determinar a sua assunção ou o distanciamento deste. 

Para tanto, utilizou os aportes teóricos da análise textual dos discursos e da linguística 

enunciativa.  

 Como resultados da pesquisa, Gomes (2014) percebeu que as unidades discursivas são 

perspectivadas por meio da assunção ou não dos PDV pelas instâncias enunciativas, o que 

orienta a organização argumentativa do produtor do texto e seus propósitos comunicativos. 

Com isso, o Juiz, na sentença judicial, cria e/ou modifica valores e crenças, induz e/ou orienta 

seu interlocutor, podendo demonstrar objetividade e/ou preservar sua face por meio de 

construções mediatizadas ou ainda se engajar pelo dito mediante a assunção da 

responsabilidade enunciativa do conteúdo proposicional do enunciado. A sentença, portanto, 

constrói-se nesse jogo de assunção e/ou não assunção dos enunciados de acordo com a 

orientação argumentativa e com os objetivos do produtor do texto.   

Em seu trabalho, Gomes (2014) reflete sobre as questões de língua/linguagem 

especializada diferente da língua comum e indaga se existe uma língua/linguagem jurídica, o 

que fundamenta da seguinte forma: 
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Beltrán, Lobato e Gargallo (2012, p. 22) afirmam que existem duas posições 

distintas sobre o entendimento de se há ou não diferenças entre língua/linguagem 

especializada e língua geral. A primeira defende que as línguas especializadas são 

códigos completamente distintos da língua geral. A segunda, por sua vez, considera 

que as línguas especializadas são parte da língua geral, embora possuam um léxico 

próprio.  

 

Parece-nos que as duas posições apresentam um entendimento dicotômico do 

fenômeno, pois, mesmo afirmando que as ‘línguas especializadas’ são parte da 

‘língua geral’, os autores de ambas as posições estão diferenciando-as. (GOMES, 

2014, p. 37).  

 

Conforme Gomes (2014), usar o termo “línguas especializadas” implica falar de uma 

“sublíngua”, e não de uma manifestação da língua em contextos específicos. Por essa razão, o 

autor prefere adotar o termo discurso especializado, por entender que se “trata de uma língua 

geral que se atualiza em determinadas situações comunicativas, ou seja, os interlocutores do 

discurso especializado interagem na língua de seu país e os discursos especializados de uma 

comunidade ocorrem na língua dessa comunidade”. (GOMES, 2014, p. 37).  

Nessa discussão, Lourenço (2015, p. 70-72) também traz alguns apontamentos: 

[...] Do mesmo modo que a massa normativa torna o Direito hermético aos cidadãos 

e até mesmo aos juristas, é o peso do Direito que agrava a opacidade da linguagem, 

e, dessa maneira, a acessibilidade passa então pela simplificação do próprio Direito. 

Ora, o Direito não jaz acima de qualquer outra ciência, porque termos técnicos são 

próprios de qualquer ciência; tornar a linguagem do Direito acessível não significa 

simplificar a linguagem jurídica, muito menos abolir o uso de termos técnicos, antes 

de tudo, significa satisfazer os direitos e deveres do cidadão, sendo possível 

plenamente, em interações com órgãos do judiciário, conciliar o discurso jurídico e a 

linguagem comum falada pelos não iniciados. Essa preocupação com a 

acessibilidade resulta do caráter e interesse social pelo Direito, que, por sua vez, 

manifesta-se na linguagem empregada pelo judiciário.  

 

Diante desse cenário, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2014, p. 242) esclarecem 

sobre as relações entre linguagem e discurso jurídico: “[...] uma vez institucionalmente 

constituídas, as autoridades legislam, executam, administram, orientam a vida das pessoas, 

através de uma imensa variedade de normas que se materializam na e por intermédio da 

linguagem, com primazia absoluta da linguagem verbal”. É nesse contexto que Lourenço 

(2015, p. 79-80) explicita que os textos jurídicos respondem às exigências da sociedade: “são 

detentores de responsabilidades cíveis, penais, administrativas, empresariais etc., pois, quando 

publicados, passam a constituir novas realidades, declaram verdades ou inverdades, imputam 

penalidades etc. e, acima de tudo, estabelecem a harmonia entre as relações dos sujeitos em 

suas comunidades”.  

Seguindo a linha dos estudos do texto jurídico, Lopes (2014), em sua dissertação de 

mestrado, investigou o fenômeno da representação discursiva da vítima e do réu no gênero 
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sentença. O trabalho enfatiza a noção de representação discursiva proposta pela análise textual 

dos discursos como um dos aspectos mais importantes da dimensão semântica do texto. Os 

resultados focalizaram a construção da representação discursiva dos sujeitos (vítima e réu) a 

partir de pontos de vista de enunciadores distintos, que podem aproximar-se ou distanciar-se 

de acordo com a orientação argumentativa do texto. A autora destaca a relevância de se 

desenvolverem pesquisas que abordem o estudo da dimensão semântica do texto, 

principalmente na construção das representações dos objetos de discurso. 

A respeito do gênero sentença judicial, enfocamos a dissertação de mestrado de 

Fonseca (2016), que objetivou explicar o funcionamento dos operadores argumentativos na 

orientação argumentativa do texto e do discurso construído por intermédio da sentença. Os 

resultados revelaram que os operadores argumentativos exerceram papéis decisivos na 

organização das estratégias argumentativas do texto e do discurso, orientando os 

coenunciadores para a conclusão desejada pelo enunciador.  

Uma outra temática tratada refere-se à questão da genericidade e do plano de texto. A 

esse respeito, Silva (2016), em sua dissertação de mestrado, estudou o fenômeno da 

genericidade em sentenças judiciais a partir da sua estrutura composicional e do seu plano de 

texto. As análises evidenciaram que a sentença judicial possui várias potencialidades 

genéricas em seus níveis textuais e transtextuais, estabelecendo um diálogo intergenérico 

(ADAM; HEIDMANN, 2011a), sendo uma prática normatizada, cognitiva e socialmente 

instituída, podendo conter variações, mas tendo elementos cristalizados e com uma 

tradicionalidade funcional que não foi eliminada com o tempo. 

Evidenciamos o texto de Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2014), intitulado “Planos 

de texto e representações discursivas: a seção de abertura em processos-crime”, que examina 

aspectos composicionais, objetivando contribuir com a descrição linguística da organização e 

do funcionamento dos textos do universo do discurso jurídico. 

Rodrigues (2016b) publicou um artigo em que discute o ponto de vista e a 

responsabilidade enunciativa em depoimentos de testemunhas e de réus, os quais funcionam 

como argumentos para o locutor enunciador primeiro (L1/E1), o Juiz, ao prolatar uma 

sentença judicial, seja condenatória, seja absolutória. Nesse texto, a pesquisadora analisou os 

dispositivos ponto de vista (PDV), responsabilidade enunciativa e visada argumentativa, 

levando em consideração o processo de referenciação em uma perspectiva clássica, como 

também entendendo a anáfora como objeto de discurso.  

Selecionamos, também, a pesquisa de doutorado de Tullio (2012), intitulada “Gêneros 

textuais jurídicos petição inicial, contestação e sentença: um olhar sobre o léxico forense”, 
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que buscou aliar os conhecimentos do campo do Direito e da Linguística para verificar a 

hipótese delineada em seu projeto de pesquisa, partindo do seguinte questionamento: “há 

modificações na linguagem forense dos gêneros jurídicos petição inicial, contestação e 

sentença, principalmente no tocante ao léxico, num lapso temporal de aproximadamente vinte 

anos” (TULLIO, 2012, p. 9). Assim, a autora procurou verificar se os gêneros, objetos do 

estudo, acompanharam as mudanças sociais e se buscam atender aos anseios da população, no 

sentido de poderem compreender os processos sem a necessidade de terem o advogado para 

“traduzi-los”. 

Outro estudo nesse campo do discurso jurídico diz respeito ao trabalho de Fagundes 

(2014), cujo objetivo foi o de compreender as questões situacionais, discursivas e textuais 

envolvidas na produção do ato de linguagem no domínio jurídico. O interesse da pesquisa 

residiu nos aspectos subjacentes à produção do ato linguageiro por parte do locutor, como 

resultado do entrelaçamento entre os níveis de análise, conforme Charaudeau. No nível 

situacional, foram verificadas as questões pertinentes ao contrato de comunicação e ao projeto 

de fala; no nível do discursivo, o modo de organização argumentativo, típico dos textos 

jurídicos; e no nível semiolinguístico, os elementos presentes no plano textual, como o papel 

das anáforas, dos operadores argumentativos e dos modalizadores. Destacaram-se, ainda, as 

categorias linguísticas que denunciam a responsabilidade enunciativa, tudo em cooperação no 

texto para a produção dos sentidos. 

Para ampliar e divulgar os estudos na interface Linguagem e Direito, já aconteceram 

duas edições do Simpósio Internacional de Estudos sobre o Discurso Jurídico (DISJURI), 

respectivamente nos anos de 2014 e 2015, promovidas pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, coordenadas pelos professores Maria das Graças Soares Rodrigues, Luis 

Passeggi e João Gomes da Silva Neto. Os eventos contaram com a participação de 

universidades brasileiras e estrangeiras. Os trabalhos apresentados enfocaram as diferentes 

questões e fenômenos linguísticos, nos mais variados gêneros discursivos do domínio 

jurídico, revelando, assim, as inúmeras possibilidades de pesquisa que esse campo do saber, 

ainda pouco explorado, disponibiliza. Ademais, no I e II DISJURI, tivemos a publicação do 

livro de resumos expandidos das conferências, das mesas-redondas e dos trabalhos 

apresentados, favorecendo, assim, uma maior divulgação das pesquisas na área da Linguagem 

e do Direito. 

Ressaltamos o grupo de pesquisa Linguagem e Direito, coordenado pela professora 

Virgínia Colares, da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), que busca discutir a 

construção do discurso jurídico no âmbito da doutrina, da jurisprudência, bem como das 
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diferentes situações de interação na justiça. Partindo do pressuposto de que o domínio da 

relação entre a linguagem e a atividade jurisdicional se inscreve numa prática necessariamente 

transdisciplinar, esse grupo estuda a linguagem como atividade sociocultural e seu 

funcionamento no Direito. Considera tanto os estudos hermenêuticos de interpretação 

dogmática quanto as abordagens linguístico-discursivas, nas quais se destacam o papel das 

relações interpessoais, a função do sujeito produtor do discurso jurídico, as estruturas de 

participação e os contextos sociais imediatos que interferem nos diversos processos de 

produção e circulação de sentido das ações linguísticas desenvolvidas no âmbito do 

funcionamento jurídico.  

 Desse modo, aludindo ao propósito do referido grupo, Colares (2010, p. 10) explica: 

 

No Direito, a linguagem estabelece relações entre pessoas e grupos sociais, faz 

emergir e desaparecer entidades, concede e usurpa a liberdade, absolve e condena 

réus. Um compromisso, antes inexistente, pelo uso da linguagem, origina-se no 

Direito; um novo órgão estatal surge pela utilização da palavra certa, pela pessoa 

certa; um procedimento legal é instituído no novo código processual em gestação, 

poderes são conferidos etc. Enfim, algo diferente acontece no panorama delineado 

pelo Direito, porque foi realizado um ato jurídico através de um ato de fala, isto é, 

realiza-se um ato performativo de fala, uma ação que determina mudanças no mundo 

legalmente estruturado. 

 

Por sua vez, e nessa perspectiva, para Bittar (2015, p. 177), “o discurso jurídico não é 

um discurso descontextualizado, mas sim um discurso que se produz no seio da vida social”. 

Ainda conforme o autor, 

 

[...] no contexto do uso da linguagem, constata-se que as comunidades, as práticas, 

os hábitos, as circunscrições de tarefas funcionalmente diferenciadas, as divisões de 

trabalho, as ciências e os campos do conhecimento, as matérias, as diferenças 

sociais, as estratificações, as etnias, a especificidade de experiência deram origem a 

um grande número de universos de discurso, dentre os quais se pode destacar aquele 

do discurso jurídico. (BITTAR, 2015, p. 179). 

 

 Nessa discussão, Bittar (2015) explicita que na vastidão dos discursos possíveis se 

segue a vastidão dos universos dos discursos correspondentes, com suas características 

fundamentais e regras próprias. Afirma ainda que o 

 

discurso jurídico é mais que o discurso normativo, no sentido de que acolhe também 

em seu seio outras manifestações textuais, que não apenas aquela normativa; nele se 

inserem, além do discurso jurídico-normativo, o discurso jurídico-burocrático, o 

discurso jurídico-científico e o discurso jurídico-decisório (BITTAR, 2015, p. 180). 

 

Para Bittar (2015, p. 183), o discurso jurídico apresenta as seguintes características:  

 

1) é linguagem técnica, 2) constrói-se a partir de experiências da vida ordinária, 3) 

ocorre intraculturalmente, 4) possui ideologia, 5) exerce poder, 6) seu caráter é, 
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normalmente, performativo, e sua apresentação se faz, fundamentalmente, por meio 

de pressupostos lógico-deônticos. 

 

No quadro a seguir, Gomes (2014) sintetiza as características do discurso jurídico a 

partir do exame de obras de autores, dentre eles: Bittar (2010)
16

, Cornu (2005)
17

, Varó e 

Hughes (2009)
18

, Zabalza (2013)
19

, Beltrán (2012)
20

, Álvarez (2002)
21

 e Prieto (2013)
22

. 

 

Quadro 14 - Síntese das características do discurso jurídico 

Níveis Características 

 

 

 

 

 

 

PRAGMÁTICO E 

ENUNCIATIVO 

- é um discurso especializado; 

- é possuidor de um grande poder sócio, histórico, linguístico, político e 

cultural; 

- é fortemente ideológico; 

- é conservador;  

- é essencialmente argumentativo; 

- é complexo e marcado pela opacidade; 

- exerce poder; 

- busca a neutralidade e a objetividade; 

- raramente se adéqua aos aspectos socioculturais dos cidadãos com os 

quais interage, o que acarreta erros por inadequação ao registro da 

língua. 

 

 

 

 

 

 

MORFOSSINTÁTICO 

- parágrafos e períodos longos, de grande complexidade e com 

abundância de orações intercaladas; 

- alteração na ordem habitual da oração; 

- uso abusivo de subordinação; 

- uso abusivo de pronomes relativos, de particípios e de gerúndios; 

- uso frequente de nominalização, de adjetivação e de adverbialização; 

- uso frequente de construções impessoais e de estruturas passivas; 

- forte presença de locuções; 

- uso de fórmulas e estruturas prontas; 

- uso de estruturas repetitivas; 

- uso de estruturas estereotipadas; 

- sintaxe arcaica. 

  

 

LÉXICO-SEMÂNTICO 

- presença forte de tecnicismos, arcaísmos e latinismos; 

- forte atividade neológica; 

- frequência no uso de siglas e de abreviações; 

- uso abusivo e, às vezes, equivocado de maiúsculas; 

- é um discurso denso e escuro; 

- é prioritariamente formal, embora determinados gêneros do âmbito 

jurídico apresentem uma mescla de registros. 

Fonte: (GOMES, 2014, p. 44). 

                                                             
16

 BITTAR, E. C. B. Linguagem jurídica. São Paulo: Saraiva, 2010. 
17

 CORNU, G. Linguistique juridique. Paris: Montchrestien, 2005. 
18

 VARÓ, E. A.; HUGHES, B. El español jurídico. Madrid: Ariel, 2009. 
19

 ZABALZA, C. B. El lenguaje jurídico. In: CALVI, M. V. et  al. Las lenguas de especialidad en español. 

Roma: Carocci, 2013. p. 147-170. 
20

 BELTRÁN, B. A. Aprendizaje y enseñanza de español con fines específicos: comunicación en ámbitos 
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21
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22
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 Após essa síntese, Gomes (2014, p. 45) ressalta que entende o discurso jurídico como 

um discurso especializado, “[...] marcado quase sempre pela opacidade e possuidor de um 

grande poder sócio, histórico, linguístico, político, cultural e ideológico, que é um discurso 

que se produz nas práticas sociais, considerando o uso e o funcionamento da linguagem em 

contextos reais e diversificados”. Por outro lado, concordamos com Lourenço (2015, p. 145) 

ao se reportar ao texto constitucional enfatizando que o “advogado exerce função essencial à 

justiça [...]” e por ele ter imunidade judiciária, possui “liberdade para seus atos de linguagem 

[...]”.  

 No próximo tópico, contextualizaremos a argumentação jurídica e caracterizaremos o 

gênero jurídico Contestação.  

 

3.2 Argumentação jurídica e o gênero Contestação 

 

 

Sem argumentação, o Direito é inerte e inoperante, pois fica paralisado nas letras da 

lei, no papel. A partir do momento em que se exercita o Direito – e é essa a função 

de todo profissional que nessa área atua –, a argumentação passa a ser 

imprescindível. Ela surge de várias fontes: da doutrina dos professores que 

interpretam e analisam o ordenamento jurídico, das peças dos advogados que 

articulam teses para adequar seu caso concreto a um outro cânone da lei, da decisão 

dos juízes que justificam a adoção de determinado resultado para um caso concreto. 

(RODRÍGUEZ, 2011, p. 6).  

 

A argumentação ocupa o centro da concepção antiga da retórica e tem origem na 

tradição greco-romana, sendo Aristóteles seu principal precursor. Os estudos da argumentação 

foram refundados na segunda metade do século XX, a partir dos trabalhos de Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (1970), Toulmin (1958) e Hamblin (1970), assim como os de Grize e 

Ducrot nos anos 1970 (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 52). Plantin (2008) 

também esclarece as origens e a retomada da argumentação no campo dos estudos. Vejamos: 

Com efeito, a argumentação foi inicialmente pensada como componente dos 

sistemas lógico, retórico e dialético, conjunto disciplinar cuja desconstrução foi 

completada no fim do século XIX. A construção de um pensamento autônomo da 

argumentação nos anos 1950 foi, sem sombra de dúvida, profundamente estimulada 

pela vontade de encontrar uma noção de ‘discurso sensato’, por oposição aos 

discursos fanáticos dos totalitarismos. As visões generalizadas da argumentação que 

emergirão nos anos 1970 tomaram perspectivas bem diferentes. (PLANTIN, 2008, 

p. 8). 

 

Segundo Pinto (2010, p. 31), “[...] não nos devemos esquecer de que as práticas 

argumentativas linguísticas actuais têm os seus fundamentos na teoria e técnica de 

produção/recepção de discursos da Antiguidade Clássica”. A autora enfatiza os estudos sobre 
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a retórica a partir de Aristóteles (1991)
23

, pois o “recuo no tempo se deveu ao facto de que a 

sistematização aristotélica sobre a questão foi fundadora e de extrema relevância para os 

estudos actuais sobre a argumentação”. (PINTO, 2010, p. 31). 

Podemos ressaltar, portanto, dois campos do saber nos quais os estudos sobre a 

argumentação mantiveram considerável interesse: o jurídico e o teológico. De acordo com 

Plantin (2008, p. 17-18),  

 

os manuais de introdução ao direito tradicionalmente abrem certo espaço para a 

argumentação, dando uma definição sumária de alguns argumentos particulares, 

considerados como fundamentais para a prática: a pari, a contrario, a simili, por 

absurdo, especialmente. A argumentação também subsistiu em teologia como parte 

importante do currículo filosófico neotomista. Em 1979 (que também é o ano da 

publicação da Begriffschrift), o papa Leão XIII publica a encíclica Æterni Patris, 

que constitui Tomás de Aquino (1227-1274) como uma espécie de filósofo oficial da 

Igreja católica. Ora, essa filosofia, o “neotomismo”, adere a uma visão da lógica 

aristotélica como fundamento do pensamento no exato momento em que essa 

orientação se torna cientificamente ultrapassada. Existe uma ligação clara entre essa 

decisão e o fato de que podemos encontrar desenvolvimentos substanciais relativos à 

lógica tradicional, como interessantes considerações sobre os tipos de argumentos e 

sobre os sofismas, nos manuais de filosofia de inspiração neotomista para uma 

educação religiosa de nível superior [...]. 

 

Sobre a relevância da argumentação nas práticas jurídicas, Cabral e Guaranha (2014, 

p. 23-24) discorrem: 

Nas práticas jurídicas, a argumentação ocupa lugar de destaque, cumprindo papel 

preponderante, pela necessidade de se convencer e pelas constantes tomadas de 

decisões que envolvem o trabalho de advogados, juízes e juristas. Com efeito, 

conforme ensina Perelman (1999), o Direito se elabora por meio das controvérsias, 

da argumentação  que  mostra  que  os  argumentos  usados  pelo  adversário  são  

irrelevantes, arbitrários, inoportunos, inválidos e que a solução proposta por ele é 

injusta.   

 

Ainda, para Cabral e Guaranha (2014, p. 25), a argumentação, ao contrário da 

demonstração,  

 

se baseia em premissas válidas, isto é, aceitáveis como verdadeiras em um 

determinado contexto, para uma determinada  comunidade, mas  não  absolutamente  

verdadeiras. Daí que a adesão a uma tese não está ligada à noção de verdade, ela 

depende de valores. Os valores, por sua vez, não são absolutos, são variáveis. A 

argumentação se estrutura com base nos valores, do orador e do auditório, em 

constante diálogo. Esse é o primeiro conceito da argumentação que respalda o de 

justiça: o conceito de valor, isto é, um sistema de crenças ou convicções aceito como 

verdadeiro para uma determinada comunidade social. Eles constituem, conforme 

observa Van Dijk (1998), os pilares da ordem moral das sociedades, uma vez que as 

opiniões sociais básicas constroem-se a partir desses valores.  

 

                                                             
23

 ARISTÓTELES. Rhétorique. Introduction de Michel Meyer. Paris: Livre de Poche, 1991. 
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Os autores citam Perelman (1999) para explicitar que “no ato de decidir encontra-se a 

intersecção entre justiça e argumentação [...] as noções de problema moral e de liberdade são 

intrínsecas à argumentação, uma vez que nenhuma argumentação se fundamenta na verdade, 

pois a adesão se apaga diante da verdade”. (CABRAL; GUARANHA, 2014, p. 25). 

De acordo com Cabral e Guaranha (2014, p. 27), “[...] podemos dizer que a Justiça, 

que compreende fórmulas nem sempre consoantes, é um objeto discursivo e, como tal, está 

atravessado pelo desacordo”. Dessa maneira, é o desacordo o fio condutor da argumentação 

no gênero jurídico contestação. Nesse sentido, é mister trazermos as palavras de Plantin 

(2008, p. 89), quando declara: “Recorremos à argumentação quando as crenças, hipóteses e 

leis são instáveis, insuficientes ou de má qualidade e submetidas a um princípio contínuo de 

revisão”.  

Ora, a Contestação se caracteriza por ser um gênero responsivo, uma vez que somente 

se contesta o que se é chamado a rebater. Assim como o gênero Petição Inicial, a contestação 

constitui-se de um texto de defesa produzido por advogados e procuradores públicos, 

defensores públicos que atuam na defesa de algum direito postulado em Petição Inicial, 

quando citados pelo Juiz para se manifestarem acerca de demandas propostas ao judiciário.  

Entretanto, o que diferencia a Contestação da Petição Inicial é o seu caráter de 

resposta. O Processo somente se completa com a resposta à Petição Inicial, pois esta coloca 

em cena, formando a tríade processual, a figura do réu, requerido, demandado entre outras 

nominações, pois este materializa a terceira pessoa que se coloca no vértice direito da 

pirâmide processual, que tem à esquerda o autor, no topo o Juiz. 

Assim como a Petição Inicial, a Contestação está prevista no Código de Processo Civil 

Brasileiro, nos artigos 336 e 337, como sendo o principal meio de defesa do réu, competindo 

a este alegar as razões de fato e de direito com que impugna o pedido na inicial. Vejamos 

abaixo os artigos citados: 

 

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as 

provas que pretende produzir. 

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 

I – inexistência ou nulidade da citação; 

II – incompetência absoluta e relativa; 

III – incorreção do valor da causa; 

IV – inépcia da petição inicial; 

V – perempção; 

VI – litispendência; 

VII – coisa julgada; 

VIII – conexão; 

IX – incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização; 

X – convenção de arbitragem; 
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XI – ausência de legitimidade ou de interesse processual; 

XII – falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; 

XIII – indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. 

 

Desse modo, os fatos não impugnados na Contestação presumem-se verdadeiros, salvo 

determinados casos previstos na lei. Ora, a atual norma processual elegeu a contestação como 

instrumento de defesa precípuo, tendo em vista na vigência do CPC de 1973, no art. 297, a 

previsão de outros gêneros jurídicos, autônomos, que serviriam de instrumento de defesa do 

réu, como a Reconvenção, a própria Contestação, a Exceção, a Impugnação ao valor da causa 

e a Impugnação à assistência judiciária gratuita, os quais poderiam ser acionados pelo réu. 

 O Novo CPC amplia os poderes da Contestação, ao afirmar, no art. 343: “Art. 343. Na 

contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa 

com a ação principal ou com o fundamento da defesa”. 

Em face do exposto, o Novo CPC entende que toda a matéria de defesa pode 

apresentar-se concentrada na contestação, não havendo necessidade do uso dos gêneros 

supramencionados. 

Compreendemos que a contestação é um gênero discursivo textual por apresentar os 

elementos formadores apontados por Bakhtin (2003 [1992]): estilo, estrutura composicional e 

tema, além de ser um evento comunicativo vinculado a uma prática social institucionalizada. 

Lourenço (2008), baseando-se em Bakhtin (Ibid.), enfatiza que a propriedade de o autor 

deixar marcas de sua individualidade é menos propícia em gêneros do discurso que requerem 

uma forma padronizada, como alguns documentos oficiais, ordens militares, entre outros.  

 A Contestação situa-se entre os gêneros secundários e apresenta uma estrutura 

composicional relativamente padronizada e estável, porque segue, em geral, um conjunto de 

normas de certo modo rígidas e válidas por determinado tempo. Tem a escrita 

convencionalmente no domínio jurídico, tendo em vista a tradicionalidade, pois é um gênero 

que se repete. O seu propósito comunicativo é responsivo porque responde os argumentos da 

Petição Inicial, requerendo, portanto, a impugnação dos pedidos, constituindo-se como o 

principal gênero de defesa do réu.  

 Ressaltamos, portanto, o que Bakhtin (2003, p. 297) afirma sobre o caráter responsivo: 

“Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados precedentes 

de um determinado campo: ela os rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, subentende-os 

como conhecidos, de certo modo os leva em conta”. Essa assertiva concerne aos propósitos do 

gênero Contestação.  
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 Sobre a questão dos gêneros, acompanhamos Adam (2011a), que partilha da 

compreensão de gêneros discursivos a partir de Todorov (1980), para o qual os gêneros 

literários representam apenas uma parte do sistema de gêneros de uma sociedade, ou seja, as 

possibilidades do discurso definem-se em meio a diferentes sistemas de gêneros que os 

grupos sociais elaboram durante sua evolução histórica, feita de contatos e de empréstimos 

com e para outros grupos sociais. Dessa maneira, Adam (2011a) afirma que os gêneros são 

matrizes sociocomunicativas e sócio-históricas e se dão para organizar as formas da língua em 

discurso.  

 Nesse sentido, a palavra Contestação, que advém do latim contestatio, segundo 

Parizatto (1991), é a peça processual de defesa mais importante no processo civil, porque 

exprime o ato escrito pelo qual o réu nega, contradiz-se e defende-se das alegações do autor 

despendidas em pedido inicial, fazendo argumentações para descaracterizar a ação contra si 

ajuizada, com alegações de fato e de direito sobre a matéria ventilada. 

A Contestação é peça processual de crítica e ataque contra a pretensão do autor. A esse 

respeito, Palaia (2010, p. 35) descreve:  

 

O autor, imbuído da ideia de ter razão, decidiu que deveria ingressar em juízo; 

elegeu o juízo competente, segundo seu melhor entendimento; elegeu as partes, que 

acredita serem titulares da relação em conflito, para participarem do processo; 

escolheu a ação cuja natureza jurídica supõe ser adequada; escolheu o procedimento 

que melhor lhe pareceu; narrou os fatos e fundamentos jurídicos ou causa petendi; 

chamou o réu a juízo, pela forma que entendeu correta; fez o pedido, que segunda 

pensa é o adequado para prestação jurisdicional que lhe convém; protestou por 

provas, seguindo seu melhor critério; deu valor à causa, de acordo com o que julga 

ser valor correto; e juntou com a inicial os documentos que reputa serem os 

necessários.   
 

Diante desse contexto, Palaia (2010, p. 36) ressalta que “todas essas atitudes tomadas 

pelo autor devem ser objeto de análise e crítica por parte do réu. A manifestação dessa crítica 

terá lugar na Contestação que, todavia, não poderá ser um amontoado de censuras e ataques 

desconexos, descoordenados e incoerentes”.   

A existência da Contestação significa que o processo já foi instaurado. Com ela, 

faculta-se ao réu/requerido (por meio do enunciador advogado) apresentar ao Juiz 

(coenunciador/ 1º destinatário ou receptor) sua réplica aos fatos apresentados na inicial. Dessa 

maneira, qualquer afirmação presente na Petição Inicial, e que não seja respondida, será 

considerada verdadeira. Também, diversamente da Petição Inicial, a Contestação não exibe 

níveis diversos de interação, pois não é endereçada aos autores-requerentes, mas sim à ação 

proposta (TULLIO, 2012).  
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Nesse sentido, segundo Lourenço (2008, p. 46),  

 

o Processo judicial é uma atividade triangular na qual o juiz ocupa um dos vértices, 

como seu presidente, e as partes litigantes ocupam os dois outros vértices. 

Especialmente, em razão do princípio constitucional do contraditório, a atividade 

das partes é eminentemente dialógica, pois, sempre que uma parte se manifesta, é 

garantido à parte contrária responder. Cada parte, portanto, busca, por meio de peças 

processuais (gêneros discursivos), convencer o juiz da veracidade e validade de suas 

alegações e de que o acatamento de sua tese é o que melhor corresponde ao ideal de 

justiça, positivado no Direito. 

 

Em face do exposto por Lourenço (2008), ilustramos, a seguir, o processo judicial a 

partir do ponto de vista da Contestação.  

 

Figura 10 - Partes do processo judicial  

 

Fonte: Adaptado de Lourenço (2008, p. 46). 

 

Considerando a figura, podemos observar que a Contestação tem como parte principal 

o réu, localizado no vértice do lado direito. Sobre essa relação entre as partes, Cabral e 

Guaranha (2014, p. 161) postulam a respeito do Processo Civil: campo do contraditório:  

 

A dinâmica dos autos determina que, na construção do discurso do Processo, autor e 

réu se confrontam, o segundo negando as afirmações do primeiro e vice-versa, 

concretizando o princípio do contraditório, marcado pela oposição entre as duas 

partes. Há sempre uma parte que afirma e outra que nega e, nesse contexto de 

antagonismo, é o conteúdo do discurso de uma das partes que fornece os elementos 

para a elaboração do discurso da outra. Assim é que a contestação nega a inicial e a 

réplica a reafirma, contradizendo a contestação. 

 

 Os autores continuam e concluem:  

 
A partir dessas considerações, podemos afirmar que a argumentação nos autos, pelo 

discurso dos advogados, procura atingir dois alvos: o primeiro é o juiz, a quem se 

deseja convencer da razão a seu favor; o segundo é a parte contrária, cujos 

argumentos são negados, na busca de destruí-los. Nesse contexto, os elementos que 

permitem evidenciar a aproximação ou o distanciamento, como as intercalações, por 

exemplo, ocupam lugar de destaque. (CABRAL; GUARANHA, 2014, p. 161). 
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Do ponto de vista enunciativo, Cabral (2007, p. 9) esclarece que,  

 

[...] embora cada uma das partes se dirija ao juiz, o verdadeiro destinatário da parte 

é, reciprocamente, a parte contrária, uma vez que a enunciação de cada uma das 

partes tem como alvo a parte contrária, na medida em que o texto de cada uma das 

partes constitui a refutação do conteúdo da enunciação da parte contrária, 

antecedente à sua. As partes se dirigem diretamente ao juiz apenas no início do 

pronunciamento, no encaminhamento, e no final, na formulação  do  pedido  ao  

juiz;  raramente  o  invocam  no desenrolar da peça e, quando o fazem, fazem-no 

para chamar a sua atenção.  
 

Nesse sentido, compreendemos que o juiz também se torna uma postura enunciativa 

na Contestação, pois o advogado, ao produzir as seções “Das preliminares e “Do mérito”, 

evoca a voz do juiz, nomeando-o de Excelência, Douto Juízo, dentre outras denominações, 

com certa frequência.  

Sabemos, ainda, que na Contestação, o réu poderá se manifestar sobre aspectos 

formais e materiais. Os argumentos de origem formal se relacionam com a ausência de 

alguma formalidade processual exigida e que não fora cumprida pelo autor em sua peça 

inicial. Esses argumentos, dependendo da gravidade, podem ocasionar o fim do processo 

antes mesmo de o magistrado apreciar o conteúdo do direito pretendido. A imperfeição 

apontada pelo réu retiraria do autor a possibilidade de seguir adiante ou retardaria o 

procedimento até que fosse sanada a imperfeição. Essa é a chamada defesa indireta, mais 

especificamente, as Preliminares.  

Já os aspectos materiais se relacionam com o conteúdo do direito que o autor 

reivindica e correspondem ao mérito da causa. É a chamada defesa direta ou de mérito, na 

qual o réu ataca o fato gerador do direito do autor ou as consequências jurídicas que o autor 

tem como pretensão.   

Para melhor esclarecimento, elaboramos, na sequência, um quadro que contempla as 

definições das defesas processuais, ou seja, as alegações em preliminares. 

 

Quadro 15 - Síntese das características de alegações em Preliminares 

Alegações em preliminares Características 

I – inexistência ou nulidade da 

citação; 

Equivale à inexistência da citação. O fato de esta ser feita por 

pessoa que não está autorizada a realizá-la. Ou seja, não praticado 

o ato de chamamento, não há uma formação válida do processo em 

relação ao réu, uma vez que a relação processual completa é 

tríplice. 

II – incompetência absoluta e 

relativa; 

A competência do juiz ou juízo é o limite de aplicação do poder da 

jurisdição, do qual ele está investido, segundo as normas 

constitucionais e legislação ordinária pertinentes à organização 

judiciária. Assim, pela atribuição da competência, o juízo 
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competente para determinada matéria não pode processar e julgar 

feitos de matéria diversa. 

III – incorreção do valor da 

causa; 

Art. 293 - O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o 

valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz 

decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das 

custas.  

IV – inépcia da petição inicial; Art. 330, § 1
o
 – Considera-se inepta a petição inicial quando: 

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir; 

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em 

que se permite o pedido genérico; 

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si.   

V – perempção; É um pressuposto processual de validade negativa, pois, em vez de 

atribuir validade ao processo, nega-a, já que a perempção é a 

negação da ação, estabelecendo um limite ao abuso de direito 

praticado pelo autor. 
VI – litispendência; Art. 337, § 1º – Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada 

quando se reproduz uma ação anteriormente ajuizada. Assim, 

verificado pelo réu que a ação que está sendo contestada é 

repetição de outra que se encontra em curso, deve ele, então, alegar 

a litispendência. 

VII – coisa julgada; Art. 337, § 4º – Há coisa julgada quando se repete uma ação que já 

foi decidida por decisão transitada em julgado. 

VIII – conexão; Art. 55 – Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes 

for comum o pedido ou a causa de pedir. 

IX – incapacidade da parte, 

defeito de representação ou 

falta de autorização; 

Art. 7 – Toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem 

capacidade para estar em juízo; 

Art. 12. – Serão representados em juízo, ativa e passivamente:  

I – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, por seus 

procuradores;  

II – o Município, por seu Prefeito ou procurador;  

III – a massa falida, pelo síndico;  

IV – a herança jacente ou vacante, por seu curador;  

V – o espólio, pelo inventariante;  

VI – as pessoas jurídicas, por quem os respectivos estatutos 

designarem, ou, não os designando, por seus diretores;  

VII – as sociedades sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem 

couber a administração dos seus bens;  

VIII – a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou 

administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada 

no Brasil (art. 88, parágrafo único);  

IX – o condomínio, pelo administrador ou pelo síndico. 

Assim, o réu, verificando defeitos com relação a essa capacidade 

postulatória, deve alegar esse fato em sede de preliminar de 

contestação, sendo essa uma defesa processual dilatória, pois o juiz 

determinará ao autor que regularize a situação. 

X – convenção de arbitragem; Ocorre quando o réu verifica que a ação contestada corresponde a 

conflitos de interesses, a respeito dos quais as partes 

convencionaram arbitragem (acordo firmado em ambiente não 

tipicamente judicial) e firmaram um compromisso arbitral, o que 

ocasionará a extinção do processo sem resolução do mérito. 

XI – ausência de legitimidade 

ou de interesse processual; 

Tem legitimidade para a causa aquele que é titular do direito 

material expresso no pedido. 

XII – falta de caução ou de Quando legalmente exigível, o autor deverá na petição inicial 
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outra prestação que a lei exige 

como preliminar; 

prestar caução. Não o tendo feito, a parte interessada deverá 

requerer que assim proceda, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito. 

XIII – indevida concessão do 

benefício de gratuidade de 

justiça. 

Ao réu é dada a possibilidade de arguir em sede de preliminar de 

contestação se é pertinente a concessão do benefício de gratuidade 

da justiça. 

Fontes: Palaia (2010) e Novo Código de Processo Civil. 

 

 Conforme explicitado, a chamada defesa contra o processo objetiva atacar aspectos 

formais deste, impedindo que o Juiz venha a apreciar o pedido do autor, configurando-se, 

assim, as “questões ‘preliminares’, que devem ser apresentadas na própria peça contestatória 

e, se eventualmente acolhidas, podem levar à extinção do processo sem julgamento do 

mérito”. (ARAÚJO JÚNIOR, 2015, p. 14).  

 Após essa apresentação da defesa no plano do processo, através da alegação em 

preliminares, explanaremos sobre a defesa material, ou seja, momento em que o réu deve 

ingressar no “mérito” da causa, passando a “atacar a pretensão do autor objetivando destruir o 

sustentáculo da razão que o levou a juízo, seja atacando a verdade dos fatos, por meio da 

negação da sua existência ou da mudança de sua configuração, seja atacando o pedido, 

pretendendo a improcedência da ação”. (PALAIA, 2010, p. 209). 

De acordo com Palaia (2010), a defesa material ou de mérito pode ser classificada de 

duas formas: 

 

a) defesa de mérito indireta – o réu poderá, em seu favor, alegar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do pedido do autor. É indireta porque o réu não ataca os 

fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido, negando-lhes a existência ou mudando sua 

configuração, mas os ataca de forma inversa, contrapondo outro fato ou fundamento que 

impeça a decisão pela procedência da ação. Ainda, a defesa indireta implica a assunção 

pelo réu da veracidade quanto aos fatos constitutivos do direito do autor, passando a ser 

seu o ônus de demonstrar a ocorrência do fato novo trazido na contestação (inversão do 

ônus da prova). (PALAIA, 2010, p. 210); 

b) defesa de mérito direta – o réu ataca de frente a razão exposta pelo autor, isto é, se opõe 

diretamente ao fato constitutivo ou direito alegado pelo autor. Tal negativa nada traz de 

novo ao processo, apenas visa incutir no convencimento do juízo a inexistência do fato 

ou, muito embora este tenha existido, a inexistência do direito dele decorrente, como a 

consequente improcedência do pedido do autor. Em sendo formulada uma defesa de 

mérito direta, compete ao autor comprovar a veracidade dos fatos constitutivos, posto que 
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foram contrariados pelo réu em sua resposta (ônus da prova de quem alega). (PALAIA, 

2010, p. 216).  

 No que concerne à argumentação elaborada na contestação, Trubilhano e Henriques 

(2015, p. 332) afirmam que a “estrutura processual é dialética porque as partes constroem 

teses opostas [...] produzem, portanto, discursos do gênero aristotélico judiciário”, que tem 

por objetivo “destruir os argumentos contrários, tendo que combater a parte oposta, ou seja, a 

tese proposta e apresentar provas técnicas preexistentes ao discurso (leis, testemunhas etc.)”. 

(MOSCA, 2004, p. 31).  

 Ainda, sobre a argumentação, Tullio (2012, p. 134) explica:  

 

No gênero jurídico contestação todos os acontecimentos e argumentos elencados na 

petição inicial devem ser refutados sob pena de serem considerados verdadeiros. 

Assim, o arcabouço argumentativo é central neste texto. Na apresentação de 

argumentos e de contra-argumentos, o agente produtor constrói uma representação 

discursiva, a partir do dito na petição inicial e também do narrado pelos requeridos, 

a fim de desmontar o esquema argumentativo da inicial e convencer o juiz de que 

seu ponto de vista deve prevalecer. 

 

 Nesse sentido, as seções que ora descrevemos, “Das preliminares” e “Do mérito”, e 

suas peculiaridades constituem-se em lugares de argumentação, seja para afirmar, seja para 

contrapor o discurso do outro, pois, como afirma Bittar (2015, p. 324), “[...] o próprio 

discurso normativo prevê expressamente que, se um réu não se manifestar sobre os fatos 

declinados pelo autor de uma demanda, presumir-se-ão verdadeiros os fatos narrados na 

petição inicial. É a argumentação que constitui ou desconstitui fatos, por exemplo”.  

 No próximo tópico, apresentaremos a estrutura composicional da Contestação a partir 

de seus planos de texto.  

 

3.2.1 Plano de texto da Contestação 

 

O plano de texto dos gêneros elaborados no domínio jurídico, tanto o texto legal 

quanto o texto que objetiva a aplicação do Direito, é preestabelecido, uma vez que 

está ordenado pela legislação nacional em vigor, sendo disposto de maneira 

relativamente fixa, também, pelo uso continuado das práticas de escrita postas no 

domínio. Dessa maneira, a distribuição dos conteúdos de ordem jurídica no texto 

judicial se serve com frequência de fórmulas prototípicas a serem seguidas, 

principalmente quando não se tem intimidade com a confecção da escrita jurídica. 

(LOURENÇO, 2015, p. 80). 

 

 Descrever o plano de texto de nosso objeto de análise, o gênero jurídico Contestação, 

constitui-se como ponto de partida para a investigação desta pesquisa. Segundo Palaia (2010, 
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p. 36), a Contestação basicamente se divide em sete partes, as quais caracterizamos no quadro 

que segue. 

 

Quadro 16 - Características do gênero Contestação 

Plano de texto Função  Características 

Endereçamento Informar o juízo e o local em que 

se processa a ação. 

Endereçada ao juiz que determinou a 

citação do réu, em cujo juízo, vara e 

cartório se processa a ação. 

Identificação do 

processo, das 

partes, da ação e 

do procedimento 

Identificar o processo e facilitar 

o trabalho de sua localização. 

O réu encabeça o requerimento, mas 

informa que está na posição de quem está 

sofrendo a ação. 

Resumo da inicial Destacar, resumidamente, os 

fatos e fundamentos jurídicos, 

com ênfase em aspectos formais 

processuais que se pretenda 

atacar em preliminares. 

Os argumentos da inicial devem ser 

colocados na mesma ordem de raciocínio 

que será adotada na elaboração da 

contestação. 

Das preliminares O réu deve arguir as matérias de 

defesa no plano do processo e no 

plano da ação. 

Assinala os vícios e defeitos da relação 

processual, visando a extinção do 

processo. 

Do mérito O réu deve investir contra a 

pretensão do autor, visando 

destruir o apoio das razões que o 

encorajaram a ir a juízo. 

Alegação contra os fatos e fundamentos 

de direito em que se baseia a razão de 

pedir do autor. 

Do pedido Julgar a ação improcedente. O réu pede que o autor seja condenado 

tanto às custas e despesas processuais que 

ele terá que suportar para se defender da 

ação. 

Data e assinatura Informar localização, data e 

advogado(s) que representam a 

parte ré. 

Nome da localidade onde o advogado 

está exercendo a atividade, acrescido do 

dia, mês e ano e, por fim, assinada por 

um ou mais advogados. 
                                       Fontes: Elaborado a partir de Palaia (2010) e do Novo Código de Processo Civil. 

 

O plano de texto da Contestação perfaz o seguinte percurso: é endereçada para o Juízo 

que apreciou o pedido inicial; na sequência, apresenta-se a qualificação da parte ré, tendo em 

vista que a parte autora já foi devidamente qualificada na Petição Inicial. Quando a parte ré já 

fora também qualificada por ocasião da Petição Inicial, a tradição do texto jurídico manda 

apenas mencionar as partes já qualificadas anteriormente. Em seguida, verificamos o título da 

“peça”, o que se faz importante para indicar o objetivo do texto. 

A Contestação poderá apresentar as chamadas preliminares, que constituem defesas 

processuais, como, por exemplo, todos os incisos elencados no art. 337 do CPC, antes de 

passar à discussão do mérito.    
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Por conseguinte, dá-se início à análise das razões de fato e de direito, geralmente 

através de narrativa que resume o texto posto na Petição Inicial, para na sequência rebater os 

argumentos eleitos pela parte autora para a obtenção da tutela jurisdicional. Contestados todos 

os argumentos iniciais, resta ao réu impugnar os pedidos iniciais ou requerer a reconvenção da 

demanda, isto é, apresentar uma demanda contraposta do réu da ação principal contra o autor. 

No quadro que segue, ilustramos os planos de texto do gênero Contestação com dados 

do nosso corpus doutoral
24

. 

 

Quadro 17 - Exemplificação do plano de texto do gênero jurídico Contestação 

Elementos do plano de 

texto 

Contestação 

 

Endereçamento 
EXCELENTÍSSIMO(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO 2º 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA ZONA SUL DE 

NATAL/RN 
Identificação do processo, 

das partes, da ação e do 

procedimento  

Processo Eletrônico nº XXXXX 

 

XXXXX, já qualificada no processo eletrônico da ação que lhe move 

XXXXX, também já qualificada, vem, por intermédio de seu procurador 

signatário, respeitosamente, na presença de Vossa Excelência, 

apresentar, consoante aos fatos e fundamentos jurídicos que passa a 

expor: 
 

 

 

 

Resumo da inicial 

A autora é proprietária de um Climatizador de ar fabricado por essa 

reclamada desde 25 de novembro de 2012. Alega, no entanto, que um 

mês após a aquisição o aparelho apresentou vício. 

Todavia, relata que ante o falecimento de sua mãe, só teve condições 

de contatar a assistência técnica em 06 de agosto de 2013, e que apesar 

do atendimento, o produto permanece com defeito até a presente data, 

pois não obteve êxito no conserto nem na troca do produto.  

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo a restituição do 

valor pago pelo aparelho, bem como indenização pelos danos morais 

supostamente experimentados. 

Contudo, conforme ficará demonstrado, não assiste razões fáticas 

nem jurídicas quanto aos alegados danos morais advindos da suposta má 

prestação de serviços e do suposto vício no produto. 

Assim, pugna-se pela improcedência total da demanda, conforme os 

fundamentos jurídicos e pedidos a seguir apresentados. 
 

 

 

 

 

 

Das preliminares 

Da retificação do polo passivo 

A pessoa jurídica XXXXX foi citada para o presente processo, como 

requerida, com endereço que não lhe corresponde. Assim, contando com 

o princípio da Boa-Fé, com fim de evitar cerceamento de defesa e 

decretação de revelia, que implicariam em mácula ao devido processo 

legal, requer-se a retificação do endereço do polo passivo da supracitada 

pessoa jurídica. 

[...]  

 

                                                             
24

 Excertos da Contestação 1 (C1). Por se tratar de documentos sigilosos e, portanto, por questões éticas, os 

textos são reproduzidos por transcrição, sendo apagadas quaisquer informações que possam identificar as partes 

(autor e réu). Esse apagamento é marcado pela sequência “XXXXX”. 
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Exceção de Incompetência Ratione Materiae 
Excelência, a presente lide, com o devido respeito, extrapolaria a 

competência do Juizado Especial Cível para julgá-la, uma vez que seria 

necessária a produção de prova pericial, tanto à parte autora para que 

demonstre o fato constitutivo de seu direito, quanto às rés, haja vista que 

não há indício fático de que haja vício no produto. 

Não há nada que ao menos indique o suposto defeito do aparelho. 

Dessa forma, o mero relato do problema pelo autor não pode substituir o 

laudo técnico. Com a necessidade de apurar tecnicamente a existência ou 

não de vício ou defeito no aparelho, para que se possa responsabilizar a 

fabricante, necessária se faz a prova pericial, contudo, a 

incompatibilidade da presente demanda com o procedimento inerente ao 

Juizado Especial impede seu processamento. 

[...] 
 

 

 

 

 

 

Do mérito 

Caso ultrapassada a preliminar de incompetência em razão da 

matéria, o que se admite apenas por argumentar, informa-se que jamais 

houve ausência de serviço ou qualquer pretensão resistida da requerida. 

A praxe, quando há reclamação com a requerida, é que se envie 

assistência técnica especializada, de acordo com o artigo 18 do CDC, 

que garante ao fornecedor o direito ao conserto, para que permaneça o 

consumidor com seu produto, porém consertado. 

[...]  

 

Como bem lembra o ilustre José Guilherme Werner, a intenção do 

legislador, quando criou o Código de Defesa do Consumidor, foi a de 

garantir o equilíbrio na relação entre consumidor e fornecedor ou 

prestador de serviços: [...] 
 

 

 

 

 

 

Do pedido 

Isso posto, requer: 

 

a) o recebimento e a juntada desta petição e documentos ao processo; 

b) a produção de todos os meios de provas em Direito admitido, 

especialmente a documental, testemunhal e, ainda, o depoimento pessoal 

da parte demandante, sob pena de confissão; 

c) a retificação do polo passivo, conforme as razões expostas; 

d) o acolhimento da preliminar suscitada, extinguindo o processo sem 

julgamento de mérito; 

e) a total improcedência da ação em todos os pedidos formulados na 

peça incoativa, conforme o disposto na Lei; 

f) sucessivamente, o arbitramento dos danos morais em quantum que 

atenda os princípios constitucionais da proporcionalidade e 

razoabilidade; 

g) que todas as intimações  sejam  expedidas  em  nome  de  

XXXXX, OAB/XX, XXXX, sob pena de nulidade. 

 

Data e assinatura  
Nesses termos, pede deferimento. 

XXXX, 09 de dezembro de 2013. 
                                                  
                                          ADVOGADO 

                            OAB/ XXXX 
Fonte: Dados da pesquisa – Contestação 1 – C1. 

 

Retomando o Quadro 16, percebemos que essas partes que compõem a estrutura da 

Contestação correspondem aos “planos de texto”, que, para Adam (2011, p. 257, grifo do 

autor), “[...] desempenham um papel fundamental na composição macrotextual do sentido. 



91 
 

Referem-se ao que a retórica colocava na disposição, parte da arte de escrever e da arte 

oratória que regrava a ordenação dos argumentos tirados da invenção”. 

Desse modo, enquanto gênero discursivo textual, a contestação pode exemplificar um 

plano de texto fixo, justificando-se por apresentar em sua estrutura composicional uma 

padronização e uma formalização próprias dos textos/documentos do domínio jurídico, 

obedecendo à forma prescrita em lei, pois, conforme Adam (2011, p. 258), “um plano de texto 

pode ser convencional, isto é, fixado pelo estado histórico de um gênero ou subgênero de 

discurso” ou “ocasional, inesperado, deslocado em relação a um gênero ou subgênero de 

discurso”. A Contestação pode apresentar plano de texto ocasional quando, por exemplo, não 

apresenta a seção “Das preliminares” ou “Do pedido”, mesmo assim não deixa de cumprir a 

função de contestar, sendo a peça jurídica reconhecida. 

Objetivando apresentar detalhadamente o nosso corpus de análise, o próximo capítulo 

contextualiza os procedimentos e métodos adotados para a investigação desta pesquisa. 
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CAPÍTULO IV – METODOLOGIA 

 

 
Para o investigador qualitativo divorciar o acto, a palavra ou o gesto do seu contexto 

é perder de vista o seu significado. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48). 
 

 Em conformidade com a epígrafe acima, este capítulo apresenta o contexto da 

investigação dos dados, de modo a clarificar a 4.1 Abordagem da pesquisa, a 4.2 Descrição do 

corpus: coleta e tratamento dos dados,  as 4.3 Categorias de análise e os 4.4 Procedimentos de 

análise. 

 

4.1 Abordagem da pesquisa 

 

Para a investigação, utilizamos a pesquisa qualitativa de cunho interpretativista. Nessa 

abordagem de estudo, o pesquisador, inicialmente, deve compreender os fenômenos para, em 

seguida, apresentar sua interpretação a respeitos deles.  

Quanto ao método, a pesquisa qualitativa é indutiva, ou seja, o pesquisador desenvolve 

conceitos, ideias e entendimentos a partir de padrões encontrados nos dados, em vez de 

coletar dados para comprovar teorias, hipóteses e modelos idealizados. Assim, ao analisar as 

informações recolhidas por indução, seus achados ganham forma à medida que se recolhem e 

se examinam as partes. O processo de análise dos dados é como um funil: as coisas estão 

abertas de início e vão se tornando mais fechadas e específicas no desfecho. 

Seguindo a flexibilidade que embasa o planejamento das investigações de natureza 

qualitativa, de acordo com o que afirmam Bogdan e Biklen (1994, p. 83-84): 

 

Os investigadores qualitativos têm um plano, seria enganador negar tal facto. A 

forma como procedem é baseada em hipóteses teóricas (que o significado e o 

processo são cruciais na compreensão do comportamento humano; que os dados 

descritivos representam o material mais importante a recolher e que a análise de tipo 

indutivo é a mais eficaz) e nas tradições da recolha de dados (tais como a observação 

participante, a entrevista não estruturada e a análise de documentos). Estas fornecem 

os parâmetros, as ferramentas e uma orientação geral para os passos seguintes. Não 

se trata de negar a existência do plano, mas em investigação qualitativa trata-se de 

um plano flexível [...]. 

 

Por concordar com a flexibilidade da abordagem qualitativa, dentre os procedimentos 

utilizados nesta tese, a Contestação, que se constitui um texto concreto, apresenta os aspectos 

linguísticos e textuais necessários ao estudo do fenômeno da responsabilidade enunciativa e 

todos os seus desdobramentos. Ademais, o método de abordagem qualitativa possibilita que a 
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interpretação e a análise de dados sejam realizadas de forma detalhada, o que nos interessa 

nesta investigação.  

Nesse sentido, na descrição, tratamos da materialidade linguístico-estrutural dos 

textos/documentos a partir do levantamento das sequências e planos de texto concernentes às 

seções “Das preliminares” e “Do mérito”, conforme objetivos da pesquisa especificados na 

parte introdutória desta tese. Na interpretação, realizamos a análise textual dos elementos 

linguístico-discursivos que constroem o gerenciamento das vozes e marcam a (não) assunção 

da responsabilidade enunciativa.  

Sobre a análise dos dados indutiva, conforme Creswell (2010, p. 208-209), “os 

pesquisadores qualitativos criam seus próprios padrões, categorias e temas de baixo para 

cima, organizando os dados em unidades de informação cada vez mais abstratas [...]”.  

Ainda, sobre a indução, reportamo-nos a Fiorin (2015, p. 60), que ressalta: 

 

O que é, de fato, interessante é a indução amplificante, em que, a partir de uma 

amostra de fenômenos, infere-se uma lei geral. Essa é a indução adequada às 

descobertas, pois é mais ousada, mais produtiva do ponto de vista heurístico. No 

entanto, ela é suscetível a erros. Do ponto de vista metodológico, a questão mais 

importante é a representatividade dos fenômenos observados para permitir a 

generalização. 

 

Considerando o exposto, pelo viés da análise textual dos discursos, tem-se priorizado 

esse caminho, do particular para o geral, uma vez que as categorias vão sendo construídas a 

partir de informações do corpus, mais precisamente, os dados nos mostram os fenômenos a 

serem estudados. 

O tipo de pesquisa é documental, visto que as contestações são “materiais que não 

receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo 

com os objetivos da pesquisa”. (GIL, 2008, p. 51). Ainda a esse respeito, segundo Creswell 

(2010, p. 208), “os pesquisadores qualitativos coletam pessoalmente os dados por meio de 

exame de documentos [...] depois examinam todos os dados, extraem sentido deles e os 

organizam em categorias ou temas [...]”. Assim, no que se refere a esse aspecto técnico, 

salientamos que os textos (contestações) são documentos jurídicos arquivados em instituição 

pública estadual (Juizado Especial Cível) e que o referido material empírico ainda não tinha 

sido submetido a tratamento analítico, pois não houve contato com os sujeitos que o 

produziram e, dessa maneira, examinamos apenas o produto, sem acompanhar o processo de 

produção pelos advogados (representantes da parte ré). 
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4.2 Descrição do corpus da pesquisa: coleta e tratamento dos dados  

 

 Antes de explicitarmos sobre a descrição do corpus desta pesquisa, convém apresentar 

algumas definições da linguística sobre a compreensão de corpus.  

 Conforme Charadeau e Maingueneau (2008, p. 137), “corpus designa o conjunto de 

dados que servem de base para a descrição e análise de um fenômeno”. Trask (2011, p. 68) 

afirma que o corpus é “um conjunto de textos escritos ou falados numa língua, disponível 

para análise”. A esse respeito, Aluísio e Almeida (2006, p. 157) citam Dubois et al. (1993)
25

: 

 

[O] corpus não pode ser considerado como constituindo a língua, mas somente como 

uma amostra da língua. [...] O corpus deve ser representativo, isto é, deve ilustrar 

toda a gama das características estruturais. [...] O linguista deve, pois, procurar obter 

um corpus realmente significativo. Enfim, o linguista deve desconfiar de tudo o que 

pode tornar o seu corpus não representativo (método de pesquisa escolhido, 

anomalia que constitui a intrusão de linguista, preconceito sobre a língua).  

 

 

Considerando o caráter descritivo e representativo nas definições supracitadas, o 

corpus desta pesquisa é constituído por 8 (oito) peças jurídicas
26

, escritas por diferentes 

advogados, contestações protocoladas no 2º Juizado Especial Cível
27

 da Zona Sul da Comarca 

de Natal-RN, no período de 2013 a 2014. Os textos consultados relacionam-se a temas 

referentes ao direito do consumidor.  

Salientamos que o corpus foi disponibilizado pelo Diretor do 2º Juizado Especial 

Cível, através de documento do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem, que 

oficializa a pesquisa da doutoranda e ressalta a ética que deverá ser mantida no tratamento dos 

dados. Nessa direção, os dados foram repassados em formato PDF, gravados em pendrive. 

Portanto, as contestações não são do domínio público e, por esse motivo, os nomes das partes, 

o número do processo, os nomes dos advogados e a localização foram apagados com tarjas. 

Ainda, esclarecemos que nesse pendrive foram salvas 20 (vinte) contestações, porém, como 

critério de escolha, delimitamos 8 (oito) que apresentassem as seções “Das preliminares” e 

“Do mérito”, visto que tais partes atendem aos nossos objetivos da pesquisa. Como bem 

afirmam Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 138): “[...] geralmente, é o corpus que de fato 

define o objeto de pesquisa, pois ele não lhe preexiste”. Em relação ao período em que as 

                                                             
25

 DUBOIS, et al. Dicionário de linguística. São Paulo: Cultrix, 1993.  
26

 Nesta pesquisa, chamaremos as peças jurídicas de gêneros discursivos textuais em razão da abordagem 

teórico-metodológica adotada, a ATD.  
27

 Os Juizados Especiais Cíveis são regulamentados pela Lei n. 9.099/95 e objetivam resolver com rapidez e de 

maneira informal causas consideradas simples, buscando sempre que possível a conciliação e o acordo entre as 

partes. É a parte do Poder Judiciário que julga ações em que o valor envolvido deve ser no máximo de 40 

salários-mínimos. Somente as pessoas físicas, capazes, e as microempresas podem reclamar.  
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contestações foram produzidas, seguimos o critério de disponibilidade da Instituição que nos 

cedeu os textos.  

A seguir, descrevemos, no Quadro 18 o corpus de pesquisa, especificando o 

tema/propósito comunicativo de cada Contestação.  

Quadro 18 - Tema/propósito comunicativo das Contestações 

Contestações Tema/propósito comunicativo Nº de laudas 

C1 Alegação de danos morais advindos da suposta má 

prestação de serviços e do suposto vício no produto 

(climatizador). 

17 

C2 Restituição do valor pago pelo produto (guarda-roupa) e 

prêmio, bem como indenização a título de danos morais. 
16 

C3 Ressarcimento do valor contratado por seguro. 11 

C4 Indenização por danos materiais e danos morais devido à 

consumidora ter arcado com os custos do conserto de 

veículo. 

20 

C5 Restituição em dobro do indébito (plano de saúde) alegado, 

bem como uma indenização por suposto dano moral. 
12 

C6 Indenização por ter sofrido danos materiais referentes à 

senha de evento e compra de medicamentos, bem como por 

danos morais.  

29 

C7 Indenização por danos materiais e morais c/c repetição do 

indébito (cancelamento de hospedagem). 
19 

C8 Indenização por danos morais (área de lazer do condomínio 

não foi entregue na data estipulada). 
17 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Em nossos dados, conforme evidenciado no quadro acima, o tema/propósito 

comunicativo das contestações em análise refere-se ao direito do consumidor, que é um ramo 

derivado do direito civil e do direito empresarial, uma vez que surgiu da necessidade de 

proteger a parte hipossuficiente – o consumidor –, o qual é entendido como todo aquele que 

adquire para si ou para outrem, como destinatário final, bens ou serviços. Do outro lado dessa 

relação jurídica, tem-se o fornecedor como aquele que fornece bens e serviços para o 

consumidor
28

. 

 Ressaltamos que nas contestações é recorrente o pedido de indenização por danos 

morais e/ou materiais. Sobre a definição de dano moral, conforme Cahali (2011, p. 28), “[...] é 

a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. 

Seja dor física – dor-sensação, como a denominada Carpenter – nascida de uma lesão 

material; seja a dor moral – dor-sentimento, de causa imaterial”.   

                                                             
28

 FRANCISCHINI, Nadalice. O que é o Direito do Consumidor? Revista Direito. Disponível em: 

<http://revistadireito.com/direito/o-que-e-o-direito-do-consumidor/>. Acesso em: 20 jan. 2016. 

http://revistadireito.com/direito/o-que-e-o-direito-do-consumidor/
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 Para Santos (2012), a diferença entre o dano material e o dano moral reside no 

fundamento do direito atingido, ou seja, no material, recai sobre o patrimônio da vítima, 

enquanto, no moral, sobre os direitos de personalidade ou subjetivos. Ainda para esse autor, o 

magistrado, para conceder reparação por dano moral, deve estar convencido da efetiva ofensa 

à dignidade – consubstanciada na violação às integridades física, psíquica e moral –, não 

devendo tratar-se de mera frustração ou dissabor devido ao risco de banalização.  

No que diz respeito à codificação dos dados, procedemos a uma numeração em ordem 

crescente, antecedida da inicial C – Contestação (C1, C2, C3 etc.), possibilitando situar e 

manusear os textos analisados. Mais especificamente, a codificação dos excertos tem a 

seguinte configuração: (C1p) – Contestação 1, seção “Das preliminares”; (C1m) – 

Contestação 1, seção “Do mérito”. No que se refere à sequência dos excertos, estes são 

representados numericamente, a saber: [1], [2], [3], [4].... e assim por diante.  

Sobre a retirada dos excertos das contestações, mantivemos a tipografia do texto 

original em PDF no que se refere às marcas de itálico, negrito, aspas, maiúsculas, minúsculas 

e sublinhas. Por esse motivo, os aspectos linguísticos e discursivos dos excertos são 

evidenciados através de comentários durante as análises, destacados entre aspas. 

O Quadro 19, por sua vez, apresenta a qualificação das partes, ou seja, o 

locutor/enunciador primeiro, designado por L1/E1, que assina e produz o texto, o(s) 

advogado(s) e a parte ré, empresa de caráter privado. Por conseguinte, os nomes próprios que 

representam as partes no processo foram substituídos por XXXXX, pois, dessa maneira, 

preservamos suas identidades. 

 

Quadro 19 – Locutor/enunciador das contestações e parte ré 

Contestações Locutor/Enunciador primeiro 

(L1/E1) 

Parte ré 

C1 XXXXX advogado  Empresa de ar condicionado 

C2 XXXXX advogado  Empresa de seguros e garantia  

C3 XXXXX advogado Empresa – banco  

C4 XXXXX advogado Empresa – fabricante de automóveis 

C5 XXXXX e XXXXX advogados Empresa de plano de saúde  

C6 XXXXX, XXXXX e XXXXX 

advogados 
Empresa de propaganda e promoções 

C7 XXXXX, XXXXX e XXXXX 

advogados 
Empresa de viagens e turismo  

C8 XXXXX e XXXXX advogados Empresa de empreendimentos imobiliários  

Fonte: Dados da pesquisa. 



97 
 

Diante das informações descritas, observamos que a parte ré constitui-se em empresas 

de ramos diversificados e os produtores das contestações são os advogados, procuradores 

signatários de tais empresas. No que concerne à assinatura do texto, que nesse caso é o 

advogado representante do réu, lembramos Ducrot (1987, p. 183), quando explica: “[...] desde 

que eu tenha assinado, aparecerei como o locutor do enunciado [...]. Por um lado me 

responsabilizarei por ele – e o próprio enunciado, uma vez assinado, indicará que assumi esta 

responsabilidade”.  

 

4.3 Categorias de análise 

 

Para dar conta do propósito desta pesquisa, focalizamos na análise textual dos 

discursos e, para tanto, descrevemos o nível composicional e sequencial do gênero 

contestação, bem como analisamos a primeira dimensão apresentada por Adam (2011), 

concernente à responsabilidade enunciativa, também denominada de ponto de vista (PdV). 

Dentre as categorias que marcam o grau de responsabilidade enunciativa de uma proposição, 

elegemos duas delas para a análise do estudo, as quais relacionamos no Quadro 20. 

 

Quadro 20 - Categorias de análise da pesquisa 

Categorias Marcas linguísticas Características 

 

 

As modalidades 

 

modalidades sintático-semânticas maiores  

(téticas: asserção e negação; hipotéticas: real 

ou ficcional; hipertéticas: exclamação).  

Modalidades objetivas (dever, ser preciso...), 

intersubjetivas (imperativo, pergunta, dever, 

[tu/vós] poder...) e subjetivas (querer, pensar, 

esperar). 

Determinante dos locutores, 

dos enunciadores, dos pontos 

de vista e da responsabilidade 

enunciativa.  

 

Indicações de 

quadros 

mediadores 

 

marcadores como segundo, de acordo com e 

para; modalização por um tempo verbal, como 

o futuro do pretérito; escolha de um verbo de 

atribuição de fala, como afirmam, parece; 

reformulações do tipo (é) de fato, na verdade; 

oposição de tipo, como alguns pensam (ou 

dizem) que X, nós pensamos que Y... 

Marcas linguísticas que 

apontam o quadro mediativo, 

ou seja, a (não) assunção da 

responsabilidade enunciativa.  

Fonte: Adam (2011, p. 118-119). 

  

 Essas categorias sinalizam o gerenciamento das zonas textuais e a visada 

argumentativa nas contestações, colaborando, assim, para clareza da (não) assunção da 

responsabilidade enunciativa.   
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4.4 Procedimentos de análise 

 

Realizadas as etapas de coleta e tratamento de dados, os textos foram analisados 

seguindo também alguns direcionamentos. Nessa perspectiva, de acordo com Adam (2011, p. 

72), “o texto aparece, assim, como uma unidade construída pela análise”. Por esse viés, o 

autor cita Rastier (2001, p. 72):
29

 “a filologia lembra que os textos não são dados, mas 

construções problemáticas decorrentes de diversos procedimentos”.   

Inicialmente, fez-se necessária a revisão bibliográfica dos pressupostos teóricos que 

embasam o fenômeno da responsabilidade enunciativa, partindo da análise textual dos 

discursos e contemplando, na sequência, a linguística enunciativa, a teoria dos pontos de vista 

e o quadro mediativo. Para fundamentar o discurso jurídico e compreender o gênero 

Contestação, consultamos leis e textos de profissionais da área do Direito, bem como teses, 

dissertações e artigos científicos sobre a temática. Após isso, obedecemos aos seguintes 

procedimentos de análise:   

a) descrição dos planos de texto do gênero jurídico Contestação; 

b) identificação e descrição da estrutura composicional e sequencial nas seções “Das 

preliminares” e “Do mérito”; 

c) identificação e descrição de ocorrências linguísticas nas seções “Das preliminares” e 

“Do mérito”, no que se refere às modalidades e à indicação de quadros mediadores, 

categorias que marcam a (não) assunção da responsabilidade enunciativa; 

d) identificação e descrição do locutor enunciador primeiro (L1/E1) e enunciadores 

segundos nas seções “Das preliminares” e “Do mérito”; 

e) identificação e descrição, no nível linguístico, do ponto de vista nas seções “Das 

preliminares” e “Do mérito”, com vistas à análise do gerenciamento das vozes; e, 

f) por fim, análise e interpretação em cada tópico elaborado para o estudo da 

responsabilidade enunciativa no gênero jurídico Contestação. 

Após essa etapa, procuramos, no próximo capítulo, apresentar todo o processo de 

análise dos dados e os resultados obtidos.   

   

                                                             
29

 RASTIER, François. Arts et sciences du text. Paris: PUF, 2001. 
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CAPÍTULO V – ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

  

 Nesta parte, procuramos articular o exposto nos capítulos anteriores, ou seja, os 

pressupostos teóricos da análise textual dos discursos, da responsabilidade enunciativa e da 

teoria do ponto de vista, aliados ao estudo do discurso jurídico no gênero discursivo textual 

Contestação. Inicialmente, para melhor situar os dados, relatamos de forma sucinta o 

propósito comunicativo de cada Contestação, destacando a ação e o procedimento de cada 

uma no tópico 5.1 Contextualizando o corpus. Depois, descrevemos os 5.2 Planos de textos 

das Contestações com vistas ao reconhecimento da estruturação global do texto, com subtítulo 

5.2.1 Alegações em “Preliminares” e defesa “Do mérito” e, ainda, no tópico 5.3 Estruturação 

composicional e sequencial nas seções “Das preliminares” e “Do mérito”, descrevemos as 

sequências prototípicas do gênero em estudo. No tópico 5.4 Assunção da responsabilidade 

enunciativa e mediatividade, colocamos em evidência, a partir de excertos retirados do 

corpus, proposições-enunciados que apresentam a assunção ou não dos pontos de vista pelos 

locutores e enunciadores, subdividido em dois itens: 5.4.1 Análise na seção “Das 

preliminares”  e 5.4.2 Análise na seção “Do mérito”.  

 

5.1 Contexto do corpus 

  

Objetivando esclarecer o propósito comunicativo dos textos/documentos que 

compõem nosso corpus de pesquisa, apresentaremos, a seguir, um resumo informativo sobre 

cada Contestação investigada, bem como quadros descritivos das instâncias enunciativas que 

se fazem presentes em cada uma.   

 

C1 - Contestação 1 

Trata-se da resposta de uma empresa de ar condicionado, que figura como requerida 

(parte acusada) no processo judicial, a uma ação cível movida por uma requerente. Esta é 

proprietária de um climatizador de ar fabricado pela reclamada desde 25 de novembro de 

2012, alegando que um mês após a aquisição o aparelho apresentou vício. Ainda relata que, 

ante o falecimento de sua mãe, só teve condições de contatar a assistência técnica em 06 de 

agosto de 2013 e, embora tivesse sido atendida, o produto permanecia com defeito, pois não 
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obteve êxito no conserto nem na troca do produto. Por conseguinte, a requerente ajuizou 

contestação requerendo a restituição do valor pago pelo aparelho, bem como indenização 

pelos danos morais supostamente experimentados. 

 Diante disso, a tese de defesa da requerida é no sentido de apontar que extrapolaria a 

competência do Juizado Especial Cível
30

 para julgá-la, uma vez que seria necessária a 

produção de prova pericial das duas partes (requerente e requerida) no processo. 

 

Quadro 21 - Instâncias enunciativas da C1 

Locutor enunciador primeiro - 

LE/L1 

Enunciadores segundos – e2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXX advogado  

- Juizado Especial Cível; 

- Enunciado 54 do Encontro Nacional dos Coordenadores 

dos Juizados Especiais Cíveis; 

- julgador; 

- sociedade demandada;  

- Mônica Rodrigues Dias de Carvalho; 

- Enunciado 6 do I EJSP de agosto de 2009; 

- Poder Judiciário do Estado de São Paulo; 

- magistrada MMMMM; 

art. 3º, caput da Lei 9.099/95; 

- requerida; 

- artigo 18 do CDC; 

- parte demandante; 

- ré; 

- artigo 12, §3º, III do CDC; 

- pessoas; 

- ilustre José Guilherme Werner; 

- Cavalier; 

- Rizatto Nunes; 

- legislação; 

- Art. 19, IV do CDC; 

- Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; 

- vossa Excelência; 

- Código Civil, em seu artigo 927; 

- sistema norte-americano; 

- O inciso VIII do artigo 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor; 

- Sansseverino; 

- consumidor; 

- art. 333 do Código de Processo Civil. 

 

  

                                                             
30

 Conferir explicação sobre Juizado Especial Cível no capítulo da metodologia. 
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C2 - Contestação 2 

Esta Contestação apresenta a defesa de uma loja de móveis acusada de 

responsabilidade pela venda de um guarda-roupa que apresentou defeito. A petição inicial 

pede a restituição pelo valor do produto e indenização por danos morais, uma vez que realizou 

audiência no PROCON sem solução conciliatória. 

A defesa inicia a Contestação alegando que a carência da ação, por falta de interesse 

de agir alegada pela demandante, não tem fundamento em face de que o reembolso fora 

autorizado, visto que, para a restituição do valor pago pelo produto ser efetuada, seria 

necessário que a seguradora tivesse recebido os documentos para que fossem enviados pela 

segurada. Fato este não aceito pela demandante, que logo impetrou ação junto ao PROCON. 

Por isso, não haveria no que se falar em devolução do prêmio pago. 

Quanto à solicitação de reparação por danos morais, a demandante, de acordo com o 

texto da Contestação, não faz jus, uma vez que o ocorrido dizia respeito a aborrecimentos que 

atualmente são confundidos com danos morais e dão origem à vulgarização desse instituto.  

Ao encerrar argumentação sobre a petição inicial, o documento contestatório pediu 

que a decisão da lide fosse considerada improcedente ante a ausência de dever de restituir o 

valor do prêmio. 

Quadro 22 - Instâncias enunciativas da C2 

Locutor enunciador primeiro - 

LE/L1 

Enunciadores segundos – e2 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXX advogado 

- autora; 

- ré; 

- a seguradora; 

- parte demandada; 

- o festejado Celso Barbi; 

- Superior Tribunal de Justiça; 

- seguro de garantia estendida; 

- a segurada; 

- a consumidora; 

- demandada; 

- MM. Juízo; 

- Douto Juízo; 

- Nobres Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Pernambuco; 

- Doutos Juízes componentes do 1º Colégio Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis do Estado de Pernambuco; 

- Código Civil. 
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C3 - Contestação 3 

Trata-se da resposta de um banco subsidiário de uma montadora de automóvel. Ele 

figura como a parte acusada no processo judicial na qual tem por requerente uma beneficiária 

de seguro, vinculado a uma seguradora distinta do banco.  

 A beneficiária alega serviço contratado à seguradora em 2011 e que esta se nega a 

pagar os valores devidos e acordados no contrato. Dessa forma, requer indenização 

proporcional ao acordado até R$ 5.000,00. 

 O documento de Contestação do banco elenca argumentos que desqualificam a petição 

inicial: o banco não é responsável pelo acordo de seguro em questão, não tem 

responsabilidade por obrigações que extrapolem os atos dispostos no contrato de compra e 

venda do veículo e que, assim, não possui legitimidade para fazer parte da lide. Ademais, em 

virtude da sua ilegitimidade, o réu não é responsável pela indenização do seguro e solicita ao 

Juiz o reconhecimento da inépcia da petição inicial.  

 

Quadro 23 - Instâncias enunciativas da C3 

Locutor enunciador primeiro - 

LE/L1 

Enunciadores segundos – e2 

 

 

 

 

XXXXX advogado 

- o banco; 

- mestre italiano, CHIOVENDA; 

- o reclamante; 

- réu; 

- demandante; 

- O art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; 

- Vossa Excelência; 

- A parte Autora; 

- Banco Réu; 

- Lei da assistência judiciária; 

- Lei n.º 1060/50; 

- o artigo 5.º da Constituição Federal, LXXIV. 

 

 

C4 - Contestação 4 

Esta Contestação apresenta a defesa de uma montadora de automóveis frente à 

demanda de uma cliente cujo carro apresentou falha no sistema de freios. 

A proprietária alega que o automóvel fora removido para concessionária e que arcou 

com os custos do conserto, pois necessitava que o carro fosse liberado o mais breve possível 

e, na petição inicial, requer indenização por danos materiais, no valor de R$ 278,46 e a 

indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00. 
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O documento de Contestação da empresa dispõe de argumento que procura 

desqualificar a petição inicial. Nele, a montadora afirma que o procedimento célere, simples e  

informal dos  Juizados  Especiais  Cíveis  não  pode  ser  aplicado ao caso por se tratar de 

demanda que exigirá a produção de prova técnica complexa. Nesse caso, remete-se o aludido 

texto ao artigo terceiro da lei 9.099/95. Dessa forma, a montadora pediu a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, com base no art. 51, da referida lei.  

 

Quadro 24 - Instâncias enunciativas da C4 

Locutor enunciador primeiro - 

LE/L1 

Enunciadores segundos – e2 

 

 

 

 

 

XXXXX advogado 

- Lei 9.099/95, em seu art. 3º;  

- Juizado Especial Cível; 

- Autora; 

- perícia técnica; 

- Enunciado nº 54 do Fórum Permanente de Juízes 

Coordenadores dos Juizados Especiais; 

- V. Exa; 

- a ré (XXXXX); 

- Autora; 

- os técnicos; 

- departamento de engenharia da XXXXX;  

- Manual do Proprietário; 

- A lei consumerista; 

- artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, § 3º, I e II; 

- Recorrente; 

- artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 940 

do Código Civil; 

- SILVIO DE SALVO VENOSA; 

- Ré; 

- MM. Juízo; 

- Vossa Excelência; 

- inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor. 

 

 

C5 - Contestação 5 

A presente Contestação refere-se à ação de devolução do indébito e indenização por 

danos morais movida contra um plano de saúde, na qual o demandante alega que, após a 

adesão por meio de outra administradora de plano de saúde, procurou a demandada 

(contestante) para cancelar o antigo plano individual e recebeu a informação de que um novo 

plano só estaria vigente a partir de data futura. Sequencialmente, após pagamento da fatura 

pretérita e assinatura do contrato com o novo plano, o demandante solicita a restituição em 

função de ter sido informado que tal pagamento não se concretizara. Dessa forma, requereu a 
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restituição em dobro do indébito alegado, bem como uma indenização por suposto dano 

moral. 

O plano de saúde contesta a petição inicial alegando que se trata de ilegitimidade 

passiva, pois o descumprimento fora do outro plano, e, além disso, inexiste vínculo contratual 

entre o autor e plano demandado. Assim, pede pela extinção do feito sem resolução do mérito 

em virtude de que não possui relação jurídica com a parte autora, tampouco extrapolou os 

limites do contrato anteriormente existente e que fora cancelado por solicitação da parte 

requerente. 

Sendo assim, a contestante apenas recebeu a contrapartida pecuniária proporcional 

referente à prestação dos seus serviços até a data de acordada, não tendo emitido nenhuma 

nova fatura para a requerente posterior a respectiva data. Dessa maneira, o plano de saúde 

demonstrou que a indenização por danos morais não procede, uma vez que não se configurou 

em qualquer dano de ordem imaterial efetivamente causado pelo Plano e nem sofrido pela 

parte autora. 

 

Quadro 25 - Instâncias enunciativas da C5 

Locutor enunciador primeiro - 

LE/L1 

Enunciadores segundos – e2 

 

 

 

 

XXXXX e XXXXX advogados 

 

 

-XXXXX (ré – plano de saúde); 

- RESOLUÇÃO NORMATIVA n.º 195/2009; 

- Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão   

- XXXXX (parte autora); 

- a própria exordial;  

- requerente; 

- O Contrato; 

- algumas pessoas; 

- verbete nº 159; 

- Demandante; 

- Superior Tribunal de Justiça. 

 

 

C6 - Contestação 6 

Esta Contestação refere-se a uma ação contra uma empresa de eventos acusada de 

responsabilidade por lesão física ocorrida em uma espectadora presente em um evento 

organizado por esta demandada. A autora da petição inicial alega suposto acidente em um 

camarote, requerendo indenizações pelo valor do ingresso, dos medicamentos e por danos 

morais.  

A argumentação da empresa em defesa está baseada no fato de que a autora da petição 

inicial não apresenta provas reais ou testemunhais como subsídio para a ação. De acordo com 
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o documento contestatório, não fora apresentada pulseira padrão de presença no camarote, 

não existem fotos, recibos de pagamento pela compra de medicamentos ou pessoas que 

apresentem depoimentos a favor do caso. Inexiste referência em atestado médico à origem de 

um incômodo nas articulações da autora da inicial.  

Dessa forma, a Contestação solicitou a extinção do processo sem resolução do mérito, 

e a suspensão dos autos até a finalização do inquérito que estava sendo conduzido em 

delegacia de polícia civil da cidade em que ocorria o evento. Além dessas solicitações, o 

documento pede que, no julgamento, se declare improcedentes todos os pedidos da demanda, 

em virtude da ausência de comprovação dos fatos que fundamentam o pleito. 

 

Quadro 26 - Instâncias enunciativas da C6 

Locutor enunciador primeiro - 

LE/L1 

Enunciadores segundos – e2 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXX, XXXXX e XXXXX 

advogados 

 

 

- o artigo 267, inciso VI do Código de Processo Civil; 

- Luiz Rodrigues Wambier; 

- XXXXX (ré); 

- empresa Demandada; 

- a empresa Requerida; 

- a doutrina; 

- CPC; 

- o art. 927, do Código Civil; 

- art. 267, VI, do Código de  Processo  Civil,; 

- Vossa Excelência; 

- Código de Processo Civil; 

- Requerida; 

- OS funcionários da XXXXX; 

- a Autora; 

- Ela;  

- a demandante; 

- art. 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor; 

- Corpo de Bombeiros; 

- MM.  Julgador. 

 

C7 - Contestação 7 

Trata-se da Contestação de uma agência de viagens conforme ação de indenização por 

danos materiais na qual o requerente adquiriu reservas para hospedagem através de site. Ao 

realizar compra e pedido, efetuou pagamento através do cartão de crédito de terceiro, sendo 

que o pedido não fora aprovado, e consequentemente cancelado. Porém, a cobrança dos 

valores referentes à hospedagem fora efetuada e, então, o requerente ingressou junto ao Poder 

Judiciário para obter o ressarcimento do valor pago, bem como indenização por danos morais. 

Em defesa, a requerida explana da impossibilidade de realizar as reservas do 

requerente, tendo em vista que o hotel havia disponibilizado vagas para reserva sem as ter 
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disponíveis efetivamente. Houve o estorno do valor integral da reserva em favor do titular do 

cartão de crédito utilizado na compra, e, dessa forma, exclui qualquer responsabilidade desta 

requerida, seja de reparação de ordem material ou moral. 

Com base nos argumentos de ilegitimidade passiva da requerida e da excludente de 

responsabilidade, bem como o fato da culpa ser exclusiva de terceiros, a defesa pediu a 

extinção da contenda. Tutelada pelo artigo 267 do VI do Código de Processo Civil, enfatiza a 

a ausência de requisitos essenciais para propositura e manutenção da ação.  

 

Quadro 27 - Instâncias enunciativas da C7 

Locutor enunciador primeiro - 

LE/L1 

Enunciadores segundos – e2 

 

 

 

 

 

 

 

XXXXX, XXXXX e XXXXX 

advogados 

 

 

- Requerida agência de turismo;  

- O Superior Tribunal de Justiça; 

- a Requerida; 

- a Requerente; 

- “Hotel MMMMM”; 

- artigo 14, § 3º, nos incisos I e II do Código de Defesa do --

Consumidor; 

- Vossa Excelência; 

- o Prof. Vicente Greco Filho; 

- o Professor Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin; 

- Autores do Anteprojeto;  

- Os doutrinadores Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona; 

- Carlos Roberto Gonçalves; 

- art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal; 

- vítima; 

- 3º Juizado Especial Cível de Niterói/RJ. 

 

C8 - Contestação 8 

Trata-se de Contestação apresentada por empresa construtora, cuja autora da petição 

inicial afirma que a área de lazer do condomínio não foi entregue na data estipulada e pleiteia 

que a referida empresa seja condenada no pagamento de indenização por danos morais. 

A defesa, explicitada na Contestação, parte da premissa de que, embora a ré tenha 

construído o empreendimento, a unidade comercializada para autora não tem a ré como 

participante na negociação, bem como não teria qualquer prazo para entrega, tanto da unidade 

quanto da área de lazer. 

A parte ré pediu, dessa forma, extinção do processo sem resolução do mérito em razão 

de ausência de condição da ação, em obediência ao disposto nos art. 267, VI e art. 301, X, 

ambos do Código de Processo Civil. 
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Quadro 28 - Instâncias enunciativas da C8 

Locutor enunciador primeiro - 

LE/L1 

Enunciadores segundos – e2 

 

 

XXXXX e XXXXX advogados 

 

 

- o art. 3º do CPC; 

- cuja autora; 

- as partes; 

- a autora; 

- O Art. 462 do Código de Processo Civil; 

- a empresa; 

- a ré. 

 

 

5.2 Planos de texto das Contestações 

  

Conforme Adam (2011), os planos de textos estão disponíveis no sistema de 

conhecimentos dos grupos sociais e permitem construir (na produção) e reconstruir (na leitura 

ou na escuta) a organização global de um texto, prescrita por um gênero. Sendo assim, é que, 

nesta análise, foi crucial identificar os planos de texto constituintes de cada Contestação, 

objetivando percebermos tal estruturação.  

 

Quadro 29 - Planos de textos das Contestações 

Plano de texto Variação / Títulos dados às seções das Contestações 

Endereçamento 
 

Todas as contestações são endereçadas ao Excelentíssimo(a) Doutor(a) 

Juiz(a) de Direito do 2º Juizado Especial Cível da Zona Sul de 

Natal/RN 

Identificação do processo, 

das partes, da ação e do 

procedimento 

Todas apresentam, inicialmente, o nº do processo eletrônico. 

Identificação das partes – todas apresentam as duas partes (parte autora 

e parte ré). 

Sobre a ação e o procedimento, estas partes foram descritas no tópico 

anterior, contextualizando o corpus. 

Resumo da inicial 
 

C1 - Síntese da demanda 

C2 - Síntese da lide 

C3 - Do sumário dos fatos 

C4 - Síntese fática 

C5 - Síntese da lide 

C6 - Da síntese da inicial 

C7 - Do esforço fático da inicial 

C8 - Síntese da inicial 

Das preliminares 
 

C1 - Preliminarmente 

C2 - Preliminarmente 

C3 - Preliminarmente 

C4 - Preliminarmente 

C5 - Preliminarmente 

C6 - (não há título, figura uma apresentação para o texto com a 

preliminar de ilegitimidade passiva) 7. Em sendo assim, devem seus 

pedidos serem julgados totalmente improcedentes, conforme será 
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amplamente demonstrado a seguir. 

C7 - Das preliminares 

C8 - Preliminares 

Do Mérito 
 

C1 - Do Mérito 

C2 - Do Mérito 

C3 - Do Mérito 

C4 - Do Mérito 

C5 - Das razões de contestação e fundamentação jurídica 

C6 - Do Mérito 

C7 - Do Direito 

C8 - (não figura o título “Do mérito”, mas apresenta dois tópicos 

equivalentes) - Danos morais inexistentes e inversão do ônus da prova 

Do pedido 
 

C1 - Requerimentos 

C2 - Dos pedidos 
C3 - Dos requerimentos 

C4 - Do pedido 

C5 - Dos pedidos 

C6 - Dos requerimentos 

C7 - Dos requerimentos finais 

C8 - Do pedido 

Data e assinatura 
 

Todas as contestações apresentam data e assinatura 

C1 - (um advogado) 

C2 - (um advogado) 

C3 - (um advogado) 

C4 - (um advogado) 

C5 - (dois advogados) 

C6 - (três advogados) 

C7 - (três s advogados) 

C8 - (dois advogados) 

 

 Observamos que os segmentos propostos por Palaia (2010) para a Contestação se 

fazem presentes na delimitação de nossos textos. Mesmo apresentando variação lexical nas 

seções resumo da inicial, das preliminares, do mérito e do pedido, o propósito comunicativo 

é comum aos textos. Ressaltamos que o endereçamento, a data e assinatura marcam um 

plano de texto fixo da Contestação, que também já anuncia quais instâncias enunciativas se 

destacam para a o gerenciamento das vozes. 

 Sobre os locutores e enunciadores, observamos que os advogados representam a parte 

ré, portanto, produzem os textos e se estabelecem como L1/E1, que se dirigem a(o) Juiz(a) de 

Direito  do 2º Juizado Especial Cível da Zona Sul de Natal/RN.  

 

5.2.1 Alegações em “Preliminares” e defesa “Do mérito” 

 

Como vimos no capítulo terceiro desta tese, o réu, antes de se defender, pode arguir as 

Preliminares na Contestação, matérias que devem ser discutidas antes do Direito Material 
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controvertido, ou seja, antes do Mérito (Cf. PALAIA, 2010). Nesse sentido, verificamos as 

alegações em Preliminares e defesa Do mérito presentes nas Contestações analisadas. Seguem 

quadros demonstrativos, os quais descrevem as ocorrências. Lembramos, como mencionado 

na metodologia, que os excertos mantêm os aspectos tipográficos do texto original, como o 

negrito, itálico, sublinha, maiúsculas etc. 

 

Quadro 30 - Planos de textos das alegações em Preliminares 

Planos de texto 

Preliminares Proposições-enunciados 

 

 

 

 

Incompetência absoluta  

C1 - C4 

[4] Excelência, a presente lide, com o devido respeito, 

extrapolaria a competência do Juizado Especial Cível para 

julgá-la, uma vez que seria necessária a produção de prova 

pericial, tanto à parte autora para que demonstre o fato 

constitutivo de seu direito, quanto às rés, haja vista que não há 

indício fático de que haja vício no produto. (C1p) 

 

[5] Cumpre destacar que o procedimento célere, simples e 

informal dos Juizados Especiais Cíveis não pode ser aplicado 

ao presente processo, por se tratar de demanda que exigirá a 

produção de prova técnica complexa, o que não se coaduna 

com a sistemática da lei 9.099/95.  (C4p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausência de legitimidade ou de 

interesse processual 

C2 - C3 - C5 - C6 - C7 - C8 

[6] [...] vemos que inexiste interesse processual da autora, 

configurando-se ser a mesma carecedora do direito de 

ação, razão pela qual deve o presente processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito, o que desde logo se requer. 

(C2p)  

 

[7] O reclamante logo pleiteia direito apontando como réu o 

XXXXX, porém, em concordância com a legislação pátria, 

não é exigível do requerido Réu a obrigação de agir, uma 

vez que o mesmo é apenas financiador, ou seja não é 

responsável por indenização de seguro. (C3p) 

 

[8] A XXXXX não possui mais contrato de plano de saúde 

firmado com a parte autora, tendo prestado os seus serviços até 

o pedido de cancelamento em 04/2013, consoante aduzido pela 

própria parte demandante à fl. 02 da inicial em seu 4º 

parágrafo [...] (C5p) 

[9] A XXXXX não é responsável pelo rebaixamento na 

estrutura que causou os desnivelamento do camarote, tendo em 

vista que a estrutura não foi sequer por ela montada, além 

disso o ocorrido está  sendo  apurado  pelas  autoridades 

competentes.  (C6p) 

[10] Cumpre esta Requerida requerer a decretação da carência 

da presente ação, não sendo devida ao Requerente 

qualquer tipo de indenização, haja vista que ele não sofreu 

nenhum ônus financeiro diante da referida contratação, 

levando em  consideração  que  os  valores  envolvidos  no  

pacto entre as partes foram suportados por Terceira 
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Pessoa, a Sra.  XXXXX, titular  do  cartão  de  crédito  

utilizado  na  compra,  não  possuindo  o  Requerente 

qualquer  relação  obrigacional  com  esta  Requerida  que  

pudesse  ensejar  qualquer  reparação  por  danos  materiais,  

sobretudo  em  dobro,  e  também  por  danos  morais que 

nunca foram suportados pelo demandante. (C7p). 

[11] Dessa forma, é no mínimo razoável, por conseqüência, 

concluir pela não titularidade da ora ré do interesse em conflito 

e, assim, pela sua ilegitimidade passiva, haja vista que os 

resultados da presente ação deverão ser suportados tão 

somente pela autora e com quem a mesma pactuou a compra 

do imóvel. (C8p) 

 

 

 

A Preliminar de incompetência absoluta é validada pela modalidade epistêmica, com 

asserção estrita negativa no domínio do certo em [4] “haja vista que não há indício fático de 

que haja vício no produto” e [5] “não pode ser aplicado ao presente processo”.  

Em [6], verificamos a Preliminar de ausência de interesse processual marcada pela 

modalidade deôntica, percebida pelos verbos “deve” e “requer”: “razão pela qual deve o 

presente processo ser extinto sem o julgamento do mérito, o que desde logo se requer”. 

Em [7], [8] e [9], a ausência de legitimidade é revelada pela asserção estrita negativa 

no domínio do certo, assim marcada: “não possui” / “não é responsável”.  

 

Quadro 31 - Planos de texto da defesa “Do mérito” 

                                                                    Planos de texto 

Mérito Proposições-enunciados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defesa direta 

  

C1 - C2 - C3 - C4-

C5  

[12] A XXXXX não recebeu nenhum valor da autora pela compra do 

aparelho. Não sendo possível, por conseguinte, que a empresa devolva a 

demandante uma quantia que não recebeu. (C1m) 
 

[13] esta forma, ao contrário do que alega a autora, não houve 

descumprimento contratual por parte da XXXXX, a qual honrou 

estritamente os termos do contrato de seguro celebrado e não pode se 

responsabilizar pela falta de interesse da autora. (C2m) 
 

[14] Note-se, porquanto, não há dano indenizável nem má fé do contestante. 

Sua conduta foi aderente aos termos e condições contratuais. Não foi o(a) 

demandante lesado em seus direitos de personalidade, de modo a autorizar a 

concessão de dano moral. (C3m) 

 

[15] No caso em exame, entretanto, ao contrário do que tenta fazer crer a 

Autora, o veículo não está mais coberto pelo prazo de garantia contratual. 

(C4m) 

 

[16] Em nenhum momento a Demandante prova que houve dano à sua 

esfera moral, até porque, no caso descrito, não houve cometimento de ato 
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ilícito por parte da XXXXX. (C5m) 

 

 

  

 Nos excertos [12], [13], [14], [15] e [16], a defesa direta é caracterizada pela negação 

dos fatos, evidenciada pelas asserções estritas negativas, configurando as modalidades 

epistêmicas, o que é reforçado pelos conectores contra-argumenattivos “ao contrário do que” 

[12] / “entretanto” [15]. 

Para uma análise mais detalhada, no sentido de cumprirmos os objetivos da pesquisa, 

descrevemos e interpretamos as seções “Das preliminares” e “Do mérito”, lugares da defesa 

processual e material, os quais direcionam a extinção da petição inicial, no que concerne à 

estruturação composicional e sequencial.    

 

5.3 Estruturação composicional e sequencial nas seções “Das preliminares” e “Do 

mérito” 

 

Nesta tese, ao focalizarmos o plano de texto como uma unidade textual associada às 

sequências textuais, procuramos nos deter nesses subníveis da análise textual dos discursos, 

pois acreditamos na importância que apresentam para a organização dos textos em análise. 

Ainda, é notório, em nossos dados, que as sequências mais frequentes são a narrativa e a 

argumentativa, predominando esta última. A seguir, descrevemos, através de alguns excertos 

representativos de corpus da pesquisa, algumas sequências. Esclarecemos que reconhecer as 

sequências contribui na verificação dos tipos de pontos de vista que se fazem presentes nas 

proposições-enunciados, ou seja, contribui na identificação do jogo polifônico pelos locutores 

e enunciadores.    

 

Quadro 32 - Sequências textuais nas Preliminares e Mérito 

Excertos Sequências / Marcas linguísticas 

[17] A segurada realizou o aviso de sinistro e o produto fora 

verificado. Como o reparo não era viável foi autorizado o 

reembolso do produto e aberto pendência para contatar a 

consumidora. (C2m) 

 
Narrativa 

 

realizou /  fora verificado /  foi 

autorizado   

[18] O reclamante logo pleiteia direito apontando como réu o 

XXXXX, porém, em concordância com a legislação 

pátria, não é exigível do requerido Réu a obrigação de 

agir, uma vez que o mesmo é apenas financiador, ou 

 

Argumentativa 

 

porém / não / uma vez que / ou seja 
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seja não é responsável por indenização de seguro. 

(C3p)  

 

 

[19] A petição inicial, como ato processual propulsor da 

prestação jurisdicional pelo Estado, contém em sua 

estrutura um verdadeiro silogismo. Nela deve está (sic), 

como afirma a doutrina mais abalizada, uma premissa 

maior (fundamentos de direito), uma premissa menor 

(fundamentos de fato) e uma conclusão (pedido) que, com 

efeito, devem apresentar, entre si, um nexo lógico e 

harmônico. (C3p) 

 

Descritiva 

 

como ato processual propulsor da 

prestação jurisdicional pelo Estado/    

premissa maior / premissa menor / 

nexo lógico e harmônico 

 

 

[20] Isto porque a Demandante trouxe alegações totalmente 

infundadas ao afirmar que sofreu dano em decorrência do 

rebaixamento na estrutura do camarote, sequer provando 

que estava no evento, e mesmo porque tal fato sequer 

influenciou na realização de todos os shows, bem como 

ter sofrido dano moral quando deixa de juntar laudo 

médico de qualquer dano físico ou psíquico. (C6m) 

                  

Explicativa 

 

Isto porque / mesmo porque 

 

  

 Os exemplos que ilustram o quadro 32 objetivam demonstrar as sequências presentes 

nas Contestações analisadas. Em [17], temos uma sequência prototípica narrativa, 

caracterizada pelas formas verbais no pretérito perfeito e mais-que-perfeito, marcando o 

desenrolar dos acontecimentos (realizou / fora verificado / foi autorizado). Tais ações 

colaboram na tese que L1/E1 defende, a saber: “não haveria no que se falar em devolução do 

prêmio pago”.  

Em [18], através dos operadores argumentativos (porém / não / uma vez que / ou seja), 

L1/E1 apresenta posição frente a tese inicial “em concordância com a legislação pátria, não é 

exigível do requerido Réu a obrigação de agir”, indicando fatos “uma vez que o mesmo é 

apenas financiador”, o que dá suporte para a seguinte conclusão: “não é responsável por 

indenização de seguro”.  

Em [19], a sequência descritiva é marcada pela relação de analogia quando a Petição 

Inicial é comparada “como ato processual propulsor da prestação jurisdicional pelo Estado”, 

e, logo em seguida, as proposições-enunciados descrevem quais características o referido 

gênero jurídico deve apresentar, a saber, “premissa maior”, “premissa menor”, “nexo lógico e 

harmônico”.  

Em [20], temos sequência explicativa assinalada pelas expressões “Isto porque” e 

“mesmo porque” as quais justificam as alegações infundadas pela demandante ao exigir 

reparação por dano moral.   
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No próximo tópico, analisaremos o gerenciamento das vozes que enunciam os 

excertos selecionados das Contestações, focalizando nos pontos de vistas e posturas 

enunciativas que apontam para a assunção da responsabilidade enunciativa ou para um quadro 

de mediatividade.  

     

5.4 Assunção da responsabilidade enunciativa e mediatividade  

 

A responsabilidade enunciativa depende essencialmente do ponto de vista. Um locutor 

enunciador primeiro assume a responsabilidade enunciativa quando assume o conteúdo 

proposicional de um enunciado (RABATEL, 2008, 2016). No caso da Contestação, o(s) 

advogado(s) (L1/E1) produzem o texto e representam a parte ré.  

 Neste tópico, descrevemos, analisamos e interpretamos, nas proposições-enunciados, 

os pontos de vistas rabatelianos (representado, narrado e assertado), considerando as marcas 

linguísticas que evocam as zonas textuais, como as modalidades, quadros mediadores, enfim, 

os marcadores do escopo de uma responsabilidade enunciativa.  

 

 

5.4.1 Análise na seção “Das preliminares” 

  

[21] A pessoa jurídica XXXXX foi citada para o presente processo, como requerida, com endereço 

que não lhe corresponde. Assim, contando com o princípio da Boa-Fé, com fim de evitar 

cerceamento de defesa e decretação de revelia, que implicariam em mácula ao devido processo 

legal, requer-se a retificação do endereço do polo passivo da supracitada pessoa jurídica. (C1p) 

 

[22] Por estes motivos, requer-se a retificação do endereço do pólo passivo, para que a presente 

demanda se opere em consonância com a legislação vigente, de forma a permitir o devido 

processo legal e a ampla defesa que tem direito todas as demandadas. (C1p) 

 

  

 Em [21], é predominante o PDV assertado de L1/E1, o advogado que representa a 

parte ré, posto que este, inicialmente, afirma que o endereço da requerida “não lhe 

corresponde”. Em seguida, por meio da modalidade deôntica “requer-se” assume 

integralmente a responsabilidade enunciativa, portanto, comprometendo-se com o dito. A 

asserção é marcada pela negação, orientando a argumentação para que o endereço da 

requerida seja corrigido. Ainda, é possível visualizarmos que L1/E1 direciona o dictum ao seu 

interlocutor, que é o juiz, quando enuncia “contando com o princípio da Boa-Fé, com fim de 

evitar cerceamento de defesa e decretação de revelia”, objetivando desqualificar a parte autora 

do processo.  
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 Complementando a argumentação, o marcador de retomada “Por estes motivos”, em 

[22], estabelece uma relação de confirmação com o dito anteriormente. Nesse excerto, temos 

o PDV representado da “demanda” e das “demandadas”, sobressaindo-se as formas deônticas 

“permitir e “tem”, clarificando o propósito inicial na seção “Das preliminares”, a retificação 

do polo passivo, ou seja, para que o processo tenha amparo legal.  

  

[23] Excelência, a presente lide, com o devido respeito, extrapolaria a competência do Juizado 

Especial Cível para julgá-la, uma vez que seria necessária a produção de prova pericial, tanto à 

parte autora para que demonstre o fato constitutivo de seu direito, quanto às rés, haja vista que 

não há indicio fático de que haja vício no produto. (C1p) 

 

 

Em [23], L1/E1 afirma que o Juizado Especial Cível não seria competente para julgar 

a lide. Para construir sua argumentação, o produtor do texto recorre ao vocativo “Excelência” 

e à asserção negativa “haja vista que não há indício fático de que haja vício no produto”. 

Assim, nesse excerto, temos um PDV de L1/E1 por declaração.   

 

[24] Não há nada que ao menos indique o suposto defeito do aparelho. Dessa forma, o mero relato do 

problema pelo autor não pode substituir o laudo técnico. Com a necessidade de apurar 

tecnicamente a existência ou não de vício ou defeito no aparelho, para que se possa 

responsabilizar a fabricante, necessária se faz a prova pericial, contudo, a incompatibilidade da 

presente demanda com o procedimento inerente ao Juizado Especial impede seu processamento. 

(C1p) 

 

  

Em [24], L1/E1 compromete-se com a verdade através de expressões negativas “Não 

há nada”, “não pode” e deônticas “Com a necessidade”, “para que se possa”, “necessária se 

faz”, configurando-se, assim, um PDV assertado. O conector contra-argumentativo “contudo” 

reforça a preliminar de incompetência absoluta, mais precisamente, que o Juizado Especial 

não é competente para julgar o processo, ou seja, não tem a atribuição de julgar processos do 

teor da lide em questão. 

 

 [25] Neste sentido, o Juizado Especial Cível, como um órgão da jurisdição, têm atribuições para a 

conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade, conforme a 

norma disposta no artigo 98, I, da Constituição da República Federativa do Brasil: [...] (C1p) 

 

[26] Em virtude do explanado e averiguado na lide em questão, constata-se que a matéria narrada no 

pedido formulado pela parte autora extrapola a competência deste Juizado Especial Cível em 

razão da matéria, ou seja, não se trata de uma demanda cível de menor complexidade. (C1p) 

 

 

Com vistas a complementar a contra-argumentação, L1/E1 retoma o conteúdo 

proposicional através de “Neste sentido” e “Em virtude do explanado e averiguado na lide em 
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questão”, em [25] e [26]. Nessa direção, temos um PDV assertado em que L1/E1 concorda o 

ponto de vista de e2, no caso o Juizado Especial Cível. Por conseguinte, o uso da locução 

conformativa “conforme” e da forma verbal “constata-se” indicam distanciamento do 

produtor do texto em relação à asserção, constituindo-se, dessa maneira, a mediatividade. Por 

fim, o marcador de reformulação “ou seja” direciona o ponto de vista para ratificar a 

competência do Juizado Especial Cível.  

 

[27] Aliás, este é o entendimento disposto no Enunciado 54 do Encontro Nacional dos Coordenadores 

dos Juizados Especiais Cíveis: A menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material. (C1p) 

 

 

Em [27], “Aliás” é um conector forte na construção argumentativa, pois introduz um 

PDV em coenunciação com PDV de L1/E1. Dessa maneira, existe um acordo do PDV de 

L1/E1 e o PDV imputado ao e2 (Encontro Nacional dos Coordenadores dos juizados especiais 

cíveis).  

 

[28] Nos presentes autos não se encontram quaisquer elementos que possibilitem ao julgador depurar 

se, efetivamente, existe o alegado defeito de fabricação, sua natureza e a causa deste. Importa a 

esta sociedade demandada demonstrar ao Juízo que não existiram vícios de fabricação, cuja 

prova, igualmente, não se poderá produzir pelo procedimento inerente ao Juizado Especial. Neste 

mesmo caminho, sobre o artigo 3º, caput do CDC, Mônica Rodrigues Dias de Carvalho explana:  
 

Logo, é a complexidade da questão fática, por mais simples que seja a controvérsia 

jurídica, que afasta a competência do Juizado.  Não se permite perícia no Juizado. A ler é 

expressa em admitir tanto a inspeção judicial quando a inquirição informal de técnicos. 

Perícia, porém, a lei não permite. (C1p) 

 

 

 No excerto [28], temos os PDV representados concernentes aos enunciadores 

segundos (e2) “julgador” e “sociedade demandada”, coconstruídos pelo PDV assertado de 

L1/E1, ocasionando, portanto, assunção da responsabilidade enunciativa. O engajamento de 

L1/E1 ocorre pela negação “não se encontram”, pela modalização “efetivamente” e a forma 

verbal “importa”, esta última assinala a apreciação e o julgamento valorativo do enunciador.  

 O locutor enunciador primeiro, o advogado, valida o conteúdo da asserção por meio 

do PDV imputado ao CDC, bem como pelo PDV atribuído ao enunciador segundo “Mônica 

Rodrigues Dias de Carvalho”, os quais estão relacionados com o artigo 3º, caput do CDC. 

Tais enunciadores são evocados na orientação argumentativa de L1/E1 em favor da conclusão 

argumentativa. Desse modo, observamos o acordo entre o PDV de L1/E1 e o PDV imputado 

aos enunciadores segundos elencados, ratificando a conclusão da orientação argumentativa de 

que o Juizado Especial não é competente para julgar a lide em questão.  
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[29] No mesmo sentido, o Enunciado 6 do I EJSP de agosto de 2009, ilustra que “a perícia é 

incompatível com o procedimento da Lei. 9.099 e afasta a competência dos juizados especiais”. O 

espírito da supracitada lei foi de reservar ao Juizado causas cíveis de menor complexidade. (C1p) 

 

 

 Em [29], L1/E1 não assume a responsabilidade enunciativa pelo conteúdo 

proposicional, imputando-o ao enunciador segundo “Enunciado 6 do I EJSP de agosto de 

2009”.  Em seguida, temos um PDV representado, pois L1/E1, de maneira objetiva, relata a 

percepção que tem da “supracitada lei”. No fragmento em questão, temos o posicionamento 

de acordo que indica a postura de coenunciação entre o PDV de L1/E1 e o PDV imputado ao I 

EJSP. Destacamos que a expressão linguística “no mesmo sentido” direciona a orientação 

argumentação de L1/E1 em prol da conclusão de que o juizado tem a atribuição de julgar 

causas de menor complexidade. 

 

[30] A permissão de continuidade do feito certamente traria ranhuras à aplicação da legislação pátria. 

Se a demanda permanecer no Juizado Especial Cível e fosse permitida a colheita da prova 

pericial, estaria invalidando o art. 3º, caput da Lei 9.099/95, que dita sobre a competência do 

Juizado ser exclusiva das causas cíveis de menor complexidade. O dano seria extensivo e 

transformaria um rito, cujos critérios da simplicidade e celeridade são tão cultuados, no próprio 

rito Ordinário, desvirtuando o principal motivo de criação da legislação supracitada. Não se trata 

de coibir uma ação, mas de adequação da matéria à correspondente competência. (C1p) 

 

 

Em [30], as formas verbais de futuro do pretérito “traria”, “estaria”, “seria”, 

“transformaria”, a condicionalidade “Se”, “fosse” e o modalizador “certamente” evidenciam 

distanciamento de L1/E1 pelo conteúdo proposicional, o que configura a mediatividade 

(GUENTCHÉVA, 1996, 2011), ou seja, o não engajamento pelo dito. Defendemos que esse 

distanciamento ocorre porque a modalidade epistêmica, evocada pelos verbos no futuro do 

pretérito, coloca o produtor do texto em uma situação de probabilidade em relação à verdade 

do enunciado.  

   

[31] Isso posto, requer-se o acolhimento da preliminar ora suscitada a fim de, reconhecendo a 

incompetência absoluta do juízo em razão da matéria, extinguir o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95. (C1p) 

 

 

 Em [31], predomina o PDV assertado, marcado, principalmente, pelas expressões 

linguísticas deônticas “requer-se” e “extinguir”. No excerto, percebemos que a 

responsabilidade enunciativa da relação predicativa imputada ao “artigo 51, II, da Lei n. 

9.099/95”, fonte do direito, contribui para embasar a orientação argumentativa de L1/E1 

dirigida ao juiz. Nesse caso, notamos a ocorrência de coenunciação, pois L1/E1, por meio da 
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expressão indicadora de mediatividade “nos termos do artigo”, coenuncia em prol da 

argumentação que visa à conclusão em favor da extinção do processo pelo juiz sem resolução 

do mérito. 

  

 [32] Ocorre, todavia, que inexiste a negativa indicada pela autora. O reembolso foi autorizado e 

para proceder com a restituição do valor pago pelo produto é imprescindível que a cia. 

seguradora receba os documentos necessários para tanto, que devem ser enviados pela 

segurada. (C2p) 

 

 

Em [32], temos PDV assertado, pois L1/E1 refuta e desqualifica a pretensão da autora 

a partir de estratégias linguísticas, como o uso do operador argumentativo “todavia”. Em 

seguida, os enunciados deônticos “é imprescindível” e “que devem ser enviados” estabelecem 

a imperatividade da elocução, o que marca a assunção da responsabilidade enunciativa por 

L1/E1 em relação ao conteúdo proposicional afirmado. A forma em negrito do excerto revela 

o envolvimento do locutor enunciador primeiro com a asserção. 

 

[33] OCORRE QUE PRIMEIRAMENTE A SEGURADORA SOLICITA OS DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO AVISO DE SINISTRO E 

POSTERIORMENTE, SE AUTORIZADA A DEVOLUÇÃO DO VALOR DO PRODUTO 

DEVE-SE SOLICITAR NOVOS DOCUMENTOS CONSTANDO OS DADOS 

BANCÁRIOS. (C2p) 

 

 

Em [33], L1/E1 faz uso dos marcadores textuais enumerativos “primeiramente” e 

“posteriormente” para coconstruir a relação predicativa da asserção, que é finalizada pelo 

locução verbal deôntica “deve-se solicitar”, ensejando obrigatoriedade no cumprimento da 

documentação solicitada.   

 

[34] OUTROSSIM, A XXXX TENTOU SOLUCIONAR O PROBLEMA JUNTO AO PROCON, 

NO ENTANTO A PARTE AUTORA NÃO ACEITOU A PROPOSTA DE RECEBER O 

VALOR PAGO PELO PRODUTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE AINDA QUERIA A 

DEVOLUÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO. ORA SE A XXXXX ESTA PROPONDO A 

DEVOLUÇAO DO VALOR DO BEM, EM CONTRA PRESTAÇÃO AO SEGURO, 

PORQUE TAL VALOR SERIA RESTITUÍDO? (C2p) 

  

 

 Inicialmente, em [34], temos um PDV narrado, uma vez que L1/E1 relata a atitude que 

a ré (XXXXX) tomou para solucionar o problema junto ao PROCON. Destacamos que o 

engajamento do narrador pode ser observado pelo conector contra-argumentativo “no 

entanto”, somado ao conhecimento de que a parte autora “não aceitou a proposta”, marcado 
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pelo enunciado epistêmico de negação. A forma negritada e em maiúscula revela o 

envolvimento dos enunciadores pelo dito. 

  

[35] Portanto, não foi possível proceder com a devolução do valor pago, tendo em vista que a autora 

não enviou os documentos necessários para o reembolso do valor. Assim, como se vê, em 

nenhum momento houve negativa de cobertura securitária por parte desta seguradora, 

logo, ausente a negativa em indenizar, ausente pretensão resistida. Não havendo qualquer 

pretensão resistida, inexiste lide. (C2p) 

 

[36] Para que seja possível a instauração do processo e a obtenção da tutela jurisdicional é 

indispensável que exista lide a ser dirimida. Ausente lide, não existe necessidade de exercício do 

direito de ação por falta de interesse processual. O interesse processual nasce quando para 

alcançar o resultado pretendido seja necessária a intervenção Estatal. (C2p) 

 

[37] No caso dos autos, não existe esta necessidade em face da ausência de negativa da parte 

demandada. Em conclusão, temos que a autora é carecedora do direito de ação, por lhes faltar 

interesse de agir, posto que a mesma tinha ciência dos procedimentos a serem tomados, entretanto 

não procedeu com os mesmos. (C2p) 

 

[38] O interesse processual, como é sabido, pressupõe, para sua existência, do preenchimento do 

binômio necessidade-utilidade. Isso significa que o interesse processual só está presente quando a 

parte efetivamente necessitar recorrer ao Judiciário para satisfazer a sua pretensão, obtendo o 

resultado prático desejado. (C2p) 

 

[39] A seguradora NÃO negou cumprimento ao contrato, estava aguardando a autora enviar os 

documentos necessários. A lide deve ser anterior à ação, cabendo a esta a solução daquela. 

Somente com a lide formada, ainda que precariamente, pode representar o dano ou perigo de dano 

ao bem e ensejar o exercício de direito de ação. (C2p) 

 

[40] Exige-se, portanto, que haja uma pretensão resistida, de modo que a parte demandada exerça um 

óbice real ao pedido das autoras. Não havendo pretensão resistida, não existirá conflito de 

interesses que justifique a intervenção do órgão jurisdicional, por não se poder falar em 

necessidade e utilidade de buscar essa via. (C2p) 

 

 

Selecionamos os excertos [35], [36], [37], [38], [39] e [40] para demonstrar que estes 

apresentam um mesmo posicionamento enunciativo, pois expõem envolvimento pelos 

conteúdos proposicionais através de estratégias linguísticas reveladoras de engajamento por 

parte de L1/E1. Tais marcas dizem respeito às expressões epistêmicas (“não foi possível”, 

“não enviou”, “Assim”, “como se vê”, “Não havendo”, “não existe”, “tinha ciência”, “como é 

sabido”, “NÃO negou”) e deônticas (“seja necessária”, “temos”, “deve ser”, “Exige-se”, 

“exerça”), reveladoras de atitudes sobre a verdade dos fatos, bem como da obrigatoriedade ou 

possibilidade explicitadas nos enunciados. Dessa maneira, verificamos assunção total da 

responsabilidade enunciativa por parte de L1/E1, pois todas as asserções encaminham a 

orientação argumentativa de que “Não havendo pretensão resistida, não existirá conflito de 

interesses que justifique a intervenção do órgão jurisdicional”.  
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[41] No mesmo sentido, ensina o festejado Celso Barbi em seu Comentário ao Código de Processo 

Civil, volume I: [...] (C2p) 

 

[42] Note-se que o Superior Tribunal de Justiça em reiteradas análises específicas dos contratos de 

seguro, destacou a importância na negativa do pagamento da indenização para exame da 

existência do direito de ação do segurado em face das empresas seguradoras: [...] (C2p) 

 

   

Os excertos [41] e [42] são representativos de coenunciação de L1/E1 com a voz de e2 

(Celso Barbi, Superior Tribunal de Justiça), marcados por verbos dicendi, como “ensina”, 

“note-se”. Portanto, L1/E1 assume a responsabilidade enunciativa pelo conteúdo 

proposicional e esse engajamento é revelado também pela adjetivação referente ao enunciador 

segundo: “festejado” (Celso Barbi).  

 

[43] Por todas estas razões expostas, vemos que inexiste interesse processual da autora, 

configurando-se ser a mesma carecedora do direito de ação, razão pela qual deve o presente 

processo ser extinto sem o julgamento do mérito, o que desde logo se requer. (C2p) 

 

 

Em [43], identificamos que L1/E1 é a fonte do dizer, ou seja, o produtor do texto faz 

uso da forma verbal na 1ª. pessoa do plural, desenvolvendo, assim, um engajamento 

percebido, principalmente, pela negativa “inexiste” e pelas expressões deônticas “deve [...] 

ser”  e “se requer”. Desse modo, verificamos PDV assertado com assunção da RE.  

 

[44] O reclamante logo pleiteia direito apontando como réu o XXXXX, porém, em concordância 

com a legislação pátria, não é exigível do requerido Réu a obrigação de agir, uma vez que o 

mesmo é apenas financiador, ou seja não é responsável por indenização de seguro. (C3p)  

 

[45] No caso aqui delineado, fica clara a ilegitimidade do Banco contestante que não foi 

responsável, pelo evento danoso de nenhuma forma. (C3p)  

 

 

Em [44], L1/E1 coconstrói um PDV assertado utilizando o conector contra-

argumentativo “porém” para concordar com o enunciador segundo (e2) “legislação pátria” de 

que o “Réu” não tem “obrigação de agir”. O produtor do texto prossegue na refutação 

assumindo a responsabilidade enunciativa pelo conteúdo preposicional.  

Já em [45], L1/E1, ao construir um enunciado epistêmico, marcado pela modalização 

“fica clara” e “não foi responsável”, assume integralmente a responsabilidade enunciativa 

pelo dictum.  
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[46] Ora, Douto Julgador, tal circunstância é evidente, afastando inexoravelmente quaisquer 

responsabilidades do XXXXX sobre o evento e, como tal, não poderá o contestante 

permanecer no polo passivo da presente lide. (C3p)  

 

 

Em [46], o locutor enunciador primeiro se engaja evocando a sua fala através do 

vocativo “Ora, douto julgador” e da asserção “é evidente”, configurando-se, assim, PDV 

assertado e assunção da RE. No excerto em análise, vemos também que o envolvimento é 

marcado pela modalidade apreciativa “inexoravelmente”, atestando a assunção do conteúdo 

proposicional.  

 

[47] A petição inicial, como ato processual propulsor da prestação jurisdicional pelo Estado, contém 

em sua estrutura um verdadeiro silogismo. Nela deve está (sic), como afirma a doutrina mais 

abalizada, uma premissa maior (fundamentos de direito), uma premissa menor (fundamentos de 

fato) e uma conclusão (pedido) que, com efeito, devem apresentar, entre si, um nexo lógico e 

harmônico. (C3p)  

 

  

Em [47], inicialmente, temos um PDV assertado, logo, L1/E1 assume a RE, conforme 

atestamos na asserção do dito de L1/E1 no fragmento: “petição inicial, como ato processual 

propulsor da prestação jurisdicional pelo Estado, contém em sua estrutura um verdadeiro 

silogismo”. Em seguida, temos coenunciação marcada pelo verbo de atribuição de fala 

“afirma”, quando L1/E1 imputa à “doutrina” a relação predicativa. Assim, observamos que no 

texto jurídico, é importante trazer a voz da fonte do Direito, visto que se torna estratégia 

linguística na argumentação, ou seja, as fontes do Direito são argumentos de autoridade na 

construção da orientação argumentativa de L1/E1.  

 

 

[48] E da conjugação do fato e do fundamento jurídico deve decorrer logicamente o pedido. Donde, 

“se o fato não autoriza as conseqüências jurídicas, a conclusão é falha e, se as conseqüências 

jurídicas não aguardam coerência com os fatos, igualmente” (J. J. Calmon de Passos, 

Comentários ao Código de Processo Civil, v. III, Forense, n. 168, pág. 257, 258). (C3p) 

 

Em [48], L1/E1 constrói um PDV assertado a partir da forma verbal deôntica “deve 

decorrer” e, além disso, modaliza a afirmação com o advérbio “logicamente”, imprimindo sua 

opinião. Na sequência, para validar o conteúdo proposicional, L1/E1 cita Calmon de Passos 

(e2) e, dessa maneira, estabelece uma relação de coenunciação, revelando a assunção da 

responsabilidade anunciativa por parte de L1/E1, ou seja, observamos o posicionamento de 

acordo entre o PDV de L1/1 e o PDV atribuído ao enunciador segundo Calmon de Passos. Tal 

posicionamento é atestado pelo uso da marca tipográfica negrito. 
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[49] E uma vez verificada qualquer das hipóteses, tem-se que inepta é a inicial, posto que não se 

compreende como o demandante pode afirmar que esteve doente e que foi negado o seu direito de 

receber indenização por Seguro, porém um dos pedidos do demandante é o ressarcimento do 

valor de R$ 5.000,00 referente a uma cama box, onde o pedido é totalmente incabível. (C3p) 

 

[50] Desta feita, restam ausentes os pedidos condizentes na natureza da ação com os fatos narrados em 

sua exordial, o que implica no indeferimento da petição inicial. Daí o desencontro, a desarmonia 

entre as premissas maior e menor (causa de pedir) e a conclusão (pedido), a ensejar o 

reconhecimento da inépcia da petição inicial nos termos da regra esculpida no artigo 295, inciso I, 

parágrafo único, I do CPC. (C3p) 

 

 

Em [49] e [50], temos PDV assertado seguido de um PDV representado. L1/E1 utiliza-

se de estratégias linguísticas para afirmar que a petição inicial, prolatada pela autora, não tem 

validade, ou seja, é inepta. O produtor do texto desqualifica a peça inicial através dos 

advérbios de negação “não” e “incabível”. A orientação argumentativa de negação é 

construída pelo operador contra-argumentativo “porém” e expressões que denotam a ideia de 

negação, como “negado”, “restam ausentes”, “indeferimento”, “desencontro”, “desarmonia”. 

Salientamos o PDV representado de L1/E1 em relação a e2 “o demandante”, 

destacando-se a percepção “posto que não se compreende”. Nesse sentido, LE/E1 reforça tal 

percepção quando finaliza o excerto com a modalização “totalmente incabível”. Ressaltamos 

ainda que L1/E1 ratifica o reconhecimento da inépcia da petição inicial quando imputa a 

relação predicativa ao art. 295, ou seja, utiliza como estratégia linguística a voz do direito.  

 

 [51] Cumpre destacar que o procedimento célere, simples e informal dos Juizados Especiais Cíveis 

não pode ser aplicado ao presente processo, por se tratar de demanda que exigirá a produção de 

prova técnica complexa, o que não se coaduna com a sistemática da lei 9.099/95. (C4p) 

 

[52] Ao tratar da competência dos Juizados Especiais Cíveis, a Lei 9.099/95, em seu art. 3º, determina 

que o “Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade”. (C4p) 

 

 

Em [51] e [52], o produtor do texto coenuncia com a fonte do direito “Lei 9.099/95” 

(e2) para demonstrar a competência dos “Juizados Especiais Cíveis”. Dessa maneira, L1/E1 

assume a responsabilidade enunciativa através dos enunciados epistêmicos “não pode ser 

aplicado” e “não se coaduna”. 

 

[53] Assim, em que pese o esforço da Autora em dar veracidade às suas alegações, não há qualquer 

indício de que o problema apresentado seja defeito de fábrica. (C4p) 

 

[54] Imperioso destacar que o defeito pode ter apresentado em razão de mau uso do veículo pela 

Autora, o que somente a perícia técnica poderá dizer. (C4p) 

 



122 
 

Em [53] e [54], temos PDV representado, uma vez que L1/E1 coenuncia com a autora 

(e2) destacando-se lexemas avaliativos “pese o esforço”, “imperioso” e “mau uso”. Assim, 

L1/E1 assume a responsabilidade enunciativa do conteúdo proporcional, ressaltando as 

asserções “não há qualquer” e “somente a perícia técnica poderá dizer”.  

 

 

[55] Ora, o Enunciado nº 54 do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais é 

neste sentido, ao afirmar que a complexidade da demanda afere-se pelo objeto da prova a ser 

produzida nos autos e não em face do direito material, confira-se: [...] (C4p)  

 

[56] Sendo assim, verifica-se, insofismavelmente, que a causa supera, em complexidade, o âmbito de 

aplicação da Lei 9.099/95, motivo pelo qual, afigura-se esse M. D. Juízo absolutamente 

incompetente para apreciar e julgar a matéria em debate. (C4p) 

 

 

Em [55] e [56], temos o uso das construções mediativas assinalando para as entradas 

das fontes do direito, posto que L1/E1 imputa a responsabilidade enunciativa pela relação 

predicativa ao “Enunciado nº 54 do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados 

Especiais” e “M. D. Juízo”, marcadas pelos verbos de atribuição de fala “afirmar” e “confira-

se”. Além disso, observamos um suposto não engajamento de L1/E1, revelado pelas formas 

verbais impessoais: “verifica-se” e “afigura-se”, uma vez que, no fio-textual, notamos o 

engajamento de L1/E1 através dos lexemas avaliativos “absolutamente incompetente” e 

“insofismavelmente”, indicando o PDV assertado sob o olhar perceptivo de L1/E1. 

   

[57] Diga-se, ainda, que a prova pericial é direito da parte que a pretende produzir, equivalendo uma 

sentença sem a produção da referida prova ao seu indeferimento, em flagrante 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA RÉ, contrariando o quanto disciplinado no 

artigo 5, inciso LV, da Constituição Federal. (C4p) 

 

[58] Face ao exposto, requer que V. Exa. se DIGne a EXTINGUIR O PROCESSO, sem resolução 

do mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei 9.099/95. (C4p) 

 

 

Em [57] e [58], L1/E1 compromete-se com o conteúdo proposicional a partir de 

enunciados deônticos “diga-se” e “requer”, assinalando imperatividade e futuridade em 

direção ao juiz “que vossa excelência se digne”. Ainda, o produtor do texto utiliza-se das 

formas tipográficas em maiúsculas e negritadas para reforçar o seu envolvimento na relação 

predicativa.  

 Observamos que a expressão “com fulcro no artigo” é indicadora de quadro mediativo, 

mas em postura de coenunciação, pois é um conector que estabelece a relação de 
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conformidade (de acordo com o artigo 51). Assim, verificamos o acordo de L1/E com o PDV 

imputado ao enunciador segundo, fonte do saber: lei 9.099/95. 

. 

[59] A XXXXX, não possui mais contrato de plano de saúde firmado com a parte autora, tendo 

prestado os seus serviços até o pedido de cancelamento em 01/04/2013, consoante aduzido pela 

própria parte demandante à fl. 02 da inicial em seu 4º parágrafo, vejamos: [...] (C5p) 

 

 

Em [59], observamos PDV assertado, posto que L1/E1 assume a responsabilidade 

anunciativa pelo conteúdo proposicional, verificado pela expressão epistêmica “não possui” e 

“tendo prestado”. Por conseguinte, L1/E1 atribui o afirmado através da expressão mediativa 

“consoante aduzido” e pelo verbo de atribuição de fala “vejamos”.   

 

 

 [60] Com a entrada em vigor da RESOLUÇÃO NORMATIVA n.º 195/2009, da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar – ANS (anexa), que regulamenta o plano privado de assistência à 

coletivo por adesão e sua forma de contratação, restou esclarecido que para fins de contratação, os 

planos privados de assistência à saúde classificam-se em individual ou familiar, coletivo 

empresarial ou coletivo por adesão (art. 2º). (C5p) 

 

[61] In casu, estamos tratando do Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão que é 

aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com pessoas 

jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, como, por exemplo, os conselhos 

profissionais (art. 9º, I). (C5p) 

 

Em [60], L1/E1 descreve entrada em vigor da RESOLUÇÃO NORMATIVA n.º 

195/2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, configurando-se, assim, PDV 

assertado, pois L1/E1 afirma através da expressão epistêmica “restou esclarecido”.  

Já no excerto [61], L1/E1 assume a responsabilidade enunciativa total do conteúdo 

proposicional através da forma verbal “estamos”, uma vez que o advogado (L1/E1) encontra-

se na fonte do dizer, sendo, pois, testemunha da informação veiculada.  

 

 

[62] Até a entrada em vigor da RN n.º 195/2009 os planos coletivos por adesão podiam ser firmados 

diretamente entre a operadora de plano de saúde e os conselhos, restando estipulado em contrato 

que a cobrança das mensalidades seria realizada mediante boleto expedido pela operadora de 

plano de saúde diretamente a cada um dos beneficiários do contrato.  (C5p)  

 

[63] No entanto, após a referida Resolução, essa possibilidade deixou de existir. Agora, se a 

contratação se der diretamente entre a operadora de plano de saúde e o Conselho, a 

cobrança da mensalidade não pode ser mais individualizada, mas sim cobrada como um 

todo ao Conselho que fica com a responsabilidade de recebê-la de cada filiado. (C5p)  

  

[64] Sendo assim, para não suportar o ônus de uma suposta inadimplência de seus filiados em 

relação ao plano de saúde, os conselhos passaram a se valer da faculdade trazida pelo art. 

23 da RN n.º 195/2009, no sentido de que a contratação poderia passar a se dar com a 
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participação de uma Administradora de Benefícios na condição de estipulante do contrato 

firmado, assumindo esta o risco decorrente de inadimplência. Veja-se: [...] (C5p) 

 

 

Os excertos reunidos [62], [63] e [64] apresentam PDV assertado em postura de 

coenunciação, pois L1/E1 coenuncia com o PDV do art. 23 da RN n.º 195/2009. Destacamos 

que os excertos são marcados por enunciados epistêmicos, ou seja, L1/E1 assume ser 

conhecedor dos fatos diretamente na fonte. Destacam-se o conector contra-argumentativo “no 

entanto”, o organizador temporal “agora” e o conector de conclusão “Sendo assim” que 

direcionam os enunciados na orientação argumentativa sobre a questão da inadimplência.  

 

[65] Dessa forma, a relação contratual da XXXXX é com a XXXXX, que contratou plano privado 

de assistência à saúde, na condição de estipulante de plano coletivo, e o disponibilizou a 

CRO/RN e outros entes da mesma natureza. (C5p) 

 

 

Em [65], L1/E1 ratifica a informação anterior e narra o conteúdo proposicional, 

expondo o modo de agir dos enunciadores segundos (XXXXX), dessa maneira, assume a 

responsabilidade enunciativa, destacando-se PDV narrado. A marcação em negrito revela a 

ênfase do produtor do texto pelo dito, revelando um PDV assertado por meio de marca 

tipográfica e negrito.  

 

[66] O que na verdade resta claro é que a XXXXX não possui vínculo contratual com a parte 

requerente e nem haveria porque ter mantido, e não lhes ofereceu, cobrou nada ou deixou de 

acatar qualquer de suas solicitações. (C5p) 

 

 

Em [66], temos PDV assertado com L1/E1 assumindo a responsabilidade enunciativa 

do pelo conteúdo proposicional, destacando-se enunciados epistêmicos “O que na verdade 

resta claro”, “não possui vínculo contratual com a parte requerente e nem haveria porque ter 

mantido”. Em seguida, o produtor do texto narra ações que desencadeiam as atitudes da 

enunciadora segunda (e2), a parte ré, para argumentar sobre a negativa de vínculo contratual 

com a requerente (autora da ação), configurando-se, assim, PDV narrado.   

 

[67] Portanto, o problema narrado pela parte requerente na exordial  não possui nenhuma 

relação fático-jurídica com a XXXXX, devendo o feito ser extinto sem  resolução  do  mérito  

em  relação  a  esta  em  razão  de  sua  ilegitimidade  passiva, conforme previsão legal 

constante no art. 267, VI do CPC. (C5p)  
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 Em [68], L1/E1 conclui sua argumentação na seção “Das preliminares” a partir de 

PDV assertado em que o enunciado deôntico “devendo o feito ser extinto sem resolução do 

mérito” exprime a imperatividade da extinção do processo sem resolução de mérito. No 

excerto, observamos o uso da expressão “conforme”, forma mediatizada que introduz o 

conteúdo proposicional reportado por L1/E1 em postura de coenunciação, atribuindo a 

responsabilidade enunciativa pelo dito a outra fonte enunciativa, ou seja, imputa ao CPC (e2) 

que é o texto legal.  

     

[69] A legitimidade das partes se constitui numa das condições da ação e, assim, sendo ilegítima uma 

das partes, restará ausente uma das condições da ação, inclusive vai gerar a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, conforme dispõe o artigo 267, inciso VI do Código de Processo Civil. 

(C6p) 

 

[70] Para que a Demandada seja considerada parte legítima se faz necessário que exista uma relação 

de sujeição diante da pretensão requerida. Nesse sentido, segundo palavras do renomado Luiz 

Rodrigues Wambier, em seu livro Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 1, diz que:  
 

“...será  parte  legítima  para  figurar  no  pólo passivo,  aquele  a  quem  caiba  

a  observância  do dever correlato àquele hipotético direito”. C6p) 

 

 

 Em [69] e [70], L1/E1 recorre às vozes da legislação “artigo 267, inciso VI do Código 

de Processo Civil” e ao renomado “Luiz Rodrigues Wambier” a partir das formas 

mediatizadas “conforme” e “segundo” para validar o conteúdo proposicional anteriormente 

assumido por ele. Nesse fragmento, constatamos a postura de coenunciação entre o PDV 

assertado de L1/E1 no qual se depreende a necessidade da demandada ser considerada parte 

legítima e o PDV imputado ao e2 (Luis Rodrigues Wambier).  

 

[71] A XXXXX não é responsável pelo rebaixamento na estrutura que causou os desnivelamentos do 

camarote, tendo em vista que a estrutura não foi sequer por ela montada, além disso  o ocorrido 

está  sendo  apurado  pelas  autoridades  competentes,  quais  sejam, a 2ª Delegacia de Polícia 

Civil de Parnamirim/RN  (IP 033/2014), o  ITEP-RN  e  o  Corpo  de  Bombeiros,  não  sendo  

razoável estabelecer  qualquer  conclusão  antes  que  de  uma  posição  por parte deles. (C6p) 

 

 

Em [71], temos PDV assertado, sendo o conteúdo proposicional assumido por L1/E1, 

que valida seu envolvimento no afirmado através dos enunciados epistêmicos de negação 

“não é responsável” e “não foi sequer por ela montada”. Por fim, nomeia as autoridades “2ª 

Delegacia de Polícia Civil de Parnamirim/RN (IP 033/2014), o ITEP-RN e o Corpo de 

Bombeiros” para respaldar o dito, emitindo juízo de valor, marcado pelo lexema avaliativo 

“razoável”.  

 



126 
 

[72] A empresa Requerida não pode nem deve preencher o polo passivo da presente demanda, 

considerando também que o fato ocorrido ainda está sendo apurado pelas autoridades 

competentes (Docs. em anexo), não havendo, portanto, de se atribuir responsabilidade à 

XXXXX. (C6p) 

 

 

Em [72], L1/E1 expressa seu PDV enunciando através das expressões deônticas “não 

pode” e “nem deve preencher”, configurando-se, portanto, PDV assertado, revelando a 

assunção da responsabilidade enunciativa pelo conteúdo proposicional em coenunciação com 

e2 (empresa requerida). 

  

[73] Conforme restou demonstrado no tópico anterior, apresentada a verdade fática, percebe-se 

facilmente que a XXXXX não teve nenhuma conduta negligente sobre os supostos infortúnios 

vivenciados pela Autora. (C6p) 

 

[74] Conforme é sabido por Vossa Excelência, para figurar no polo passivo da demanda, necessário se 

faz que a Ré seja responsável pela observância do direito material da Autora que supostamente 

tenha sido violado, o que não é o caso da XXXXX. (C6p)  

 

 

Em [73] e [74], temos a forma mediatizada “conforme” para marcar o não 

engajamento de L1/E1 pelo dito. Observamos, nesses excertos, PDV representado, pois L1/E1 

faz uso da expressão verbal “percebe-se” para revelar sua visão perceptiva sobre o 

entendimento de que não ocorreu conduta negligente. A expressão verbal atesta a neutralidade 

de L1/E1 em relação à percepção da visão “fática” da verdade. 

   

[75] Muito pelo contrário, mesmo não sendo a responsável pela montagem da estrutura, a empresa 

Demandada se dispôs, conforme nota oficial em anexo, a colaborar com todos aqueles que 

tivessem tido alguma lesão ou prejuízo, o que, felizmente, não aconteceu. (C6p) 

 

[76] Inexiste, razão plausível para que a empresa Requerida seja mantida no polo passivo da presente 

ação, vez que não apresentou nenhuma ingerência ou negligência em relação ao infortúnio 

supostamente vivenciado pela Autora. (C6p) 

 

Em [75] e [76], L1/E1 assume a responsabilidade enunciativa pelo dito, posto que se 

engaja a partir de expressões que emitem juízo de valor, como “Muito pelo contrário”, 

“felizmente” e “infortúnio”. Dessa maneira, temos PDV assertado em coenunciação com e2 

(empresa Demandada e empresa Requerida). 

 

 [77] Assim, carecendo o caso em tela de conclusões que venham a esclarecê-lo, sobretudo no que diz 

respeito de o que/quem realmente deu causa ao rebaixamento de parte da estrutura do camarote, 

considerando inclusive que pode ter sido ocasionado pela chuva torrencial que atingiu a maior 

parte do dia 18 de janeiro de 2014, configurando assim caso fortuito ou de força maior, deve ser o 

processo suspenso, o que desde já se requer. (C6p) 
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Em [77], L1/E1, o advogado, representante da parte ré, conclui fazendo uso do 

organizador textual “Assim”, que estabelece relação de confirmação com o dito 

anteriormente, assumindo a responsabilidade enunciativa pelo conteúdo proposicional. Dessa 

maneira, temos PDV assertado, com destaque para os enunciados deônticos “deve ser o 

processo suspenso” e “o que desde já se requer”, ou seja, requerendo que o processo seja 

suspenso, haja vista que carece de conclusões sobre os fatores que ocasionaram o 

rebaixamento de parte da estrutura do camarote.  

    

[78] Tendo em vista que já houve a providência de estorno em favor do Requerente, conforme 

comprova carta de cancelamento anexa, no valor total da compra R$ 819,24 (oitocentos e 

dezenove reais e vinte e quatro centavos), sem qualquer incidência de multas ou penalidades, 

cabe a esta requerida requerer que seja decretada carência da presente ação, pela perda 

superveniente do interesse de agir, sendo certo que não é devida ao Requerente qualquer 

tipo de indenização, seja moral ou material, haja vista que ele próprio não sofreram 

nenhum ônus  financeiro  diante  da  referida  contratação,  e  tão  pouco  ocorreu algo que 

tenha ofendido seus direitos da personalidade. (C7p) 

 

 

 Em [78], temos PDV assertado, pois L1/E1 afirma de maneira engajada o conteúdo 

proposicional “Tendo em vista que já houve”, “sendo certo que não é devida”. Ainda, o 

produtor do texto faz uso de modalidades apreciativas que emitem juízo de valor, como “sem 

qualquer” e “tão pouco”. Assim, L1/E1 assume a responsabilidade enunciativa em relação aos 

pontos de vista dos enunciadores segundos (requerida). 

 

[79] O Superior Tribunal de Justiça já decidiu acerca da perda superveniente do interesse de 

agir que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. (C7p) 

 

 

 Em [79], L1/E1 revela acordo e assume responsabilidade enunciativa, em postura de 

coenunciação pelo dito, através de PDV narrado imputado ao Superior Tribunal de Justiça. 

Destacamos que o enunciado deôntico “deve ser extinto” assinala o desfecho a que deve 

chegar o processo. 

 

[80] Todo  o  processo  relativo  a  intermediação  da  venda  do  pacote turístico  foi concluído com 

sucesso, o que ocorre, conforme já argumentado, houve problema  de  informação  do  fornecedor  

direto  da  hospedagem,  “Hotel XXXXX”, tendo em vista que o mesmo disponibilizou para 

venda reservas sendo que já não haviam mais vagas disponíveis. (C7p) 

 

[81] Deste modo,  a Requerida, inviabilizada  de  realizar  as  reservas  do Requerente,  cancelou  a  

compra,  providenciando,  portanto,  o  estorno  dos  valores pagos pelo titular do cartão utilizado 

na compra. (C7p)  
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 Os excertos [80] e [81] apresentam PDV narrado demonstrando atitude de agir dos 

enunciadores segundos (Hotel XXXXX, a Requerida), distanciando a perspectiva de L1/E1 da 

relação predicativa.  

 

[82] Como se não bastasse, não há qualquer comprovação de que o Requerente de fato tenha 

pago tais valores à titular do cartão, sendo assim, de fato o demandante não é parte legítima 

para figurar no polo ativo da demanda! (C7p) 

 

 

Em [82], L1/E1 assume a responsabilidade enunciativa pelo dito, constituindo-se, 

dessa maneira, PDV assertado, conforme atestamos pelo uso da modalidade de negação para 

afirmar que o demandante não é parte legítima no processo. Observamos estratégias 

linguísticas, como o negrito e a exclamação, que revelam o envolvimento do produtor do 

texto, o que comprova a assunção da responsabilidade enunciativa do conteúdo proposicional 

de L1/E1 em coenunciação com os enunciadores segundos “Requerente” e “demandante”. 

 

[83] Mediante os fatos narrados, de IMEDIATO, é necessária a avaliação da real necessidade desta 

Requerida estar presente nestes autos, haja vista que não contribuiu em nada para que se visualize 

nexo causal existente entre as alegações do Requerente, e possíveis condutas por parte desta 

Requerida. (C7p) 

 

[84] Faz-se necessário provar que esta Requerida não possui qualquer responsabilidade em relação aos 

fatos alegados pelo Requerente, pois conforme já exposto não há qualquer dano sofrido pelo 

mesmo. (C7p) 

 

[85] Por derradeiro, necessária a RATIFICAÇÃO de que esta Requerida é empresa pura e simples 

intermediária de negócios, ainda mais, somada à característica peculiar de ser uma empresa de 

denominado E-Commerce (comércio eletrônico), o que demanda análise diferenciada enquanto 

mera prestadora de serviços como elencada no Código de Defesa do Consumidor! (C7p) 

 

 

Os excertos [83], [84] e [85] revelam PDV assertados, verificados pelas expressões 

deônticas “é necessária”, “Faz-se necessário”, “necessária a RATIFICAÇÃO”, sinalizando 

obrigatoriedade. O engajamento pelo dito de L1/E1 é assinalado pelo destaque em letras 

maiúsculas dos lexemas “IMEDIATO” e “RATIFICAÇÃO”, ensejando envolvimento pelo 

conteúdo proposicional.  

 

 [86] Deste modo, preliminarmente, requer seja esta Requerida, por medida justa e legal, 

considerada parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda, com o  

devido  reconhecimento  da  preliminar  de ilegitimidade  passiva  ad  causam,  com  a  

consequente  extinção  do  feito  sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI do 

Código de Processo Civil. (C7p) 
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Em [86], L1/E1 assume a responsabilidade enunciativa a partir de PDV assertado, 

marcado pelos enunciados deônticos “requer seja esta requerida” e lexemas de juízo de valor, 

como “justa”,  “legal” e “como devido reconhecimento”. Ainda, L1/E1 imputa ao texto da lei 

“artigo 267, VI do Código de Processo Civil” a decisão que o Juiz seguirá, utilizando a forma 

mediatizada “nos termos”. As marcas linguísticas em negrito e sublinhada assinalam o 

engajamento do produtor do texto pelo conteúdo proposicional.   

  

 [87] É indispensável para uma correta e válida prestação jurisdicional o preenchimento das condições 

da ação, sem as quais o processo não alcança a sua finalidade. (C8p) 

 

[88] Importante destacar que não obstante a ré ter construído o empreendimento denominado 

XXXXX, a mesma nunca foi proprietária da unidade 1502, torre A, cuja autora se diz adquirente, 

tendo esta, inclusive, confirmado em sua exordial que o imóvel foi adquirido junto a XXXXX 

(C8p) 

 

 

Em [87] e [88], L1/E1 inicia a proposição-enunciado fazendo uma avaliação através 

da modalidade epistêmica “É indispensável”, bem como por meio da expressão modal 

avaliativa “importante destacar”, configurando-se, pois, PDV assertado, revelando, assim, a 

assunção da responsabilidade enunciativa.  

 

[89] Conforme preceitua o art. 3º do CPC, "para propor ou contestar uma ação é necessário ter 

interesse e legitimidade".  Ou seja, somente os titulares da relação jurídica de direito material 

deduzida em juízo é que podem demandar. (C8p) 

 

 

Em [89], L1/E1 não se engaja pelo dito, imputa ao “art. 3º do CPC” fazendo uso da 

forma mediatizada “Conforme” e marca o discurso de outrem por meio de aspas. Na segunda 

proposição-enunciado, o produtor do texto faz uso de “Ou seja” para esclarecer o dito 

anteriormente e, dessa maneira, assume a responsabilidade enunciativa.  

 

 

[90] É de elementar sabença, que pela natureza do negócio jurídico firmado entre os permutantes, a 

reserva das unidades permutadas nunca foram da XXXXX, restando para esta apenas à 

responsabilidade de construí-las e entregá-las dentro dos prazos convencionados entre as partes, 

uma vez que a fração ideal das unidades permutadas sempre foi de propriedade dos permutantes. 

(C8p) 
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 Em [90], L1/E1 faz uso de ponto de vista dóxico “É de elementar sabença”, retomando 

um saber comum, revelando uma percepção em relação ao conteúdo proposicional, 

constituindo-se, pois, em ponto de vista representado.  

   

[91] Excelência, quem deu o imóvel em promessa de compra e venda a autora e estipulou os prazos e 

condições para entrega do mesmo foi exclusivamente a XXXXX, não possuindo a ré ciência de 

qualquer fato inerente a esta negociação, bem como qualquer responsabilidade sob a mesma, 

razão pela qual é nítida a ilegitimidade da XXXXX para figurar no pólo passivo da quizila. (C8p) 

 

 

Em [91], L1/E1 assume a responsabilidade enunciativa, demonstrando que estava na 

fonte da informação, sendo testemunha dos fatos ocorridos. No excerto em análise, 

verificamos um PDV narrado sob o olhar de L1/E1 sobre os fatos ocorridos e contados. 

Constatamos ainda PDV assertado, conforme observamos o engajamento pelo uso dos 

modalizadores avaliativos: “exclusivamente” e “é nítida”, assinalando juízo de valor. 

 

 

[92] Conforme pode ser observado nos documentos em anexo, a unidade imobiliária em comento é 

objeto do CONTRATO DE PERMUTA firmado entre a ré e a XXXXX, cujo objeto cerrou-se na 

permuta de terreno não edificado por área construída, o qual foi destinado à construção também 

do empreendimento XXXXX. (C8p) 

 

 

 Em [92], temos PDV representado, marcado pelo enunciado epistêmico “pode ser 

observado”, apontando uma aceitação da verdade por L1/E1 em coenunciação com e2 (a 

unidade imobiliária). O produtor do texto utiliza a forma mediatizada “Conforme” para se 

distanciar do conteúdo proposicional, portanto, não se engajando pelo dito.  

 

 [93] Assim, a petição inicial, tal qual apresentada pela autora, é flagrantemente inepta merecendo ser 

indeferida nos termos do art. 295 do CPC, devendo o processo ser, conseqüentemente, extinto 

sem resolução do mérito, conforme previsão do art. 267, I, do mesmo diploma legal, sob pena de 

cerceamento de defesa da ré. (C8p) 

 

[94] Os arts.  282 e 283 do CPC exigem que a petição inicial seja encaminhada ao juízo competente 

para o feito, que contenha os fatos e fundamentos jurídicos do pedido (causa de pedir), o pedido 

que delimita atuação do órgão jurisdicional (art. 128, CPC), as provas que pretende produzir para 

corroborar suas alegações, o valor da causa, o requerimento de citação do réu, bem como esteja 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. (C8p) 

 

[95] O Art. 462 do Código de Processo Civil dispõe que se após propositura da ação, algum fato 

constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz 

tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a 

sentença. (C8p) 
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 Em [93], [94] e [95], L1/E1 recorre às vozes da legislação a partir das formas 

mediatizadas “nos termos”, “conforme”, bem como verbos de atribuição de fala, “dispõe”, 

“caberá”, “proferir” para assinalar que a petição inicial deve ser julgada como inepta e, dessa 

maneira, assume a responsabilidade enunciativa pelo dito. Nos fragmentos em análise, 

observamos o acordo de L1/E1 em relação aos PDV imputados ao Código do Processo Civil 

os quais estão em consonância em prol da orientação argumentativa de L1/E1. 

 

 Neste tópico, tratamos da análise do gerenciamento das vozes nas seções “Das 

preliminares”, focalizando os pontos de vistas evocados pelo locutor enunciador primeiro (o 

advogado) e pelos enunciadores segundos (as fontes do direito, a parte autora e a parte ré, 

dentre outros) no que concerne à assunção da responsabilidade enunciativa ou a um quadro de 

mediatividade, quando L1/E1 não se engaja pelo dito. A seguir, ilustramos os resultados da 

análise sintetizados na figura 11. 

 

Figura 11- Relações estabelecidas na seção “Das preliminares” 

 

 

Observamos que a representação dos pontos de vistas de L1/E1 na seção “Das 

preliminares” é verificada por estratégias linguísticas expressadas através das modalidades 

epistêmicas e deônticas, assinalando o comportamento de L1/E1 em relação ao dito do 

conteúdo proposicional do PDV imputado ao enunciador segundo. Isso é demonstrado quando 

o produtor do texto, seja assumindo por si próprio ou coconstruindo a orientação 

argumentativa com os enunciadores segundos, compromete-se com a verdade ou contra-

argumenta, refutando o conteúdo proposicional. Ademais, por ser a Contestação um gênero de 

negação ao que a parte autora prolatou na Petição Inicial, é comum a enunciação ser dirigida 
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por afirmações que desqualificam o processo, bem como de pedidos de extinção sem 

resolução de mérito.  

 Destacamos a predominância, nos excertos, de PDV assertado, pois, na medida em que 

L1/E1 faz referência a outros enunciadores que partilham do mesmo ponto de vista, temos 

uma postura de coenunciação a serviço da orientação argumentativa defendida por L1/E1 

(RABATEL, 2008, 2015a, 2016) e, portanto, o conteúdo proposicional é assumido 

integralmente.   

 Observamos também, nos excertos, PDV representado, quando L1/E1 utiliza-se de 

verbos ou lexemas de percepção em prol da orientação argumentativa pretendida. Dessa 

maneira, o advogado, ao defender a parte ré, distancia-se do dito, imputando-o, 

principalmente, à voz do legislador, objetivando desqualificar o processo da parte autora.  

 No que se refere à mediatividade, L1/E1 faz uso de quadro mediador “conforme”, “no 

fulcro” para validar, através das fontes do direito, a informação que orienta a negação dos 

fatos. Em outras proposições-enunciados, foi possível observar o não engajamento pelo dito 

através de verbos de atribuição de fala e formas impessoais para referenciar os artigos do 

Código de Processo Civil, dentre outras fontes do direito.  

 

5.4.2 Análise na seção “Do mérito” 

 

 

[96] Caso ultrapassada a preliminar de incompetência em razão da matéria, o que se admite apenas por 

argumentar, informa-se que jamais houve ausência de serviço ou qualquer pretensão resistida da 

requerida. (C1m)  

 

[97] Contudo, ressalte-se, a produção de prova pericial no presente caso seria indispensável, tanto à 

parte demandante para que demonstrasse o fato constitutivo de seu direito, quanto à ré, para que 

possa provar a inexistência de vício ou defeito de fabricação no produto, além de comprovar 

que eventual dano ocorrido naquele, pode possuir ligação com qualquer ação ou omissão do 

autor em momento posterior à entrega do bem. (C1m)  

  

Nos excertos [96] e [97], verificamos que L1/E1 constrói sua orientação argumentativa 

a partir de PDV representado, marcado pelos enunciados modalizados “o que se admite 

apenas por argumentar” e “informa-se que jamais houve”, imputando “à requerida” que esta 

não se negou a prestar serviço. Ainda, destacamos essa percepção de L1/E1 pelos verbos 

modais “Ressalte-se”, “seria” e “demonstrasse”.  

Assinalamos o uso do negrito para enfatizar o posicionamento de L1/E1, bem como 

dos enunciados deônticos “para que possa provar” “pode possuir” configurando inexistência 

de defeito na fabricação do produto adquirido pela parte autora.    
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[98] O diferencial é necessário para a correta responsabilização na presente lide do suposto vício 

encontrado. Se o defeito ou vício forem derivados de fabricação, é correto que responda a 

fabricante por aqueles, conforme o artigo 18 do CDC. Entretanto, se as avarias são decorrentes de 

instalação, ausência de manutenção, local inapropriado ou qualquer ato ou omissão de dever do 

próprio consumidor, a responsabilidade será integralmente daquele ou do terceiro instalador, 

conforme o artigo 12, §3º, III do CDC. (C1m) 

  

 

Em [98], inicialmente, temos PDV assertado, marcado pelo enunciado deôntico “é 

necessário”, revelando engajamento pelo dito por parte de L1/E1. Na sequência, através da 

condicionalidade “se...forem”, observamos PDV representado, pois configura subjetividade, 

percepção de L1/E1 pelo conteúdo proposicional e, para referendar o dito, imputa ao “artigo 

18 do CDC”.  

Destacamos, nesse excerto, que L1/E1 utiliza o operador contra-argumentativo 

“entretanto” para direcionar sua orientação argumentativa em defesa da refutação de que 

danos ocorridos no produto devem ser atribuídos a terceiros e, para validar sua asserção, 

recorre ao “artigo 12, §3º, III do CDC” através da expressão de mediatividade “conforme”. 

 

[99] Muitas vezes pessoas ajuízam ações e efetuam reclamações buscando a substituição ou devolução 

do valor pago sem ao comprovar vício ou defeito no produto de fabricação. Tais ações trazem 

indevidos prejuízos aos fornecedores, que diversas vezes são injustamente obrigados a ressarcir a 

quem não tem direito, pela automatização da inversão da prova e facilitação do acesso do 

consumidor aos órgãos de proteção. (C1m) 

  

 

 Em [99], é predominante o PDV dóxico, representado pelos enunciados “Muitas vezes 

pessoas ajuízam ações e efetuam reclamações” configurando distanciamento pelo dito por 

parte de L1/E1, pois este recorre a um saber comum, revelando uma percepção em relação ao 

conteúdo proposicional.  

 

 [100] Inicialmente, cumpre aduzir que os fatos narrados pela demandante não dizem e nem se 

adéquam a qualquer conduta da ora demandada, uma vez que não houve a prática de ato ilícito 

pela fabricante e nem qualquer ação que pudesse causar danos morais à consumidora. Não há 

mínimo nexo causal entre a conduta da parte ré e o pretenso dano. (C1m) 

 

[101] Jamais houve pretensão resistida por essa requerida, razão pela qual não há motivação 

fática, lógica, jurídica ou racional para que seja devida qualquer indenização ao mesmo. (C1m) 

 

 Os excertos [100] e [101] são marcados pela negação a partir dos enunciados 

modalizados “não dizem e nem se adéquam a qualquer conduta da ora demandada”, “uma vez 

que não houve a prática e nem qualquer ação que pudesse causar”, “Não há mínimo nexo 
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causal”, “Jamais houve pretensão” e “não há motivação”. Entendemos que se trata de PDV 

assertado, visto que também são enunciados epistêmicos revelando total engajamento de 

L1/E1, ou seja, ele sabe, crer no que enuncia, portanto, direciona a orientação argumentativa 

do dito.  

  

 [102] Importante lembrar que a legislação somente permite a reparação dos danos quando esta 

ultrapassar a solução satisfatória da lide. Segundo Rizatto Nunes, conforme o Art. 19, IV do 

CDC, em sua parte final dita sobre a restituição da quantia paga sem prejuízo de eventuais perdas 

e danos, a expressão “perdas e danos” deve ser entendida como danos materiais e morais que 

pode ser pleiteada. (C1m) 

 

 

 Em [102], percebemos a assunção da responsabilidade enunciativa de L1/E1 através 

dos lexemas avaliativos “importante”, “somente” e “satisfatória”, conduzindo ao engajamento 

pelo dito. Em seguida, L1/E1 argumenta sobre o significado da expressão “perdas e danos” 

por meio da mediatividade, marcada pelas expressões “segundo” e “conforme”. Observamos 

que L1/E1 imputa a informação do “Art. 19 o Art. 19, IV do CDC” ao enunciador segundo 

“Rizatto Nunes”, ou seja, há uma postura de subenunciação.  

 

[103] Vê-se claramente que os fatos narrados pela parte autora, mesmo que pudessem se reputar 

verdadeiros, jamais teriam o condão de macular o sentimento interno da mesma, não passando de 

meros aborrecimentos, impossibilitada qualquer confusão com fatos ensejadores de danos morais. 

Mesmo quando há contato de consumidores com fabricantes, não se pode admitir a supracitada 

indenização por fatos simples e sem repercussões como o caso em tela. A matéria, inclusive, já 

foi sumulada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é perfeitamente clara quando 

anuncia que: [...] (C1m) 

 

 

Destacamos em [103] PDV assertado com assunção total da responsabilidade 

enunciativa, marcada por expressões axiológicas, como “claramente”, “o condão de macular o 

sentimento interno da mesma”, “meros aborrecimentos”, perfeitamente clara”. Assim, L1/E1 

revela envolvimento pelo dito encaminhando a orientação argumentativa.  

 

[104] [...] O Código Civil, em seu artigo 927 deixa expresso que a indenização possui caráter de 

reparação, assim, é amplamente sabido que a indenização por danos morais não possui no Brasil 

natureza punitiva pura ou de repressão, ao contrário do sistema norte-americano, que adota 

explicitamente o chamado punitive damages. (C1m) 

 

[105] O inciso VIII do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor é norma decorrente do princípio 

da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV, da CF), a qual tem por escopo facilitar a defesa 

do consumidor em juízo, considerando-se que o fornecedor seja a parte “forte” da relação. (C1m) 

 

[106] Para que se admita a reparação de qualquer espécie, os danos devem ser especificados e 

efetivamente provados, não podendo os requerentes somente formular meras alegações, como no 
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caso sub judice, sem elemento comprobatório algum do que alega. Conforme a regra geral do art. 

333 do Código de Processo Civil: (C1m)  

 

[107] Nada obstante ao fato de a legislação preconizar a facilitação da defesa do consumidor em Juízo, 

tal norma não é de aplicação objetiva. Sansseverino, afirma que “o consumidor não fica 

dispensado de produzir provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o 

consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu 

direito. (C1m) 

 

 

Nos excertos [104], [105], [106] e [107] destacamos a ocorrência de PDV assertado 

em postura de coenunciação, ou seja, L1/E1 coconstrói seu posicionamento enunciativo-

argumentativo a partir do acordo com o PDV imputado aos enunciadores segundos “O 

Código Civil O inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor”, “art. 333 do 

Código de Processo Civil” e “Sansseverino”. Observamos que todas as proposições-

enunciados objetivam direcionar a argumentação de que o autor da ação de indenização 

deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito.  

 

 

 [108] O seguro de garantia estendida tem como objetivo fornecer ao segurado a extensão e/ou 

complementação da garantia original de fábrica, estabelecida no contrato de compra e venda de 

bens, mediante o pagamento de prêmio. (C2m) 

 

[109] Pela extensão de garantia a vigência do contrato de seguro inicia-se após o término da garantia 

original de fábrica, e pode contemplar a mesma cobertura oferecida pela garantia original de 

fábrica, tais garantias ampliadas ou mesmo diferenciadas, durante a vigência do contrato de 

seguro. (C2m) 

 

Nos excertos [108] e [109], observamos PDV assertado, pois L1/E1 coenuncia 

partilhando do conteúdo proposicional, portanto, assume a responsabilidade enunciativa pelo 

dito, assinalada por expressões modais epistêmica “tem” e “deôntica “pode contemplar”. 

Assim, L1/E1 valida seu envolvimento no dito.  

 

 

[110] A autora relata, em sua peça inaugural, que o bem apresentou defeito e este tentou solucionar o 

problema, entretanto, não logrou êxito. (C2m) 

  

[111] Portanto, de fato foi celebrado um contrato de seguro entre a demandante e esta seguradora, 

contrato este de garantia estendida, que possui dentre as coberturas, a de reparo, troca do produto 

ou devolução de valores, caso apresente defeitos irreparáveis. (C2m) 

 

 [112] A segurada realizou o aviso de sinistro e o produto fora verificado. Como o reparo não era 

viável foi autorizado o reembolso do produto e aberto pendência para contatar a 

consumidora. (C2m) 
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[113] Neste sentido, foi realizado o aviso do sinistro e esta seguradora se prontificou a realizar o 

pagamento do valor do produto, sendo a autora informada sobre pendência em relação à 

documentação necessária. (C2m) 

  
  

Os excertos [110], [111], [112] e [113] reunidos apresentam PDV narrado, uma vez 

que o narrador-advogado (L1/E1), nesse contexto, marca a forma de agir dos enunciadores 

segundos (e2) (autora, seguradora, segurada), revelada através das ações verbais 

“apresentou”, “tentou solucionar”, “não logrou”, “foi celebrado”, “realizou”, “fora 

verificado”, “foi autorizado”, “foi realizado” e “prontificou”. Observamos que as ações 

verbais no pretérito perfeito conduzem ao engajamento do conteúdo proposicional por L1/E1, 

pois os acontecimentos sinalizam para a veracidade dos fatos ocorridos.  

 

 

[114] Conforme já demonstrado, a seguradora autorizou a devolução do valor do bem, solicitando, 

para tanto, os documentos pertinentes para o procedimento, entretanto, o os documentos não 

foram recepcionados. Desta forma, resta clara a tentativa de induzir o MM. Juízo ao erro e 

enriquecer ilicitamente, posto que sequer demonstra fato gerador de qualquer tipo de dano. (C2m)  

 

 

 Em [114], a forma de mediatividade “conforme” anuncia imputação de conteúdo 

proposicional mencionado anteriormente. Em seguida, L1/E1 coenuncia com a seguradora, 

constituindo-se em PDV assertado, destacando-se o operador contra-argumentativo 

“entretanto” objetivando desqualificar a atitude da parte autora, quando afirma que os 

“documentos não foram recepcionados”. Ainda, com vistas a complementar a argumentação, 

L1/E1 utiliza o organizador textual “Desta forma” e confere credibilidade à asserção com a 

modalidade epistêmica “resta clara”.  

 

 

[115] Outrossim, ainda que tivesse havido inadimplemento contratual por parte da XXXXX, o que se 

admite apenas para argumentar, tal fato não teria o condão de causar ao autor dano moral 

indenizável, senão vejamos a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...]  

(C2m) 

 

[116] Na mesma esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é o 

posicionamento adotado pelos Nobres Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Pernambuco, assim como os Doutos Juízes componentes do 1º Colégio Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis do Estado de Pernambuco: [...] (C2m) 

 

[117] Destarte, não há que se falar em devolução do prêmio pago. Acerca do prêmio, cumpre destacar 

o que dispõe Código Civil: [...] (C2m) 

 

Em [115], [116] e [117], L1/E1 faz uso dos organizadores textuais “Outrossim”, “Na 

mesma esteira” e “Destarte” para dar continuidade ao conteúdo proposicional e, dessa 
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maneira, em postura de coenunciação, concorda com os enunciadores segundos (e2) Tribunal 

de Justiça e Código Civil, imputando a estes os posicionamentos dos Nobres 

Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e os Doutos 

Juízes componentes do 1º Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de 

Pernambuco.  

  

 [118] É sabido que o dano moral constitui-se numa lesão a um bem jurídico não patrimonial da 

pessoa, como a intimidade, o nome, a honra e a imagem, que proporcione dor física ou moral, 

devidamente comprovada. (C3m) 

  

No excerto [118], temos a mediatividade por inferência, marcada pela forma verbal “É 

sabido”, o que direciona L1/E1 para o desengajamento pelo dito. Destacamos também o PDV 

representado, evocado por “constitui-se”, assinalando a percepção de L1/E1 sobre o conteúdo 

veiculado. 

 

[119] Porém, in casu, não se encontra caracterizada nenhuma lesão efetiva à honra, a imagem, nem 

mesmo ao nome do (a) DEMANDANTE, não tendo sido demonstrada a ocorrência dos danos 

reclamados na inicial. (C3m) 

 

 

Em [119], a refutação do conteúdo proposicional é acionada, inicialmente, pelo 

operador contra-argumentativo “porém”, sendo assegurado pelos advérbios de negação “não”, 

“nenhuma”, “nem”. Observamos, portanto, PDV assertado com assunção da responsabilidade 

enunciativa por L1/E1. 

 

 

[120] A sociedade não pode enveredar por um caminho em que a simples contrariedade, o menor 

aborrecimento e superável chateação sejam chancelados como ofensas morais, pena de se gerar 

nítidas oficinas de riqueza fácil, permitindo, sobretudo, ingressarmos na fase de industrialização 

do dano moral. (C3m)  

 

[121] A jurisprudência transcrita, Douto Julgador, leva-nos a concluir pela absoluta 

imprescindibilidade da prova completa, inequívoca e convincente da existência do dano moral, 

para se pretender a indenização correspondente, fato que, de forma alguma, restou evidenciado 

nos autos de que se cuida. (C3m) 

 

 

Em [120], L1/E1 faz uso da modalidade deôntica “não pode” assumindo a 

responsabilidade enunciativa a partir de PDV assertado. Nesse excerto, verificamos o 

envolvimento em 1ª pessoa do produtor do texto, assinalado pela forma verbal 

“ingressarmos”, o que também é revelada em [121] por “leva-nos”. Ainda, nesse segundo 
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excerto, L1/E1 evoca o enunciador segundo “Douto Julgador, para quem coenuncia o 

conteúdo proposicional.  

[122] A parte Autora formulou pedido quanto à concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita alegando não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento 

próprio. Todavia, Nobre Magistrado, não faz prova de sua condição financeira, não juntando 

quaisquer demonstrativos de renda, resumindo-se simplesmente a alegar falta de condição 

financeira. (C3m) 

 

 

[123] Inicialmente, é preciso dizer que a XXXXX zela pelo absoluto respeito a seus consumidores e 

está sempre atenta a oferecer ao mercado de consumo produtos de excelente qualidade, que 

atendam satisfatoriamente ou até mesmo superem as expectativas dos consumidores com absoluta 

segurança e responsabilidade. (C4m) 

 

 

[124] Importante acrescentar que, no caso de serem, eventualmente, identificados vícios de fabricação 

no veículo dentro do prazo de garantia concedida, a XXXXX responsabiliza-se pelo conserto 

destes, sem ônus algum ao cliente. (C4m) 

 

 

[125] Vale dizer, ao contrário da sugestão constante da petição inicial, a peça em comento não era 

defeituosa. Foi, isto sim, danificada, por conta da entrada de agentes externos em seu interior, 

provocada pelo mau uso ou pelo uso severo do automóvel. (C4m) 

 

 

Nos excertos [122], [123], [124] e [125], destacam-se verbos de atribuição de fala, 

“formulou”, “é preciso dizer”, “acrescentar que”, “vale dizer”, configurando as proposições-

enunciados em PDV assertado e assunção da responsabilidade enunciativa por L1/E1. Além 

disso, é possível percebermos o engajamento do produtor do texto pelo destaque em negrito 

de alguns fragmentos, bem como, pelo uso de lexemas avaliativos, como “quaisquer”,  “zela”, 

“absoluto respeito”, “excelente qualidade”, “satisfatoriamente”, “Importante”, “defeituosa”, 

“danificada”, “mau uso”e “uso severo”.    

 

[126] Afinal Excelência, o mau uso ou o uso severo do veículo são hipóteses de perda de garantia, 

e estavam destacadas expressamente pelo manual do proprietário que acompanha o dito 

veículo. Ou seja, trata-se de informação que sempre esteve à disposição e que por isso era do 

conhecimento do proprietário do automóvel. (C4m) 

 

 

[127] Ou seja, o evento tido como alicerce do pedido específico formulado pela parte Autora, 

condenação das rés no reembolso do valor pago pela peça, é totalmente descabido, pois é certo 

que, a garantia não abrange esta espécie de ocorrência (quebra de peça ocasionada). Circunstância 

esta que, como vimos, estava expressamente esclarecida no manual do proprietário do veículo. 

(C4m) 

 

 

Em [126] e [127], observamos que L1/E1 afirma de maneira enfática através de 

enunciados epistêmicos “são hipóteses de perda de garantia”, “estavam destacadas 
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expressamente”, “é totalmente descabido”, “pois é certo, portanto, assume a responsabilidade 

pelo dito.  

Nos dois excertos evidencia-se o uso do conector de reformulação “ou seja”, o que 

assinala para uma postura de sobrenunciação de L1/E1 em relação ao conteúdo proposicional.  

 

 [128] Em outras palavras, os defeitos narrados na petição inicial comprovam que o que se deu no caso 

dos autos não foi vício de fabricação, mas, sim, o resultado da conduta negligente, imprudente ou 

imperita da própria Autora ao fazer uso do seu veículo. (C4m) 

 

Em [128], L1/E1 sobrenuncia o dito anteriormente, validando a asserção. Em seguida, 

faz uso de PDV representado, visto que imputa à Autora a responsabilidade pelo vício do 

produto, desfazendo qualquer compromisso por parte da Ré.   

 

 

[129] Portanto, certo é que os procedimentos adotados pela Ré em relação à Autora são lícitos e não 

atentatório às disposições do Código de Defesa do Consumidor ou à legislação consumerista em 

geral, razão pela qual a presente demanda deverá ser julgada totalmente improcedente. (C4m) 

 

 

No excerto [129], L1/E1 conclui a orientação argumentativa por meio do operador 

argumentativo “Portanto” e constrói PDV assertado em postura de coenunciação com e2, a 

Ré. Em seguida, através de enunciado deôntico “deverá ser julgada”, L1/E1 valida seu 

engajamento com a asserção, assumindo a responsabilidade enunciativa pelo conteúdo 

proposicional.  

 

 [130] Todos os fatos trazidos à baila pela parte autora merecem melhores e mais amplos 

esclarecimentos, sem os quais tornar-se-á injusta qualquer decisão, uma vez que o caso  em  

comento  -  pelas  peculiaridades  que  lhe  são  próprias  -  tem  uma  realidade  fática diferente 

da explanada na peça vestibular. (C5m) 
 

No excerto [130] em análise, assinalamos a ocorrência de PDV assertado, atestado 

pelas expressões linguísticas avaliativas nos seguintes fragmentos textuais: “merecem 

melhores e mais amplos esclarecimentos” e “injusta qualquer decisão”. Observamos a 

assunção da responsabilidade enunciativa revelada pelas marcas subjetivas. 

  

[131] Pelo exposto alhures, resta como conclusão iniludível o fato de que caso a XXXXX venha a ser 

condenada na presente ação, a mesma estará completamente impossibilitada de cumprir tal 

decisão, uma vez que não tem qualquer relação jurídica com a Parte Autora - não recebendo 

desta, durante o período do alegado dano, qualquer contraprestação -. (C5m) 

No excerto [131], assinalamos a ocorrência de um PDV assertado de L1/E1 em 

postura de coenunciação com os PDV elencados anteriormente, bem como imputados aos 



140 
 

enunciadores segundos no plano textual da C5, conforme podemos depreender pelo uso do 

operador coesivo anafórico e argumentativo “pelo exposto alhures” e pela marca linguística 

avaliativa “iniludível”. Observamos que tal operador retoma os PDV que embasam e validam 

a conclusão de L1/E1, ou seja, PDV são os argumentos que estão a serviço da orientação 

argumentativa em favor da condenação requerida na ação.  

 

 

[132] Deste modo não pode vir a prosperar a tese de que a XXXXX tem que responder pelo 

comportamento adotado pela XXXXX, tão somente por que algumas pessoas “acham” 

erroneamente que se trata de uma mesma “empresa”. (C5m) 

 

 

No excerto [132], temos ocorrência de PDV assertado de L1/E1 em consonância com 

pontos de vista mencionados anteriormente, ou seja, coconstruído, conforme atestamos pelo 

uso do operador “deste modo” que direciona a conclusão da orientação argumentativa 

defendida por L1/E1. Além disso, observamos que o PDV assertado é revelado pelo advérbio 

“erroneamente” que avalia o PDV imputado a algumas pessoas. Verificamos ainda a 

percepção de L1/E1, marcada pela forma verbal “acham”.  

 

[133] Consoante já dito, a XXXXX não possui relação jurídica com a parte autora tampouco 

extrapolou os limites do contrato anteriormente existente e que fora cancelado por solicitação da 

parte requerente. (C5m) 

 

 

Em [133], observamos a ocorrência da marca do operador “consoante” que estabelece 

relação de conformidade e em simetria argumentativa com o que já foi dito anteriormente. 

Assinalamos a ocorrência de PDV assertado de L1/E1 que ratifica o seu posicionamento. 

 

[134] Sublinhe-se, ainda, que tal entendimento encontra-se em perfeita sintonia com a orientação 

consolidada na Suprema Corte, sedimentada no verbete nº 159, textualizando o seguinte: 

“Cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do Art. 1.531 do Código Civil.” 
(C5m) 

 

No excerto [134], assinalamos a ocorrência das formas verbais impessoais na terceira 

pessoal do singular + se: “sublinhe-se” e “encontra-se” que denotam objetividade com o dito, 

mas observamos, na tessitura textual, o engajamento de L1/E1, em postura de coenunciação 

com o PDV imputado à Suprema Corte, revelado pelo fragmento “tal entendimento encontra-

se em perfeita sintonia com a orientação consolidada”. Destacamos o lexema avaliativo 

“perfeita sintonia”, configurando-se, pois, marcador de engajamento com o dito e revelador 

do acordo de L1/E1 com o entendimento do PDV do enunciador segundo Suprema Corte. 
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Desse modo, atestamos que L1/E1 assume a responsabilidade enunciativa em postura de 

coenunciação. 

 

[135] Assim sendo, resta invislumbrável a inexistência de cobrança indevida pela XXXXX, bem como 

má-fé ensejadora da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo a orientação jurisprudencial dominante sobre a matéria. (C5m) 

 

 

No excerto [135], destacamos o uso do operador “assim” o qual direciona para a 

conclusão em favor da inexistência de cobrança indevida e da ação de má-fé, articulada à 

conclusão coconstruída em postura de coenunciação com o dito apresentado anteriormente na 

construção textual-argumentativa. Constatamos que, na orientação argumentativa, L1/E1 

refuta o PDV imputado ao Código de Defesa do Consumidor, por entender que não ocorreu a 

sanção prevista no artigo 42.  

 
 

[136] Pondere-se que a conduta pela XXXXX atrai para o caso em disceptação a previsão ínsita no art. 

14, §3º, II, do Estatuto Consumerista, haja vista o fato de ser manifesta a ocorrência de culpa 

exclusiva de terceiro, circunstância esta que elide, em absoluto, a responsabilidade do plano de 

saúde ora Requerido. (C5m) 

 

 

Em [136], assinalamos a ocorrência de PDV representado sob o olhar da percepção de 

L1/E1, marcado pela expressão verbal “pondere-se”, bem como pelo operador “haja vista”. 

Observamos ainda a ocorrência de contra-argumentação em relação ao PDV imputado do 

Estatuto Consumerista, revelada pela expressão “disceptação” que direciona para o 

entendimento de dissonância argumentativa entre o PDV de L1/E1 e o PDV imputado ao 

referido Estatuto. 

 

 

[137] E assim, não havendo ilegalidade de conduta por parte da XXXXX, não é devida a postulação 

de verba indenizatória. (C5m) 

 

Em [137], destacamos o uso do operador “assim” que direciona a conclusão da 

orientação argumentativa de L1/E1 em relação ao entendimento de não haver ilegalidade na 

conduta por parte da XXXX. Dessa maneira, assinalamos o PDV assertado e a assunção da 

responsabilidade enunciativa de L1/E1. 

 

[138] Na condição de empresa com anos de atuação no mercado, a Requerida tem como uma de suas 

diretrizes principais, o respeito pelo cliente, o que lhe proporciona lugar de destaque no ramo em 

que desenvolve suas atividades. Em situações semelhantes, os funcionários da XXXXX são 
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orientados a, de forma pacífica e educada, verificar as circunstâncias em que o acontecimento 

teria se dado, jamais agindo com descaso para com os clientes. (C6m) 

 

[139] Cumpre ressaltar que a Ré, a XXXXX, é uma agência de promoções de eventos e propagandas 

atuando há quase 30 (trinta) anos no Nordeste do Brasil, tornando-se uma referência no ramo por 

preservar valores como ética, profissionalismo de respeito. Durante todo esse tempo, Excelência, 

NUNCA houve um desastre causado por ineficiência de estrutura nos eventos da empresa 

Requerida. (C6m) 

 

 

Nos excertos [138] e [139], verificamos que L1/E1 constrói sua orientação 

argumentativa evocando e ressaltando as qualidades e credibilidade da empresa através de 

lexemas avaliativos, bem como expressões modais, reveladoras de PDV assertado, conforme 

atestamos pelos enunciados “na condição de empresa com anos de atuação”, “respeito pelo 

cliente”, “lugar de destaque no ramo”, “cumpre ressaltar”, “atuando há quase 30 anos”, “uma 

referência no ramo”. Assinalamos ainda a formação dos colaboradores da empresa que são 

orientados a agirem de “forma pacífica e educada”. Tais enunciados direcionam para a 

conclusão argumentativa de que jamais a empresa agiu com descaso para com seus clientes e 

nem com ineficiência. 

 

 

[140] Quanto ao que foi relatado pela Autora, de fato ocorreu um pequeno problema com a estrutura 

do camarote no show do dia 18 de janeiro de 2014, cujas atrações eram a dupla Fernando 

Sorocaba e a Banda Garota Safada.  Não obstante, não se tratou de desabamento de toda 

estrutura, mas de uma mera diminuição no nível do piso do camarote, de 

aproximadamente40cm (quarenta centímetros). Aliás, tal problema sequer influenciou na 

realização do evento, sem qualquer influência na apresentação das atrações, conforme se 

comprova nos documentos ora anexados (Docs. em anexo). (C6m)   

 

[141] O que correu, na verdade foi um rebaixamento discreto do nível da superfície do camarote, 

situação que sequer gerou colapso ou quebra na sua estrutura. Ou seja, o camarote não quebrou, 

nem desabou, apenas teve um leve rebaixamento, constatando-se, diante disso, a clara e 

inequívoca má-fé por parte da Autora, que busca obter vantagem indevida sem fazer jus. (C6m) 

 

[142] de maneira inequívoca que a Autora não faz jus a qualquer quantia a título de dano material ou 

dano moral, pelo fato de que não prova sequer se estava no evento no dia do ocorrido,  tanto  

menos  que  sofreu  lesão  em  decorrência  do evento. Afora isso, não se sabe quem causou ou 

concorreu para o desnível do camarote, o que está sendo apurado em inquérito, conforme dito 

alhures. (C6m) 

 

 

Nos excertos [140], [141] e [142], identificamos PDV narrado sob a ótica perceptiva 

(“constatando-se”) de L1/E1 a partir de expressões verbais e construções mediativas 

(“conforme”), que introduz também o PDV imputado a enunciadores segundos, como por 

exemplo, as fontes do dito: “autora” e “documentos anexados”. Tal entendimento é 

observado, também, por meio dos seguintes enunciados narrativos: “ocorreu um pequeno 
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problema com a estrutura do camarote no show do dia 18 de janeiro de 2014” e “o camarote 

não quebrou, nem desabou, apenas teve um leve rebaixamento”. Destacamos ainda os 

operadores “mas” (contra-argumentativo) e “diante disso” que revelam e direcionam a 

argumentação de L1/E1 para a conclusão de que foi um rebaixamento discreto do nível da 

superfície do camarote e, em virtude disso, observa a má-fé por parte da Autora, que busca 

obter vantagem indevida sem fazer “jus”. 

 

 

[143] Além disso, a Autora ainda acredita que o ocorrido também lhe causou dano de cunho 

extrapatrimonial, quando sequer prova que estava no evento (não junta nem mesmo a pulseira 

do camarote ou a cópia do ingresso). Ainda que estivesse, é evidente que não passou de mero 

aborrecimento. (C6m)  

 

[144] E mais! Na esfera moral, a Autora não sofreu qualquer dano, inexistindo laudo médico que 

indique qualquer lesão física! (C6m) 

 

[145] Sem querer ofender a autora, fica difícil acreditar na materialidade do fato. Não há o mínimo 

comprobatório, que assegure a sua ocorrência. (C6m) 

 

[146] Repise-se,  das  provas  carreadas  nos  autos  a  autora  não prova  sequer  que  estava  no  

evento!  Ela  não  junta  nem  mesmo  a pulseira do evento, ou cópia do ingresso! (C6m) 

 

[147] Diga-se, por oportuno, que seria fácil para a autora provar que estava no evento, bastava  que  

juntasse comprovante de pagamento do ingresso, ou mesmo uma foto em que estivesse na festa, 

portando a pulseira. Mas, estranhamente, não o fez. (C6m) 

 

[148] É muito fácil alegar que um fato sem que nada tenha sido provado. É certo que, no caso, a 

demandante não se desincumbiu do ônus probatório mínimo, que era o de provar que estava 

presente no evento, manifestando a falta de verossimilhança de suas alegações.  Igualmente, não 

prova que teve lesão física alguma, sendo que o laudo juntado relata apenas as alegações autorais.  

(C6m) 

 

[149] A ausência de provas que comprovem verdadeiramente a ocorrência em si do fato faz cairmos 

na análise do senso comum, fato que se aceito pode levar a uma insegurança jurídica e uma 

depreciação do valor probatório dentro da lide, razão pela qual deve ser indeferido de plano todos 

os pedidos iniciais. (C6m) 

 

 

Nos excertos [143], [144], [145], [146], [147], [148], e [149], assinalamos a ocorrência 

de PDV assertado de L1/E1, marcado pela assunção da responsabilidade enunciativa. É 

possível constatar ainda a ocorrência do operador “além disso” que adiciona o PDV 

representado imputado à autora sob o olhar perceptivo de L1/E1, conforme verificamos no 

seguinte enunciado: “Autora ainda acredita que o ocorrido também lhe causou dano de cunho 

extrapatrimonial, quando sequer prova que estava no evento (não junta nem mesmo a pulseira 

do camarote ou a cópia do ingresso)”. 
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Destacamos ainda a asserção modal “é evidente” e o lexema avaliativo “mero 

aborrecimento”, bem como o advérbio modal avaliativo “estranhamente”. Indicamos também 

a ocorrência de expressões verbais impessoais como “repise-se” e “diga-se”. Mas, destacamos 

que L1/E1 revela seu engajamento por meio das expressões avaliativas, bem como através do 

negrito, enfatizando seu posicionamento que coloca em xeque a veracidade das alegações da 

autora, visto que esta não apresenta comprovantes de suas asserções, dentre eles “laudo 

médico”, “pulseira”, “cópia do ingresso”, “comprovante de pagamento” e “foto na festa”. 

Também atestamos o posicionamento afirmado e engajamento de L1/E1 com o dito nos 

enunciados avaliativos e modais: “um fato sem que nada tenha sido provado”, “é muito fácil 

alegar”, “é certo que” e “depreciação do valor probatório dentro da lide”. 

 
 

[150] Vale salientar que nos termos do art. 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor, a 

inexistência de defeito na prestação do serviço exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor.  

No caso, não existiu ou não foi provado defeito, porque o Corpo de Bombeiros  realizou  a  

vistoria  após  a  conclusão  da  montagem  da estrutura  do  camarote  e  a  aprovou!  Além 

do  fato  de  que  ainda não há conclusão acerca do que pode ter causado o rebaixamento da 

estrutura do camarote, (C6m) 

 

[151] Percebe-se claramente que não há na peça inicial nenhuma prova material de que a Autora 

estivesse no evento quando da ocorrência do sinistro, ou mesmo que tenha sofrido algum dano de 

ordem material e moral, o que, conforme restou demonstrado, não passou de um mero dissabor, 

situação em que há apenas fatos narrados e as provas acostadas aos autos acenam para um sentido 

totalmente contrário ao das alegações da Requerente. (C6m) 

 

[152] Assim, Excelência, ao pleitear pagamento de indenização na qual não faz jus ao recebimento em 

virtude de comprovada a não configuração tanto de dano material como de dano moral, a 

Demandante tenta ludibriar a Máquina Judiciária e enriquecer ilicitamente às custas da empresa, o 

que não pode prosperar. (C6m) 

 

 

Nos excertos [150], [151] e [152], verificamos a ocorrência de postura de 

sobrenunciação do PDV imputado ao Código de defesa do consumidor, revelada pela 

construção mediativa “nos termos do art.14”, bem como por meio da expressão modal 

hierarquizadora de PDV “vale salientar”. Constatamos também o PDV de L1/E1 em postura 

de coenunciação com o PDV imputado ao enunciador segundo Código de Defesa do 

Consumidor, visando validar seu PDV narrado e assertado, a partir do PDV imputado ao 

Código e ratificado pelo PDV representado imputado ao Corpo de Bombeiros. 

No excerto [151], notamos a ocorrência de PDV assertado, mas sob o olhar perceptivo 

de L1/E1, consoante atestamos pela expressão verbal impessoal “percebe-se”, bem como o 

advérbio avaliativo modal “claramente”. Destacamos a marca de mediatividade “conforme”. 
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Assinalamos o uso do negrito para enfatizar o posicionamento de L1/E1, bem como o 

uso do operador “assim” e das expressões linguísticas avaliativas “ludibriar” e “enriquecer 

ilicatamente”, reveladores do PDV assertado de L1/E1 que direcionam a conclusão de sua 

orientação argumentativa, concluindo que “não passou de um mero dissabor, situação em que 

há apenas fatos narrados e as provas acostadas aos autos acenam para um sentido totalmente 

contrário ao das alegações da Requerente” e “não faz jus ao recebimento em virtude de 

comprovada a não configuração tanto de dano material como de dano moral”. 

 

[153] Diante o dissertado, por medida de JUSTIÇA, nos termos do artigo 14, § 3º, II do Código 

de Defesa do Consumidor, pugna-se pelo reconhecimento da culpa de terceiro, “Pousada 

XXXXX” no evento objeto desta lide, tendo em vista sua responsabilidade na ocorrência do 

mesmo. (C7m) 

 

 

No excerto [153], destacamos a ocorrência de construções mediatizadas, marcadas 

pelas expressões linguísticas “nos termos do artigo” que estabelece relação de conformidade, 

bem como a expressão verbal impessoal indicadora de objetividade “pugna-se”. Constatamos 

a ocorrência de PDV imputado ao Código de Defesa do Consumidor. Nessa direção, 

evidenciamos a ocorrência de estratégias linguísticas de posicionamento enunciativo de 

distanciamento de L1/E1 com o dito, por meio das marcas indicadoras de quadro mediativo 

que revelam a não assunção da responsabilidade enunciativa. 

 

[154] Ainda assim, se porventura, for entendimento de Vossa Excelência a permanência desta 

Requerida no caso sub judice, o que não se espera, far-se-á necessário adentrar ao mérito do caso, 

para se entender e provar que não há responsabilidades desta Requerida no caso em apreço. 

(C7m) 

 

[155] Salienta-se, novamente, que esta Requerida agência de turismo é mera intermediadora na venda 

dos serviços turísticos e recebe comissão ou agrega valor por seus serviços prestados, na medida 

em que, atua aproximando os consumidores dos efetivos e diretos fornecedores dos serviços 

turísticos, não representando, portanto, uma simples e pura prestação de serviços direta 

caracterizada nas relações de consumo. (C7m) 

 

Nos excertos [154] e [155], observamos a ocorrência de estratégias linguísticas de 

distanciamento com o dito, por meio do uso do operador de condicionalidade “se porventura” 

e pelo uso da expressão verbal modal no futuro “far-se-á necessário adentrar”, bem como pelo 

uso da forma verbal impessoal “salienta-se”.  Defendemos que apesar da forma verbal 

“salienta-se” indicar objetividade, evidenciamos que a carga semântica do verbo salientar é 

reveladora de um certo engajamento de L1/E1 em prol de sua orientação argumentativa.  
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No excerto [154] em análise, acreditamos que L1/E1 imputa a responsabilidade 

enunciativa ao enunciador segundo “Vossa Excelência” pelo entendimento da permanência da 

requerida no caso sub judice. 

Mas, no excerto [155], assinalamos expressões linguísticas indicadoras do PDV de 

L1/E1, conforme atestamos pelo enunciado “atua aproximando os consumidores dos efetivos 

e diretos fornecedores dos serviços turísticos, não representando, portanto, uma simples e pura 

prestação de serviços direta caracterizada nas relações de consumo”. Nesse enunciado, 

evidenciamos o uso do operador “portanto” que direciona para a conclusão da orientação 

argumentativa de L1/E1 de que a agência não é uma simples e pura prestadora de serviços 

direta, uma vez que é mera intermediadora das relações de consumo. 

 

[156] Sobre as excludentes de responsabilidade, cumpre salientar a inteligência do artigo 14, § 3º, nos 

incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor.  
 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 

bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§  3°  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será  responsabilizado  quando  

provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (C7m) 

 

[157] Diante da regra consumerista acima descrita, é evidente que a responsabilidade por eventual 

problema relacionado aos serviços em questão deu-se ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE por 

responsabilidade de Terceiro, qual seja, do “Hotel MMMMM”, diante de disponibilização 

vagas para hospedagem que na realidade já estavam preenchidas. (C7m) 

 

[158] O hotel escolhido pelo Requerente, não repassou a informação correta acerca da 

disponibilidade para hospedagem, fazendo crer que haviam vagas disponíveis, quando na 

verdade as mesmas já estavam  reservadas por outros hospedes. (C7m) 

 

[159] Ou seja toda a INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA ao consumidor, ora Requerente,  senão  

ALÉM  daquela  devida,  bem  como  toda  a  intermediação  para contratação  do  serviços,  

foram  prestadas  na  integralidade  foram  devidamente prestadas por esta Requerida, conforme 

comprovado pelo imediato cancelamento e estorno providenciados. (C7m)  

 

 

Nos excertos [156], [157], [158] e [159], observamos a ocorrência de PDV assertado 

em postura de coenunciação, ou seja, L1/E1 coconstrói seu posicionamento enunciativo-

argumentativo a partir do acordo com o PDV imputado ao artigo 14 do Código de defesa do 

consumidor. Destacamos a ocorrência da expressão modal avaliativa e hierarquizadora de 

PDV “cumpre ressaltar”.  

No segundo excerto em questão, constatamos a ocorrência do PDV assertado em 

postura de coenunciação com o PDV do código de defesa do consumidor, a partir da 

percepção sob o olhar de L1/E1 (expressão modal perceptiva “é evidente”), conforme 
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verificamos no enunciado “Diante da regra consumerista acima descrita, é evidente que a 

responsabilidade por eventual problema relacionado aos serviços em questão deu-se ÚNICA 

E EXCLUSIVAMENTE por responsabilidade de Terceiro”. Nesse enunciado, 

evidenciamos o uso do negrito para demarcar a ênfase e a asserção de L1/E1 ao dito em prol 

da conclusão de que a culpa exclusiva foi de terceiro. Assinalamos ainda o PDV narrado sob a 

ótica de L1/E1, mas imputado ao hotel, de acordo com o que observamos no enunciado “O 

hotel escolhido pelo Requerente, não repassou a informação correta acerca da 

disponibilidade para hospedagem, fazendo crer que haviam vagas disponíveis, quando 

na verdade as mesmas já estavam  reservadas por outros hospedes”. 

No último excerto desse bloco, percebemos o uso da expressão mediativa “conforme”, 

que introduz a asserção predicativa em prol da validação do conteúdo proposicional, de 

acordo com os documentos comprobatórios de imediato cancelamento e estorno, a serviço da 

orientação argumentativa defendida por L1/E1. 

 

 

[160] Entende-se, portanto, incabível qualquer tipo de sanção a esta Requerida, vez quem nunca 

cometeu qualquer falha no serviço prestado erro que pudesse prejudicar o Requerente, sendo a 

conduta do “Hotel XXXXX” responsável por eventual dissabor enfrentado pelos demandantes. 

(C7m) 

 

[161] No entanto, caso esse não seja o entendimento de Vossa Excelência, alternativamente, 

requer-se o reconhecimento de que não houve falha na prestação de serviços por parte desta 

Requerida, nos termos do inciso I do referido artigo da lei consumerista. (C7m) 

 

 

No excerto [160], assinalamos a ocorrência do PDV representado, marcado pela 

forma verbal “percebe-se”. Observamos a ocorrência da percepção de L1/E1 que 

encaminha sua conclusão revelada pelo operador argumentativo “portanto”, isentando a 

requerida das sanções e atribuindo à responsabilidade pelos “eventuais dissabores” 

sofridos pelos demandantes para o “Hotel XXXXX”. 

No excerto [161] em análise, destacamos a ocorrência do operador contra-

argumentativo “no entanto”, que revela um contraponto com a asserção apresentada no 

recorte textual [160]. No enunciado “caso esse não seja o entendimento de Vossa 

Excelência, alternativamente, requer-se o reconhecimento de que não houve falha 

na prestação de serviços por parte desta Requerida, nos termos do inciso I do 

referido artigo da lei consumerista” assinalamos a ocorrência da expressão verbal 

impessoal “requer-se”, que indica uma busca pela “objetividade” e “distanciamento” de 

L1/E1 em relação ao dictum. Mas, na tessitura textual, observamos a postura de 
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coenunciação de L1/E1 em relação ao PDV imputado ao enunciador segundo (e2) lei 

consumerista, conforme verificado pelo uso da expressão mediatizada no enunciado “nos 

termos do inciso I [...] da lei”. 

 

 

[162] Sendo certo que já houve estorno em favor do Requerente não há que se discutir qualquer dano 

material no presente caso, sobretudo em dobro, pois inexistente a caraterização do esculpido 

no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor!  (C7m) 

 

[163] Sobre o assunto, dispõe o Prof. Vicente Greco Filho: 
 

“A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o  

autor.  O pedido  será  julgado  improcedente  se  o  autor  não  provar  

suficientemente o fato constitutivo de seu direito. (C7m) 

 

[164] No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6.º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, temos este por descabido, vez que o Requerente não é pessoa 

tida por hipossuficiente, tampouco são verossímeis suas pretensões, vez que embasadas em meras 

conjecturas, tal como demonstrado até o presente momento. (C7m) 

 

[165] Nesse sentido, vem o Professor Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin, em seus 

comentários ao Código de Defesa do Consumidor (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor 

Comentado pelos Autores do Anteprojeto, 8.ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense 

Universitário, 2004, p. 370 / 371): “A hipossuficiência é marca pessoal, limitada a alguns – até 

mesmo a uma coletividade – mas nunca a todos os consumidores. (...)” (C7m) 

 

[166] E continua dizendo que são hipossuficientes os “consumidores ignorantes e de pouco 

conhecimento, de idade pequena ou avançada, de saúde frágil, bem como aqueles cuja posição 

social não lhes permite avaliar com adequação o produto ou serviço que estão adquirindo” 

(C7m) 

 

 

Nos excertos reunidos acima, [162], [163], [164], [165], [165] e [166], constatamos o 

PDV assertado de L1/E1, refutando e ao mesmo tempo coenunciando e subenunciando 

com o PDV imputado aos seguintes enunciadores segundos: “Greco Filho”, “Código de 

defesa do consumidor” e “Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin”, uma vez que 

na ótica de L1/E1 “inexistente a caraterização do esculpido”. Inicialmente, L1/E1 

refuta o entendimento do Código de Defesa e coenunciação, validando seu 

posicionamento com base no PDV imputado ao Vicente Greco Filho, em consonância 

argumentativa com o PDV atribuído ao Professor Antonio Herman de Vasconcellos e 

Benjamin, conforme atestamos pelo uso da expressão linguística “nesse sentido” 

(operador argumentativo), que coloca em acordo os PDV mencionados. Destacamos o 

uso das aspas e itálico como marcadores da fronteira do discurso imputado a outrem. 

Assinalamos o uso do negrito enquanto marca de ênfase do dito de L1/E1, bem como 

revelador do posicionamento enunciativo-argumentativo. 
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[167] Não há ofensa aos direitos da personalidade do Requerente, e, sequer, há mero dissabor ou 

desavenças contratuais, as quais, também, não tem o condão de gerar possíveis danos morais 

indenizáveis, sendo certo que, se estes existissem o Requerente deveria comprova-los, 

nitidamente,  ou a existência de uma balo  em  seu  cotidiano  que  ultrapasse  o  limite  do  

tolerável  no  contexto contemporâneo. (C7m) 

 

[168] Veja bem Excelência, o  Requerente pretende enriquecer-se à custa desta  Requerida,  sem  

qualquer  direito  ou  razão  que  ampare  para  tant o,  não passando esta contenda de mais uma 

aventura judicial intentada pela  demandante, a  qual  visa  o  enriquecimento  sem  causa  sobre  

esta  Requerida,  que  em  nenhum momento agiu de forma desleal, pelo contrário saindo sempre 

em defesa e atuação positiva em favor dos Requerentes. (C7m) 

 

[169] Fica nítido, portanto, que não há dano moral, e eventual dissabor não é indenizável, sobretudo 

nos moldes apresentados, mesmo quando  há  má prestação do serviço e ou situações que  

demonstram  uma  quebra  da  rotina esperada  ou  desejada  do  consumidor.  No caso em si, 

nenhuma relação tem a situação com qualquer atuação por parte desta Requerida. (C7m) 

 

[170] Como é sabido, faz-se necessário uma avaliação de critérios objetivos para que o quantum 

indenizatório possa ser fixado. Desse modo, avalia-se as circunstâncias do fato, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e do ofendido, a dimensão 

da ofensa, o grau de culpa. (C7m) 

 

 

Nos excertos [167], [168], [169] e [170], destacamos a ocorrência de PDV 

assertado de L1/E1 em desacordo com o PDV do requerente, conforme atestamos pelas 

expressões avaliativas e modais nos recortes textuais seguintes “sequer há mero 

dissabor”, “sendo certo que, se estes existissem o Requerente deveria comprova-los, 

nitidamente” e “não passando esta contenda de mais uma aventura judicial intentada pela 

demandante, a qual visa o enriquecimento sem causa sobre esta Requerida”. Assinalamos 

ainda a ocorrência de PDV assertado, marcado pela percepção de L1/E1, conforme 

atestamos pelo uso das expressões modais “fica nítido” e “como é sabido, faz-se 

necessário”. 

Ressaltamos que o operador argumentativo “sobretudo” indica a inclusão de um 

argumento forte na orientação argumentativa de L1/E1 em prol de sua conclusão, pois 

L1/E1 conclui ser necessário provas contundentes  com avaliação de critérios objetivos,  

para que se possa ver a possibilidade do quantum indenizatório, com vistas a analisar as 

circunstâncias do fato, a duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as 

condições do ofensor e do ofendido, a dimensão da ofensa e o grau de culpa. 

 

[171] No que tange o pedido de indenização por danos morais estes também não podem prosperar, 

pois o dano moral, conforme o entendimento doutrinário, legal e jurisprudencial é algo ligado a 

dor psíquica, a humilhação, ao sofrer da alma, algo que jamais pode ser confundido com a 

situação dos autos. (C8m) 
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[172] Além do mais, necessário para sua existência a presença dos requisitos de sua composição, qual 

seja, o dano, a conduta ilícita e o nexo causal, ausente um destes requisitos não há que se falar em 

danos morais indenizáveis. (C8m) 

 

Nos excertos [171] e [172], observamos o PDV assertado de L1/E1 em postura de 

coenunciação com o PDV imputado às fontes do Direito, conforme atestamos no 

enunciado “conforme o entendimento doutrinário, legal e jurisprudencial”. No enunciado 

mencionado, destacamos o uso da expressão mediatizada “conforme” para introduzir a 

indicação da fonte do saber do dito. Percebemos ainda que L1/E1 valida o conteúdo 

proposicional do seu PDV, bem como se engaja em seu posicionamento revelando sua 

orientação argumentativa, compreendendo que os fatos descritos pela doutrina, legislação 

e jurisprudência “jamais pode ser confundido com a situação dos autos”, considerando 

que não ocorreu, nos autos, fatos que justifiquem danos morais indenizáveis. Destacamos 

o uso do operador “além do mais”, que adiciona um argumento forte na orientação 

argumentativa de L1/E1. 

 

[173] Qual o dano sofrido, que não resta demonstrado na inicial, nem se consegue deduzir da 

narrativa, até porque os dissabores pela suposta demora, conforme  aduz  a  autora,  não  são  

passíveis  de  indenização,  visto  que a mera inquietação, o fulgaz desconforto, a insubsistente  

raiva, o aborrecimento corriqueiro, o mero dissabor, não são causas de dano moral algum. (C8m) 

 

 

No excerto [173], assinalamos a ocorrência um desacordo entre o PDV de L1/E1 e o 

PDV imputado à autora. Observamos a expressão linguística mediativa “conforme”, que 

introduz o PDV atribuído à autora. Destacamos ainda a ocorrência de lexemas avaliativo-

subjetivos revelando o engajamento e assunção da responsabilidade enunciativa de L1/E1 em 

relação ao dictum, de acordo com o que verificamos no enunciado “a mera inquietação, o 

fulgaz desconforto, a insubsistente  raiva, o aborrecimento corriqueiro, o mero dissabor, não 

são causas de dano moral algum.” 

 

 

[174] E o nosso Tribunal não poderia ser diferente, pois como dito alhures, é patente que não há como 

os fatos narrados caracterizarem o alegado dano moral sofrido pela autora, uma vez que não foi 

adotada pela ré nenhuma medida ilegal ou ilícita. Assim, sem o dado da ilicitude, inadmissível é 

cogitar-se de responsabilidade civil. (C8m)  

 

[175] Portanto, ausente os requisitos da caracterização do dano moral, não há que se falar em dever de 

indenizar por parte da ré, sob pena de se representar fonte de enriquecimento para a parte autora. 

(C8m)  

 

[176] O pedido da autora em inversão do ônus da prova se mostra descabido, uma vez que não existe 

relação de consumo ou de hipossuficiência. Pelo contrario, a parte ré não que se encontra de mãos 
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atadas uma vez que as atitudes da autora dificultam o acesso a provas que mensurem o suposto 

dano sofrido por ela. (C8m)  

 

[177] Não há aqui uma relação de hipossuficiência por parte da autora, cabendo a ela provar todos os 

danos que lhe foram sofridos. Não sendo possível que se ateste o suposto dano, não há o que se 

falar na obrigação de reparar. (C8m)  

 

[178] Excelência, o contrato de compra e venda que a autora firmou não foi com a ré, e sim com a 

XXXXX, razão pela qual inverter o ônus da prova na presente demanda feriria o princípio da 

isonomia, tendo em vista que nesta relação estabelecida processualmente a ré é quem possui a 

hipossufiência, pois sequer tem acesso as informações sobre a negociação da autora. (C8m)  

 

 

Nos excertos [174], [175], [176], [177] e [178], evidenciamos o PDV representando 

sob a percepção de L1/E1, conforme atestamos pela expressão modal “é patente que não há”, 

bem como a expressão verbal impessoal: “cogitar-se”. Na mesma direção, observamos as 

expressões de teor de negação “Não há aqui uma relação de hipossuficiência por parte da 

autora” e “Não sendo possível que se ateste o suposto dano, não há o que se falar na obrigação 

de reparar”. Os enunciados introduzidos pelo paralelismo “não há” revelam um certo 

distanciamento de L1/E1 com o dito. Destacamos ainda que observamos postura de 

coenunciação, uma vez que no enunciado “como dito alhures” há uma relação de 

coenunciação no plano enunciativo-argumentativo de L1/E1 com os fatos e PDV 

mencionados anteriormente. Os lexemas avaliativos “medida ilegal ou ilícita” direcionam a 

construção argumentativa de L1/E1, marcada pelo operador argumentativo “portanto”, que 

encaminha a conclusão argumentativa. 

  

Neste tópico, analisamos e interpretamos assunção da responsabilidade enunciativa ou 

um quadro de mediatividade, a partir da identificação dos pontos de vistas revelados pelo 

locutor enunciador primeiro e enunciadores segundos na seção “Do mérito”. 

No que concerne ao sentido jurídico da seção “Do mérito”, por se constituir como o 

lugar de ataque aos fatos alegados pelo autor na Petição Inicial, o réu, representado pelo 

advogado, contra-argumenta utilizando-se de diversas estratégias linguísticas, destacando-se o 

uso de marcas que revelam envolvimento pelo dito, como lexemas avaliativos, modalidades 

epistêmicas e deônticas, operadores argumentativos e contra-argumentativos, além de 

marcadores de escopo de uma responsabilidade enunciativa, permitindo identificar as fontes 

que são veiculadas nas proposições-enunciados. A seguir, ilustramos os resultados da análise 

sintetizados na figura 12. 

 

Figura 12 - Relações estabelecidas na seção “Do Mérito” 
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A análise nos revelou que o advogado, produtor da Contestação, utilizou-se, 

predominantemente, de PDV assertado, em postura de coenunciação com outros 

enunciadores, pois essa estratégia influencia e estabelece a orientação argumentativa do texto. 

Foi possível, também, observar a presença de PDV representado, visto que, em alguns 

excertos, L1/E1 representa o dictum por meio de percepções que tem dos enunciadores 

segundos, bem como o PDV narrado, pois houve a necessidade de L1/E1 relatar fatos 

ocorridos, objetivando sustentar a argumentação almejada. 

Sobre a não assunção da responsabilidade enunciativa, L1/E1 recorre à entrada das 

fontes do Direito para dar credibilidade à orientação argumentativa, configurando-se, assim, 

um quadro de mediatividade, nesse sentido, o produtor do texto não se engaja pelo dito, pois a 

informação é recebida.   
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CONCLUSÃO 

 

 

 A Contestação se constitui na relação polêmica de negação e desqualificação da 

Petição Inicial. Com o objetivo de refutar “má prestação de serviços”, “restituição de valor 

pago por produto”, “ressarcimento de valor contratado por seguro”, “indenização por danos 

morais e materiais referentes a conserto de veículos, plano de saúde, compra de 

medicamentos, cancelamento de hospedagem e prazo de entrega de área de lazer”, o(s) 

advogado(s) das Contestações analisadas em nosso corpus de pesquisa, que se constituem 

instância primeira das proposições-enunciados, utilizam, além da linguagem jurídica, 

estratégias linguísticas que direcionam a orientação argumentativa. 

Considerando o exposto, retomamos as questões orientadoras da pesquisa com vistas a 

sintetizarmos os resultados obtidos no estudo, conforme seguem:  

 

a) Como se constitui a estrutura composicional e sequencial no gênero jurídico 

Contestação? 

b) Como se constitui, no nível linguístico, o ponto de vista nas seções “Das preliminares” 

e “Do mérito no gênero jurídico Contestação?  

c) As marcas linguísticas do ponto de vista apontam a assunção da responsabilidade 

enunciativa e/ou um quadro mediativo?  

 

No aspecto da estrutura composicional e sequencial, evidenciamos que os planos de 

textos das Contestações analisadas apontam para uma forma padronizada, apresentando 

poucas variações, as quais dizem respeito às denominações das partes. Cumpre destacar que 

as sequências predominantes nas seções “Das Preliminares” e “Do mérito” são as 

argumentativas e narrativas, visto que é comum o relato dos fatos, sobressaindo-se marcas de 

pretérito perfeito assinalando o modo de agir dos enunciadores, bem como o uso de 

operadores argumentativos e contra-argumentativos, que regem o enfrentamento do locutor 

enunciador primeiro em defesa da parte ré.   

Ainda sobre as sequências argumentativa e narrativa, vimos que a primeira se dá com 

a apresentação dos argumentos e dos contra-argumentos, por meio dos recursos 

argumentativos da citação de autoridade (doutrina, leis, jurisprudências). Já a narrativa 

aparece entremeada à argumentativa, quando da retomada dos fatos narrados na Inicial e que 

na Contestação servem de subsídios para a contra-argumentação. 
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A teoria do ponto de vista, articulada por Rabatel, possibilitou observar as perspectivas 

assumidas ou não pelo locutor enunciador primeiro ou enunciadores segundos na 

Contestação, bem como, identificar as posturas enunciativas que determinam o engajamento 

ou distanciamento pelo dito. Nos excertos analisados, que compreendeu 8 (oito) Contestações, 

foi possível perceber a predominância de PDV assertado, como também a presença de PDV 

representado e narrado. Este último, em menor ocorrência.  

Constatamos que a ocorrência significativa de PDV assertado deve-se ao fato do 

gênero jurídico Contestação focalizar, necessariamente, na refutação dos fatos, o que incide 

na utilização de expressões de valor modal epistêmico e deôntico e, portanto, ora L1/E1 

afirma em postura de coenunciação com as fontes do Direito, ora nega imputando o conteúdo 

proposicional a outras vozes. Com isso, L1/E1 assume a responsabilidade enunciativa em 

conformidade com a visada argumentativa pretendida.  

Compreendemos que a responsabilidade enunciativa depende essencialmente do PDV. 

Um locutor enunciador primeiro assume a responsabilidade enunciativa quando assume o 

conteúdo proposicional de um enunciado. No caso das Contestações, o advogado/produtor do 

texto, L1/E1, fala através da parte ré utilizando-se de formas verbais na 1a. pessoa do plural  

do presente do indicativo, confirmando o engajamento pelo dito ou coenunciando com outros 

enunciadores que legitimam a visada argumentativa, dentre eles, as fontes do Direito.  

Ressaltamos que o conteúdo proposicional dos enunciados analisados também revelam 

distanciamento de L1/E1 em relação ao dito, observados pelas marcas linguísticas 

“conforme”, “nos termos”, “segundo”, dentre outras, conferindo a mediatividade, segundo 

Guentchéva (2011).   

Afirmamos que as categorias selecionadas para estudar o fenômeno da 

Responsabilidade Enunciativa no gênero jurídico Contestação, as modalidades e os quadros 

mediadores, permitiram responder aos questionamentos da pesquisa, revelando-se 

predominantemente nos enunciados analisados.  

 Salientamos a importância da Análise Textual dos Discursos para a ciência linguística, 

pois concordamos com Lourenço (2015, p. 143), que afirma: “[...] expomos o estudo e exame 

de textos reais, na condição de objetos socioculturais autênticos, orientando-nos pelo 

raciocínio de que o trabalho com textos verdadeiros reflete sobre o modo como determinada 

sociedade interage e pensa o mundo”.  

A temática sobre a responsabilidade enunciativa contribui para desenvolver 

conhecimentos linguístico-discursivos sobre os gêneros do domínio jurídico e, no caso deste 

estudo, o gênero discursivo textual Contestação, a colaboração reside, principalmente, na 
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perspectiva de observar “como” o produtor do texto, denominado pela abordagem teórica que 

seguimos de locutor enunciador primeiro (L1/E1), realiza suas escolhas enunciativas no 

sentido de engajamento ou distanciamento pelo dito. Além disso, esta tese aprofunda o estudo 

do ponto de vista e da responsabilidade enunciativa a serviço da argumentação, assim como 

solidifica a categoria do PDV como transversal.  

O trabalho de pesquisa realizado importa em documento descritivo, de forma 

detalhada do modo de constituição da arquitetura interna dos textos analisados. Em face disso, 

o estudo contribui para explicitar um retrato do gênero Contestação, suas seções e sua 

composição e, assim, interessa aos estudiosos do texto jurídico e a todos que consomem esse 

tipo de texto.  

Ademais, o trabalho apresenta os dois pilares constitutivos da Contestação: a defesa 

processual, por meio de Preliminares, e a defesa de Mérito. Assim, como ressaltado, o plano 

de texto e a presença predominante das sequências narrativas e argumentativas, a pesquisa 

mostra que o gênero Contestação pressupõe um poder de explicitação da ocorrência dos fatos 

do mundo para apresentar uma argumentação com maior poder de alcance do que o 

apresentado na Petição Inicial, tendo em vista que ao contrário desta, a Contestação tem o 

conhecimento do argumento utilizado anteriormente para, a partir dele, construir o 

contraditório. Por esse motivo, as referidas sequências apresentam-se mais proeminentes.  

A pesquisa realizada é uma contribuição dos estudos da Linguagem para o Direito, no 

que concerne à compreensão do funcionamento do gênero Contestação e, assim sendo, 

colabora com o Direito Processual Civil, quando possibilita manual que explicita e referenda 

um gênero discursivo do domínio do Direito, conforme as normas processuais vigentes na 

interpretação do texto legal.  

Em suma, considerando a relevância desta tese, esperamos que contribua para os 

avanços da interface Linguagem e Direito, principalmente, no âmbito da Análise Textual dos 

Discursos, no eixo dos Estudos Linguísticos do Texto, somando-se a trabalhos já concluídos e 

em andamento do grupo ATD. Contudo, não poderíamos de ressaltar a pertinência desta 

pesquisa, também, para outras abordagens teóricas, pois, é a partir do conhecimento de outros 

pressupostos teóricos que se pode delimitar caminhos a serem alçados na ciência. 

E é na multiplicidade de possibilidades investigativas que deixamos em aberto para 

futuras pesquisas sobre o discurso jurídico, em um possível pós-doc, dentre outras pesquisas 

que deverão surgir.  
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