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A Retórica é útil, porque o verdadeiro e o justo 
são, por natureza, mais fortes que seus contrários. 

Mesmo que estejamos de posse da mais 

rigorosa ciência, seria difícil extrair desta, provas 

convincentes para nossos discursos. Porque o discurso 

inspirado pela ciência pertence ao ensino; discurso 

impossível aqui, dada a necessidade de tirar de 

argumentos comuns as provas e os raciocínios. 

Aristóteles 



RESUMO 

 

Estudamos nesta dissertação a argumentação na sentença judicial, cujo objetivo foi 
identificar, descrever e explicar o funcionamento dos operadores argumentativos na 
orientação argumentativa do texto e do discurso construído por intermédio do texto 
da sentença. Apoiamos nossa pesquisa nos constructos adotados pela ATD – 
Análise Textual dos Discursos –, Adam (2011), nos estudos sobre a Retórica de 
Aristóteles (1959) e Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) e em outros trabalhos como 
os de Alves (2005), Capez (2008), Charaudeau (2012), Keller e Bastos (2015), Koch 
(2009; 2011), Rodrigues, Silva-Neto e Passeggi (2010), Trubilhano e Henriques 
(2013). De modo Metodológico, fizemos uso do método dedutivo-indutivo, pois 
analisamos a argumentação em um texto “desconhecido” – caso particular – com 
base em uma teoria já conhecida (sobre língua, texto e argumentação). Quanto à 
natureza e os objetivos, nossa pesquisa caracterizou-se como qualitativa e como 
uma investigação explicativa e descritiva, com procedimentos técnicos de coleta 
documental e pesquisa bibliográfica. Como corpus, usamos uma sentença judicial de 
natureza condenatória, expedida em 10 de setembro de 2014 e extraída do sítio 
online da Justiça Federal do Rio Grande do Norte (JFRN). Os resultados revelaram 
que os operadores argumentativos exerceram papeis decisivos na organização das 
estratégias argumentativas do texto e do discurso, orientando os coenunciadores 
para a conclusão desejada pelo enunciador.  Foi possível, também, concluir que o 
uso dos operadores argumentativos permitiu construções silogísticas na forma de 
apresentação dos argumentos e na construção da argumentação. Além disso, 
operadores como “mas”, “até”, “já”, “embora” etc. ajudaram a identificar na análise 
dos dados o ponto de vista (PdV) do enunciador, a quebra de expectativa em 
relação ao enunciado anterior e / ou a escala de valor dada ao argumento. Por fim, 
com o uso dos operadores argumentativos o enunciador introduziu argumentos 
capazes de demonstrar-justificar uma tese e refutar uma tese adversária rumo a 
uma conclusão buscada pelo próprio enunciador. 

Palavras-chave: Argumentação. Operadores argumentativos. Orientação 
argumentativa. Sentença judicial. Discurso jurídico. 
 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

We studied in this dissertation the argumentation in the court judgment, which goal 
was to identify, describe and explain the running of argumentative operators in the 
argumentative orientation of text and discourse built through the text of the judgment. 
We support our research in the constructs adopted for the ATD – (Textual Analysis of 
the Discourses) - Adam (2011), in the studies about the Aristotle’s Rhetoric (1959) 
and Perelman and Olbrechts-Tyteca (1996) and other works such as of the Alves 
(2005), Capez (2008), Charaudeau (2012), Keller and Bastos (2015), Koch (2009; 
2011), Rodrigues, Silva Neto and Passeggi (2010), Trubilhano and Henriques 
(2013). In a methodological way, we made use of deductive-inductive method, 
because we analyzed the argumentation in an "unknown" text - particular case - 
based on a theory already known (about language, text and argumentation). About 
the nature and objectives, our search was characterized as qualitatively and as an 
explanatory and descriptive investigation, with technical procedures of documental 
collection of Bibliographic Search. As corpus, we use a court judgment of  character 
condemnatory, issued on September 10, 2014 and taken from the online site of the 
Federal Court of Rio Grande do Norte (JFRN). The results revealed that the 
argumentative operators exercised decisive roles in the organization of 
argumentative strategies of the text and the speech , guiding the announcer to the 
Desired conclusion by the enunciator. It was also possible to conclude that the use of 
argumentative operators allowed syllogistic constructions in the form of presentation 
of the arguments and in the construction of argumentation. In addition, operators like 
"but", "until", "already", "although" etc. helped to identify in the data's analysis the 
point of view (PoV) of the enunciator, the expectation break about the previous 
enunciate and / or the value scale given to the argument. Finally, with the use of 
argumentative operators the enunciator introduced arguments able to 
demonstrate/justify a thesis and refute an opposing thesis towards a conclusion 
sought by the own enunciator. 

. 

Key words: Argumentation . Argumentative operators. Argumentative orientation. 
Court sentence. Legal discourse. 
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CAPÍTULO I 

 

1 INTRODUÇÃO 

Propomos, neste trabalho, estudar a argumentação em sentenças judiciais, 

evidenciando as marcas linguísticas e discursivas responsáveis pela orientação 

argumentativa do texto. Os constructos adotados nesta pesquisa são os da ATD – 

Análise Textual dos Discursos (ADAM, 2011), cujo modelo de análise de texto 

adotado considera a Linguística Textual como uma teoria da produção co(n)textual 

de sentido.  

Esta pesquisa é um dos produtos do grupo de estudo da UFRN - Análise 

Textual dos Discursos - do qual fazemos parte. É produto porque é o resultado de 

debates, leituras e cursos ministrados no decorrer das aulas e encontros com os 

orientadores e professores do programa de pós-graduação. Nesse modelo, 

atendendo à proposta de produção do grupo, fizemos o estudo do texto da sentença 

judicial com o intuito de contribuir com o entendimento dos mecanismos linguísticos 

e discursivos (enunciativos) responsáveis pela orientação argumentativa do texto e 

do discurso. 

Para dar sequência ao nosso trabalho partimos das seguintes questões 

norteadoras: 

1    Quais os efeitos de sentido que os operadores argumentativos provocam 

no texto e no discurso? 

2    Como os operadores argumentativos são organizados para orientarem 

os coenunciadores rumo a uma conclusão desejada pelo enunciador?  

Nosso objetivo geral é investigar a argumentação na sentença judicial. Mais 

especificamente, temos interesse em:  

a) Identificar os operadores argumentativos;  

b) Descrever seus efeitos de sentido no texto e no discurso; 
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c) Explicar como os operadores argumentativos são organizados e usados 

para orientarem os coenunciadores rumo a uma conclusão desejada pelo 

enunciador. 

Selecionamos para compor nosso corpus, uma sentença judicial resultado 

de ação criminal e de conteúdo comunicacional constituído de ato condenatório. A 

sentença analisada foi expedida em 10 de setembro de 2014 pelo juiz L.H.L.B, da 

10ª Vara Federal em Mossoró/RN, e consta a avaliação e julgamento  do 

cometimento de dois crimes – contrabando de cigarros importados e  corrupção 

ativa – por um homem. 

Por questões didáticas e metodológicas, a análise dos operadores 

argumentativos foi feita de acordo com a composição do plano de texto da sentença. 

Isto é, separamos a sentença judicial em relatório, fundamentação e decisão (ou 

dispositivo), conforme regido no artigo 458 do Código de Processo Civil do Brasil 

(CPC), e, em cada parte, analisamos os efeitos de sentido dos operadores 

argumentativos no texto e no discurso, bem como a respectiva orientação 

argumentativa introduzida por cada operador usado. 

Esperamos, com os resultados desta pesquisa, interagir com outras áreas 

do saber, como os discursos produzidos no âmbito do domínio jurídico através de 

textos como a sentença judicial.  Além disso, o estudo dos operadores 

argumentativos contribui para a compreensão do leitor sobre a orientação 

argumentativa do texto no ponto de vista pragmático e não apenas sintático-

semântico, pois trabalhamos com uma categoria que permite o estabelecimento das 

relações entre os enunciados e entre os enunciados e a enunciação. Ou seja, o que 

Koch (2011, p. 108) chama de relações “pragmáticas, ‘paralógicas’ ou 

argumentativas”. Noutro modo de dizer, procuramos estudar as relações entre os 

enunciados não apenas do ponto de vista lógico, mas, sobretudo, de forma a 

compreender e descrever como se dão na enunciação e ou no discurso. 

Desse modo, os mecanismos linguísticos (operadores argumentativos) 

responsáveis pelo elo da relação enunciado > enunciação e pela elevação do texto 

construído ao nível do discurso, são evidenciados de forma a mostrar o seu papel ou 

função na construção da argumentatividade do texto, ou melhor, nas relações 

argumentativas e discursivas estabelecidas no texto da sentença judicial analisada.  
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Assim, os recursos linguísticos utilizados pelos enunciadores e 

coenunciadores da sentença judicial, com vistas a produzir determinados efeitos, 

são objetos de descrição nesse estudo, porque tais recursos revelam a intenção do 

falante – enunciador e / ou coenunciador 1 – e podem ser detectados em um estudo 

como o nosso, que leva em conta elementos da macrossintaxe do discurso.  

De forma mais clara, investigamos como os operadores argumentativos 

foram articulados na relação entre os enunciados e entre estes e a situação 

enunciativa (enunciação) para gerar efeitos de sentido de acordo com a intenção 

comunicativa do enunciador e coenunciador, visto que o sentido de um texto é 

construído por um trabalho conjunto de cooperação entre os sujeitos discursivos, por 

intermédio de um texto concreto, devidamente situado num co(n)texto comunicativo.  

Para alcançarmos esse objetivo, valemo-nos também de conceitos como o 

de representação discursiva e de ponto de vista [PdV], uma vez que “[...] toda 

representação discursiva [Rd] é a expressão de um ponto de vista [PdV] [...] 

[que assume força argumentativa, na medida em que] o sentido de um enunciado 

(o dito) é inseparável de um dizer, isto é, de uma atividade enunciativa 

significante que o texto convida a (re)construir.” (ADAM, 2011, p. 113) [grifo do 

autor]. Nesse sentido, identificamos, descrevemos e explicamos as marcas das 

intenções veiculadas no texto por meio dos operadores argumentativos. 

Nesse caminho, e guiados pelos estudos de Aristóteles (1959), Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (1996), Soto (2001), Alves (2005), Capez (2008), Koch (2009; 

2011), Rodrigues, Silva Neto, Passeggi (2010), Adam (2011), Charaudeau (2012), 

Trubilhano e Henriques (2013), Keller e Bastos (2015), nossa análise situou-se no 

nível (N8) dos níveis ou planos de análise textual e no nível (N1) dos níveis ou 

planos de análise de discurso, do esquema 4 de Adam (2011, p. 61). Como nota de 

esclarecimento, Adam (2011) desenhou um esquema para representar a separação 

e a complementaridade entre os níveis da Análise do Discurso e os níveis da análise 

da Linguística Textual ou análise do texto. O esquema equipara-se a dois conjuntos 

                                                           
1
 Por questões metodológicas, bem como pelo fato de nossa proposta de análise dedicar-se à 

descrição, entendimento e evidenciação das marcas linguísticas e discursivas da argumentação à luz 
da ATD, adotamos, no lugar de locutor e interlocutor; emissor e receptor/ouvinte, as nomenclaturas 
enunciador e coenunciador, pois julgamos melhor representar as relações enunciado com enunciado 
e enunciado com enunciação, ou seja, relações texto e discurso. 
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A e B, sendo que A (Análise do Discurso) contém B (Linguística Textual). Cada 

conjunto A e B tem seu próprio universo e seus próprios objetos ou níveis de 

análise, que servem para descrição das relações textuais e/ou discursivas. Dessa 

forma, partimos da ação visada pelo enunciador (N1) e chegamos aos atos de 

discurso (N8), onde se encontra a orientação argumentativa. Em suma, situamo-nos, 

entre os níveis (N1) e (N8) porque eles se completam quando o estudo é a 

argumentação. 

Em termos estruturais, este trabalho está dividido, além da introdução e 

conclusão, em quatro momentos, a saber: estado da arte, aporte teórico, 

metodologia e análise dos dados.  No estado da arte, fizemos uma revisão dos 

trabalhos que abordam (ou analisam) a argumentação. No aporte teórico, 

procuramos mostrar como a ATD propõe estudar o texto e como premissa, 

argumento e conclusão se inter-relacionam para a construção da orientação 

argumentativa. Já na metodologia, descrevemos desde a natureza e o tipo de 

pesquisa até a coleta e tratamento dos dados, bem como, o método utilizado e os 

procedimentos técnicos que usamos para manusear o corpus e analisá-lo. Por fim, 

mostramos na análise dos dados a nossa interpretação quanto aos operadores 

argumentativos como constituintes do argumento. 
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CAPÍTULO II 

 

2           ESTADO DA ARTE 

Este capítulo está organizado em três seções: o discurso jurídico, a 

argumentação no discurso jurídico e os operadores argumentativos. Fizemos uma 

retomada de trabalhos que abordam os temas de cada seção. Dentre os trabalhos 

lidos, mereceram destaque Aristóteles (1959), Ducrot (1972), Perelman & Olbrechts-

Tyteca (1996), Almeida (2001), Pereira (2006), Souza (2006), Koch (2009; 2011), 

Adam (2011) e Trubilhano e Henriques (2013), porque são estudos que corroboram 

a nossa compreensão sobre as categorias linguísticas e discursivas que influenciam 

a orientação argumentativa do texto e do discurso. 

 

2.1  Discurso jurídico 

O discurso jurídico pode ser entendido como um lugar social associado a 

uma língua, cujos participantes podem ser identificados pelo seu socioleto (variante 

linguística de determinada comunidade de fala). Como diz Adam (2011, p. 63),  

  

Toda a ação de linguagem inscreve-se, como se vê, em um dado espaço 
social, que deve ser pensado como uma formação sociodiscursiva, ou seja, 
como um lugar social associado a uma língua (socioleto) e a gêneros de 
discurso. 

 

  O socioleto (ou “dialeto social”), dos espaços discursivos do discurso 

jurídico, mantém coesão com os socioletos dos autores (ou oradores) clássicos, cuja 

conservação do script constitui-se como comprovação dessa ligação. Segundo 

Trubilhano e Henriques (2013, p. 38),  
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Notório é que na Idade Média, de modo especial no século XIII, havia 
afinidade íntima entre igreja e o Direito. [...] O espaço em que transitam os 
homens da lei configura um espaço sacralizado como é o da igreja. O 
discurso repetido lembra o discurso eclesiástico e, de certa forma, os 
homens do fórum também usam paramentos.  

 

Com efeito, a conservação, repetição e uso de expressões latinas retomam 

as bases do Direito Romano e evocam uma Tradição Discursiva de verdade única, 

não passível de contra-argumentação, uma vez que possuem em si só valor de 

argumento. A ritualização na repetição de expressões do latim, por exemplo, “são 

como valores jurídicos inquestionávais, conhecidas pelo que representam [...] no 

mundo jurídico mesmo antes de serem aplicadas na construção textual” (PEREIRA, 

2006, p. 66–67). 

O discurso jurídico do direito brasileiro, quanto à argumentação, segue as 

Tradições Discursivas (TD) da Retórica antiga (a Retórica de Aristóteles), cujo 

conceito é tido como  

 

a faculdade de ver teoricamente o que, em cada caso, pode ser capaz de 
gerar persuasão. [...] a Retórica parece ser capaz de, por assim dizer, no 
concernente a uma dada questão, descobrir o que é próprio para persuadir. 
Por isso dizemos que ela não aplica regras a um gênero próprio e 
determinado (ARISTÓTELES, 1959, livro I, p. 24). 

 

 

O elo com a Retórica de Aristóteles pode ser notado em diversos elementos 

que compõem a formação sociodiscursiva do discurso jurídico como, por exemplo, 

as três espécies de provas que podem ser fornecidas pelo discurso segundo 

Aristóteles (1959, livro I, p. 24), isto é, as provas que residem no caráter moral do 

orador; as provas que podem ser formadas a partir das disposições dos ouvintes e 

as provas elaboradas a partir do próprio discurso. 

Conforme Aristóteles (1959, livro I, p. 32), o dicurso comporta três elementos 

indispensáveis: duas pessoas (quem fala – enunciador – e a quem se fala – 

coenunciador) e um assunto. A quem se fala (ou ouvinte),  
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é necessariamente, espectador ou juiz; se exerce as funções de juiz, terá de 
se pronunciar  ou sobre o passado ou sobre o futuro.  Aquele que tem de 
decidir sobre o futuro é, por exemplo, o membro da assembléia; o que tem 
de se pronunciar sobre o passado é, por exemplo, o juiz propriamente dito. 
Aquele que só tem de se pronunciar sobre a faculdade oratória é o 
espectador (Ibidem, p. 32). 

 

 

Esses três posicionamentos discursivos – assembleia, juiz ou espectador – 

dão origem aos três gêneros de discurso da oratória aristótélica. Ou seja, o gênero 

deliberativo, o judiciário e o demonstrativo/epidíctico. Quanto ao gênero judiciário, 

em conformdade com os ensinamentos de Aristóteles (1959), é regido pelas leis 

escritas e pelas leis advindas dos costumes e reconhecidas por todos os membros 

da comunidade.  

Aristóteles (1959) nos ensina que o objetivo da Retórica é a formação de um 

juízo. Ensina-nos também que o orador 

 

para inspirar confiança, importa sobremaneira, principalmente nas 
assembleias, e também nos processos, que aquele que fala se mostre sob 
certo aspecto, faça crer que se encontra em determinadas disposições a 
respeito dos ouvintes, e, além disso encontra estes nas mesmas 
disposições a seu respeito. [...] A confiança que os oradores inspiram 
provém de três causas, sem contar as demonstrações [...] a prudência, a 
virtude e a benevolência (ARISTÓTELES, 1959, livro II, p. 101-102). 

 

 

Para completar nossa exposição e nossas afirmações sobre a ligação 

histórica do discurso jurídico brasileiro com a Tradição Discursiva da retórica 

clássica, importante se faz a entender o conceito de Tradição Discursiva (TD). De 

acordo com Kabatek (2006, p. 510), TD tem relação “[...] com a repetição de algo [no 

tempo]. Esse ‘algo’ pode ser a repetição total do texto [...], a repetição parcial ou 

ainda a ausência total de repetição [...]”.  É importante acrescentar que não se trata 

de uma simples repetição de um termo ou texto, mas da repetição de um texto que 

evoca uma situação, ou seja, da repetição de um discurso que identifica um grupo, 

tal qual acontece com o discurso jurídico e com sua formação sociodiscursiva, 

limitando o que pode, o deve e como deve ser dito. 
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Por fim, a tradição do discurso jurídico dá-se, inclusive, nos lugares onde é 

enunciado. 

  

Um dos lugares [...] seria o próprio procedimento em si, a existência física 
de um conjunto de atos processuais representados por documentos, nos 
quais são lançados não apenas as argumentações e contra-argumentações, 
mas também há uma ordenação de atos próprios para serem desenvolvidos 
por cada parte a fim de se chegar à decisão judicial. (PEREIRA, 2006, p. 77 
– 78). 

 

Dessa forma, cada ato – ou documento juntado ao processo – constitui-se 

num lugar de enunciação onde serão postas e contrapostas teses e, 

consequentemente, criadas redes de discussões em torno de um direito requerido. 

Cada lugar obedece a uma sequência linear e temporal sob a pena de nulidade. 

Assim, as situações enunciativas não se sobrepõem, mas somam-se na construção 

de um todo discursivo, de um todo que faz sentido quando somado a cada situação / 

lugar enunciativo. 

 

2.2  A argumentação no discurso jurídico 

 

A argumentação é parte integrante de todas as atividades discursivas 

humanas, sendo mais evidente em determinadas áreas do saber do que em outras. 

No discurso jurídico, por exemplo, a argumentação é peça fundamental para o 

desenrolar dos litígios. A sua origem também não é recente e lembra a antiga 

tradição da retórica e dialética dos gregos. “O campo da argumentação é o do 

verossímil, do plausível, do provável, na medida em que este último escapa às 

certezas do cálculo” (PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 1).  

A defesa de um ponto de vista não é exclusividade do discurso jurídico, 

embora neste se destaque pela finalidade que lhe é peculiar: resolver as disputas 

não solucionadas sem a intervenção do Estado. Todos os homens  
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se empenham dentro de certos limites em submeter a exame ou defender 
uma tese, em apresentar uma defesa ou uma acusação. A maioria das 
pessoas fazem-no um pouco ao acaso, sem discernimento; as restantes, 
por força de um hábito proveniente de uma disposição (ARISTÓTELES, 
livro I, p. 19). 

 

Por determinação da atividade e pela necessidade de intervenção do Estado 

na resolução dos conflitos, o discurso jurídico pressupõe a argumentação. É quase 

que impensável resolver conflitos sem que se pese argumentos contra e a favor de 

determinada tese. Como assevera Aristóteles, 

 

o melhor e mais eficaz de todos os meios para poder persuadir e aconselhar 
com sabedoria é conhecer todas as constituições e distinguir seus 
costumes, instituições e tudo quanto traz vantagem para cada um. Todos os 
homens se deixam persuadir pelo que é vantajoso; ora, ao Estado é 
vantajoso tudo o que o salva. Além disso, a soberania é a expressão do 
poder dirigente (1959, livro I, p. 57). 

 

Além de Aristóteles, a relação discurso jurídico e argumentação pode ser 

estudada também, dentre outros, em trabalhos como o de Perelman & Olbrechts-

Tyteca (1996) - cujo ponto de partida “é o modo pelo qual se entendeu, a partir da 

codificação napoleônica principalmente, o raciocínio jurídico, isto é, o relacionado 

com a aplicação do direito” (COELHO, 1996, p. XIV) -, Alves (2005) - que explica 

detalhadamente a lógica formal dentro dos padrões clássicos da tradição aristotélica 

- e Trubilhano e Henriques (2013) - cujo trabalho retoma principalmente os 

ensinamentos de Aristóteles (2005) e de Perelman & Olbrechts-Tyteca (1996). 

Consoante com Trubilhano e Henriques (2013), há dois tipos de 

argumentação jurídica: i) argumentação objetiva e; ii) argumentação subjetiva. A 

argumentação objetiva não pode ser confundida com a lógica formal, pois enquanto 

esta não se preocupa com a verdade dos conteúdos das proposições, levando em 

conta apenas o raciocínio abstrato empregado aos números, como 1 mais 1 é igual 

a 2, aquela considera a verdade material dos conteúdos e não apenas o raciocínio 

lógico. Nesse modelo,  
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para a lógica material não basta a validade abstrata do raciocínio, é 
necessário, também, adentrar na concretude dos fatos, para averiguar se as 
premissas apresentadas são efetivamente verdadeiras no mundo material. 
Assim, o raciocínio [...] todo homem é negro, Júlio é homem, então Júlio é 
negro [,] não é aceito pela Lógica Material, pois nem todo homem é negro 
(TRUBILHANO E HENRIQUES, 2013, p. 88). 

 

Um bom exemplo da argumentação objetiva foi dado por Trubilhano e 

Henriques (2013). Segundo estes autores, “se um réu acusado de homicídio 

argumentar que a vítima está viva, pois uma vez que consiga provar tal fato, será 

impossível condená-lo por homicídio” (op. cit., p. 88). Isto quer dizer que se o 

conteúdo da acusação é contra-argumentado e provado, o réu não pode ser 

culpabilizado pelo fato que deu origem à acusação. 

Por outro lado, a argumentação subjetiva ampara sua fundamentação em 

outros elementos como na imagem do enunciador - formada a partir do seu discurso 

ou já previamente formada pelos coenunciadores - e como nas emoções e nas 

paixões que o discurso consegue despertar no público-alvo da argumentação: os 

coenunciadores. Com efeito, a argumentação objetiva se fundamenta no lógos 

(razão), ao passo que a argumentação subjetiva é alicerçada no páthos (emoções e 

paixões) e no éthos (imagem de si no discurso). Como diz Trubilhano e Henriques 

(2013, p. 89), estes três elementos são, na verdade, “o tripé de meios de provas 

estabelecido por Aristóteles em sua Retórica”. 

Em assonância com os trabalhos apresentados nesta seção, Souza (2006), 

com o trabalho intitulado “A racionalidade argumentativa do discurso decisório a 

partir da nova retórica de Perelman”, diz que  

 

[...] a lide jurídica é uma situação discursiva comunicativa entre dois sujeitos 
cognoscentes, pode-se afirmar que há uma relação entre diversos 
partícipes, cujo sentido é a representação da busca de uma decisão, de 
acordo com certas regras, pois sua função é pragmática, ou seja, os 
enunciados devem ser analisados, tendo em conta o contexto. (op. cit., p. 
57). 
 

 

Em outras palavras, as marcas linguísticas revelam também marcas 

discursivas. Portanto, para analisar o discurso jurídico faz-se necessário interpretar e 
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descrever de que forma o enunciado se relaciona e / ou evidencia uma situação 

enunciativa. 

Conforme Souza (2006, p. 59), “O Direito é praticado por meio da 

comunicação [...] [e] [...] é manifesto na reflexividade da própria discussão [...] a 

persusão e o convencimento.” Assim, uma das marcas presentes no discurso 

jurídico é a argumentatividade do discurso manifestada em peças / textos diversos. 

No nosso caso, por meio da sentença judicial. 

Sob o prisma da argumentatividade do discurso jurídico, Souza (2006) 

afirma que a linguagem jurídica não é apenas um canal para se comunicar, mas 

significa ação sobre a mente do indíviduo, em busca da adesão dos envolvidos, 

através de um discurso persuasivo. Afirma, ainda, que  

 

[...] o direito nada mais é do que o contexto comunicativo e social, no qual 
os textos jurídicos adquirem seu sentido jurídico [...] [e possibilitam] um 
entrelaçamento entre a validade jurídica e os argumentos trazidos para a 
linguagem jurídica (SOUZA, 2006, p. 61).  

 

Por conseguinte, é através da palavra que o juiz altera o estado de coisas do 

mundo ao sentenciar, ao decidir uma lide via sentença judicial.  O fundamento de 

todas as relações jurídicas é o discurso e a palavra, pois com ela (a palavra) pode-

se absolver e ou condenar. Mas, para isso, o juiz deve entender que  

 

o ato de argumentar é o ato linguístico capaz de orientar o discurso no 
sentido de determinadas conclusões. Tanto a argumentação, como 
atividade estruturante do discurso, quanto à análise das suas técnicas 
contribuem para o juiz da decisão, na medida em que elas [são] 
responsáveis por coordenar e conectar as informações do discurso e serem 
responsáveis pela sua eficácia (SOUZA, 2006, p. 149), 

 

ajudando a formação do autoconvencimento do juiz e na persuasão e adesão dos 

coenunciadores à tese apresentada.  
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2.3 Operadores argumentativos 

 

Os operadores argumentativos, segundo nosso entendimento, podem ser 

nomeados como as palavras ou expressões que além de responderem pela coesão 

(ligação das partes do texto no cotexto) podem introduzir informações, razões e 

argumentos capazes de modificar um ponto de vista (PdV) do coenunciador e 

(re)direcioná-lo para uma conclusão desejada e articulada pelo enunciador. 

Queremos dizer com isto, que os efeitos de sentido dos operadores argumentativos 

tanto podem incidir sobre o enunciado (texto) quanto sobre o discurso (contexto). 

No Brasil, uma das maiores autoridades para falar do tema operadores 

argumentativos, é Koch (2009; 2011). Contudo, há outros autores com obras 

traduzidas para o português que também são referências quanto ao tema. Dentre 

eles, podemos citar, Ducrot (1972) e Adam (2011). Inclusive, uma das principais 

fontes usadas por Koch (2011) para descrever e explicar os operadores 

argumentativos, foi a obra de Ducrot (1966; 1972). 

Por seu turno, Ducrot (1972) explica em sua obra os variados efeitos de 

sentido que os operadores argumentativos podem intrudizir no texto e no discurso, 

como exemplo, citemos os casos dos operadores “enquanto”, “na medida em que”, 

“pouco”, “um pouco”, “talvez”, “para que”, “de modo que”, “porque” e “pois”. “Um 

pouco” está mais para afirmação enquanto “pouco” está mais para a negação. Para 

explicar o “talvez”, Ducrot (1972) usou os exemplos i) “A vinda de Pedro é possível e 

ii) “Talvez Pedro venha”. 

Para Ducrot (1972, p. 77), 

 

Uma lógica modal lhes daria igual descrição (‘Pedro vem’) e representaria a 
enunicação de um ou de outro como afirmando a possibilidade da vinda de 
Pedro. Ora, é importante, para o linguísta, observar que as duas 
enunciações correspondem, em geral, a diferentes atos de fala. No caso de 
[i], há efetivamente afirmação de uma possibiliade; em troca, no caso de [ii], 
o locutor toma, face ao acontecimento considerado, uma atitude que não é 
nem de afirmação nem de recusa. 
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Os casos de “enquanto” e “na medida em que”, introduzem um raciocínio 

lógico de reduplicação, como no exemplo, “Ele sabe isto enquanto matemático”, 

possibilita duas leituras complementares: i) que ele sabe isto; ii) que a causa de 

saber é porque é matemático. Já para os casos de “para que”, “de modo que”, 

“porque” e “pois”, faz-se necessário a leitura dos exemplos a seguir dados por 

Ducrot (1972, p. 129): 

 

a)  “Pedro veio para que Tiago partisse.” 

b)  “Pedro veio, de modo que Tiago partiu.” 

c)  “Pedro veio porque Tiago partiu.” 

d)  “Pedro veio pois Tiago partiu 

 

Se devêssemos descrever as oposições para que/de modo que e 
porque/pois deveríamos, sem dúvida, obeservar as diferenças na própria 
natureza das relações expressas (finalidade/consequência causa/prova). 
Mas existe também, a nosso ver, diferença na organização interna dos 
períodos (op. cit., p. 129) [grifo do autor]. 

 

Nesse mesmo sentido, os operadores argumentativos são tratados por 

Adam (2011) como possíveis marcadores de três tipos de conexões: i) os 

argumentativos puros; ii) os organizadores textuais e; iii) os que marcam a 

responsabilidade enunciativa. Diz este autor que  

 

os conectores entram numa classe de expressões linguísticas que 
reagrupa, além de certas conjunções de coordenação (mas, portanto, ora, 
então), certas conjunções e locuções conjuntivas de subordinação (porque, 
como, com efeito, com consequência, o que quer que seja, então etc) e 
grupos nominais ou preposicionais (apesar disso etc.) [grifo do autor]. 

 

Por razões tais, Koch (2009; 2011), faz uma lista dos operadores 

argumentativos e descreve, bem como explica, as possíveis relações 

argumentativas que esses operadores podem dar ao texto e ao discurso. Para essa 

autora, cada língua tem, na sua gramática, determinadas expressões que funcionam 
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como operadores argumentativos ou discursivos. Entretanto, Koch (2011, p. 101), 

adverte que é 

 

importante salientar que se trata, em alguns casos, de morfemas que a 
gramática tradicional considera como elementos meramente ralacionais – 
conectivos como mas, porém, embora, já que, pois etc. e, em outros, 
justamente de vocábulos que, segundo a N.G.B., não se enquadram em 
nenhuma das dez classes gramaticais. [grifo da autora]. 

 

Em corroboração a estudos acima, Almeida (2001) investiga em textos 

publicitários, especificamente em anúncios e propagandas da revista Veja, a 

finalidade e a frequência de uso dos operadores argumentativos. Almeida (2001, p. 

4), parte da hipótese de que “[...] os operadores argumentativos podem ter usos 

diferentes nos anúncios da publicidade”.  

Em conformidade com Almeida (2001, p. 5–6),  

 

É certamente no nível das estruturas discursivas que mais se revelam as 
relações entre enunciador e enunciatário. [E] entre os meios utilizados pelo 
enunciador para persuadir o seu interlocutor destacam-se os mecanismos 
de argumentação ou procedimentos argumentativos que são responsáveis 
pelos efeitos do discurso destinados a levar o outro a aderir ao que está 
sendo enunciado. 

 

Ou seja, é preciso perceber na investigação que os operadores argumentativos não 

são apenas como elos coesivos entre os enunciados, mas, e, sobretudo, são 

elementos discursivos que podem ajudar a construir os sentidos dos enunciados. 

Na pesquisa de Almeida (2001), a análise dos dados foi feita em dois 

momentos. No primeiro, os operadores argumentativos foram listados e agrupados 

de acordo com sua função no discurso e, no segundo momento, os dados foram 

quantificados em tabelas e gráficos que refletiram a ocorrência de uso e a frequência 

nas respectivas ocorrências, da mesma maneira como apareceram nos textos 

estudados. 

Por fim, a autora aprofundou a análise dos operadores argumentativos 

listados nas tabelas de frequência e descreveu os diversos valores que podem 



27 

 

assumir no texto e no discurso, dependendo do contexto de uso. Como diz a própria 

autora, procurou-se “[...] evidenciar [...] [o] fato de que os operadores argumentativos 

podem ter usos e valores diferenciados daqueles tradicionalmente listados nos 

nossos manuais de língua portuguesa e mesmo em alguns estudos da linguística” 

(ALMEIDA, 2001, p. 128). 
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CAPÍTULO III 

 

3          APORTE TEÓRICO 

 

No capítulo anterior, apresentamos estudos em livros, teses e dissertações 

que abordam as categorias linguísticas e discursivas trabalhadas em nossa 

pesquisa, bem como nos situaram teoricamente quanto ao discurso jurídico, à 

argumentação no discurso jurídico e sobre os operadores argumentativos. Já neste 

capítulo, discorreremos sobre teorias de análise textual e discursivas, sobre o 

modelo de análise que adotamos e, de forma mais aprofundada, sobre a 

argumentação e os operadores argumentativos. Didaticamente, organizamos este 

capítulo em sete seções que, no nosso entendimento, ajudam o leitor a entender a 

nossa proposta de estudo e em quais bases teóricas atuamos. 

 

3.1 A análise textual dos discursos (ATD) e estudo do texto 

 

Nos últimos cinquenta anos, os avanços, quanto aos estudos linguísticos do 

texto, são notáveis, principalmente, no que tange ao surgimento de teorias e 

modelos teóricos de análise. Esses avanços podem ser evidenciados, de forma 

bastante clara, nas concepções de texto e no reconhecimento e fixação da 

Linguística Textual enquanto ciência. A Linguística Textual, por exemplo, para ter 

seu lugar devidamente reconhecido como ciência necessária aos estudos 

linguísticos do texto, deixou de desempenhar  

 

 [...] apenas um papel de ‘hóspede’ da Linguística [...] [ou] ciência 
integrativa de várias outras ciências (Retórica, Estilística, Teoria dos 
Gêneros, Teoria da Argumentação, Narratologia etc.) [para propiciar] um 
melhor conhecimento de como se realiza a produção textual de sentido. 
(KOCH, 2009, p. XI - XVI). 

 

Essa trajetória de consolidação da Linguística Textual provocou – 

concomitantemente – mudanças nas concepções de texto. Este, por sua vez, deixou 
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de ser visto como a combinação de “[...] palavras que rotulam coisas ou estado de 

coisas do mundo real [...]” ( KOCH, 2011, p. 9), para ser compreendido  

 

[...] como lugar de constituição e de interação de sujeitos sociais, como um 
evento, portanto, em que convergem ações linguísticas, cognitivas e sociais 
[...], ações por meio das quais se constroem interativamente os objetos-de-
discurso e as múltiplas propostas de sentidos, como função de escolhas 
operadas pelos co-enunciadores entre as inumeráveis possibilidades de 
organização textual que cada língua lhes oferece [...] (ibidem, p. 9). 

 

 

Conforme Koch (2009), os estudos em Linguística Textual – na trajetória 

iniciada na década de sessenta – têm se fundamentado, dentre outras, nas 

seguintes concepções de texto: 

 

1     Uma concepção de base gramatical, em que o texto é visto como uma 

frase complexa; 

2     Concepção de base semiótica, em que o texto é pensado como signo 

complexo; 

3     Concepção de base semântica. Nesta, o texto é visto como expansão 

tematicamente centrada de macroestruturas; 

4     Concepção de base pragmática, em que o texto é pensado como ato de 

fala complexo; 

5     Concepção de base discursiva, na qual o texto é um produto acabado e 

é resultado de uma ação discursiva; 

6     Concepção de base comunicativa: o texto é um meio, um canal pelo qual 

acontece a comunicação; 

7     Concepção de base cognitivista: texto como um processo mental / 

cognitivo; 

8     Concepção de base sóciocognitiva-interacional: texto como lugar de 

interação entre os sujeitos sociais e construção interacional de sentidos. 

 

Esses avanços ou mudanças nas concepções de texto deram espaço para 

os estudos em Linguística Textual superarem os limites da frase em direção a “[...] 

uma teoria da produção co(n)textual de sentido, em que deve fundar-se na análise 
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de textos concretos” (ADAM, 2011, p. 23), articulando-se, então, nas análises, texto 

versus discurso2. Mas não como elementos isolados e sim concomitantes. Esse 

procedimento, Adam nomeia de “análise textual dos discursos” (ibidem) [grifo do 

autor].  Na análise textual dos discursos – doravante, ATD -, os conceitos de texto e 

de discurso “[...] se sobrepõem e se cruzam [...]” (ADAM, 2011, p. 52). Isso faz com 

que haja “[...] uma separação e uma complementaridade das tarefas e dos objetos 

da linguística textual e da análise de discurso, [definindo-se] a linguística textual 

como um subdomínio do campo mais vasto da análise das práticas discursivas” 

(ADAM, 2011, p. 43). Fato este que pode ser visto no esquema abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para melhor entendermos o esquema acima, pensemos esse esquema de 

forma matemática: lembremo-nos da teoria dos conjuntos, em que se o conjunto B 

está contido em A, é porque B é um subconjunto de A e complementa A. Vejamos o 

conjunto abaixo: 

 

                                                           
2
 Em Adam (2011), o texto pode ser entendido como a materialização do discurso. Para este autor, o 

conjunto universo do discurso contém o conjunto universo do texto, numa relação de 
complementação, em que um precisa do outro para produção co(n)textual dos sentidos. 
 

Plano de 
texto 

Períodos 
e / ou 

sequências 

Proposições Palavras 

DESCONTINUIDADE 
OPERAÇÕES DE SEGMENTAÇÃO 

OPERAÇÕES DE LIGAÇÃO 
CONTINUIDADE 

Análise dos discursos 

Formações 
sociodis- 
cursivas 

INTER- 
DISCURSO 

GÊNEROS 
& 

LÍNGUA(S) 
em uma  

INTERAÇÃO 

 

PERITEXTO 

LINGUÍSTICA TEXTUAL 

Figura 1 – Esquema 3 : Determinações textuais ascendentes e descendentes 

Fonte: Adam (2011, p. 43) 
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Se entendermos que A é o domínio das práticas discursivas mais amplas 

(discurso) e que B é o domínio da Linguística Textual, então entenderemos que B (a 

Linguística Textual) é um subdomínio de A (análise do discurso), sendo, dessa 

forma, separados e complementares, pois cada conjunto A ou B tem seu próprio 

universo e seus próprios objetos, mas o universo e os objetos de cada conjunto 

estabelecem constantes relações e contatos. 

Nesse sentido, a ATD - modelo teórico metodológico que reconhece o papel 

da Linguística Textual como um subdomínio da análise do discurso - propõe o 

estudo do texto a partir de níveis ou planos de análise, dividindo-os em dois grandes 

grupos: os níveis ou planos da análise de discurso e os níveis ou planos da análise 

textual. Cada plano de análise é composto por níveis que se inter-relacionam no 

processo de formação de sentido, mas que podem ser analisados e ou estudados 

em si mesmos. Como exemplo, olhando apenas os níveis ou planos da análise 

textual, se o objetivo é estudar a textura (proposições enunciadas e períodos), então 

o nível em foco será o 4. Todavia, se a pesquisa recair sobre o plano de texto ou 

estrutura composicional, o nível de análise será o nível 5. Entretanto, se a intenção é 

o estudo das imagens/representações semânticas, o nível de análise será o 6. Mas 

se o que interessa é a responsabilidade enunciativa, parte-se para o nível 7 e, 

sucessivamente, vai-se ao nível 8, caso os atos de discurso e a orientação 

argumentativa sejam o que se busca descrever no texto.   

A 

Figura 2 – Exemplo da Linguística Textual como subdomínio da Análise dos Discursos 
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O esquema abaixo, extraído de Adam (2011, p. 61), nos ajuda a 

compreender os dois grandes planos de análise postulados pela ATD: os níveis ou 

planos da análise de discurso, compostos pelos níveis de (N1) a (N3), e os níveis ou 

planos da análise textual que, conforme explicado no parágrafo anterior, se 

compõem dos níveis (N4) a (N8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse modelo, a ATD propõe um estudo co(n)textual de sentido, sendo o  

texto a unidade empírica de análise, “[...] pois a linguística textual tem como papel, 

na análise do discurso, teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados 

elementares no âmbito da unidade de grande complexidade que constitui um texto” 

Figura 3 – Esquema 4: Níveis ou planos da análise de discurso e da análise textual 

Fonte: Adam (2011, p. 61) 
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(ADAM, 2011, p. 63). É à Linguística Textual que cabe a tarefa de descrever e definir 

as “[...] diferentes unidades [e as] [...] operações, em todos os níveis de 

complexidade, que são realizadas sobre os enunciados” (ibidem.), uma vez que, 

conforme Adam (2011, p. 63–64), sobre as unidades textuais ocorrem dois tipos de 

operações de textualização que as separam (segmentação) e as unem (ligação). 

Essas duas operações - segmentação e ligação - não acontecem isoladamente, mas 

se somam na formação do sentido textual. 

Essas propriedades textuais podem tornar possível o estudo do texto a partir 

de níveis de análise, centrando-se naqueles que satisfazem ou atendem às 

questões e os objetivos gerais e específicos da pesquisa, como, no nosso caso, as 

questões sobre as marcas textuais e discursivas da argumentação. 

 

 

3.2  Argumentação 

 

Esta subseção foi elaborada com o intuito de explicar conceitos como o de 

argumentação, premissa, argumento e conclusão. Tivemos o intuito de mostrar as 

principais diferenças conceituais de cada um, descrever e explicar como estão inter-

relacionados para construção da orientação argumentativa do texto, do discurso e, 

em consequência, dos coenunciadores. 

 Em nossa modernidade, as exigências do expressar-se adequadamente e 

do argumentar coerente “[...] para parecer convincente e persuadir os outros à ação 

[...] permanecem sendo objetivos fundamentais na formação do cidadão [...] em 

qualquer lugar do mundo.” (MACHADO e CUNHA, 2008, p. 13). Contudo, a boa 

capacidade de argumentar, com vistas ao convencimento do outro, não é uma 

necessidade apenas de nossos tempos atuais, porque já 

 

na Grécia Antiga, a formação do homem grego incluía três disciplinas 
básicas: a Lógica, a Gramática e a Retórica. [...] A Lógica (ou Dialética) 
dizia respeito ao exercício da capacidade de argumentação, no 
discernimento entre os bons e os maus argumentos. Na Retórica, o ponto 
fundamental era o convencimento dos outros, a persuasão. (MACHADO e 
CUNHA, 2008, p. 13) 
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Como diz o próprio Aristóteles (1959), a Retórica tem a capacidade de 

descobrir o que é próprio para persuadir e pode ser entendida como a faculdade que 

analisa caso a caso na busca do que é possível para gerar persuasão. Em 

comparação da Retórica com a Dialética, diz Aristóteles (1959), que  

 

A RETÓRICA não deixa de apresentar analogias com a Dialética, pois 
ambas tratam de questões que de algum modo são da competência comum 
de todos os homens, sem pertencerem ao domínio de uma ciência 
determinada (livro I, p. 19) [grifo do autor]. 

 

O convencimento dos outros, a persuasão, nada mais é do que “A busca da 

competência na argumentação, da compreensão das razões próprias e dos outros 

nas tomadas de posição diante dos acontecimentos, [...]” (MACHADO e CUNHA, 

2008, p. 14), pois, como dizem Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 16), “[...] toda 

argumentação visa à adesão dos espíritos” [grifo do autor] e a tomada de partido 

para um ou outro argumento assumido como verdadeiro e ou coerente. 

Nesse caminho, salvo as situações em que o suporte textual e ou o canal de 

circulação do texto favorecem o vínculo entre o enunciador e os coenunciadores, 

como é o caso de revistas especializadas em determinados assuntos, como as 

revistas científicas, “Para que uma argumentação se desenvolva, é preciso, de fato, 

que aqueles a quem ela se destina lhe prestem alguma atenção. [Isto é] [...] 

condição indispensável para o andamento de qualquer argumentação” e para que o 

discurso seja ação (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 20). 

Por isso, como dizem Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 22–23), 

conhecer a quem se quer conquistar a adesão aos argumentos postos, é condição 

primeira de qualquer eficácia na argumentação. Além disso, evita imprevisto e 

situações não agradáveis, como as razões que deveriam ser prós a determinada 

medida, tornarem-se um forte argumento a favor da medida não desejada. Ademais, 

para se tornar convincente e conseguir a adesão do público-alvo, de um ou de vários 

coenunciadores, a pessoa que argumenta precisa, antes de tudo, ser “[...] capaz de 

experimentar o valor de seus próprios argumentos [...] para passar das razões que o 

convenceram pessoalmente à afirmação que ele ‘chegou a um exato e evidente 

conhecimento da verdade’” (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 45) e 

que, portanto, deve ser reconhecido por isso. Com efeito,  
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o objetivo de toda argumentação [...] é provocar ou aumentar a adesão dos 
espíritos às teses que se apresentam a seu assentimento: uma 
argumentação eficaz é a que consegue aumentar essa intensidade de 
adesão, de forma que se desencadeie nos ouvintes a ação pretendida (ação 
positiva ou abstenção) ou, pelo menos, crie neles uma disposição para a 
ação, que se manifestará no momento oportuno. (PERELMAN e 
OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 50). 

 

 
Dessa forma, ser de extrema importância a veridicção. Ou seja, “o bom 

discurso seleciona as premissas verdadeiras e transmite corretamente sua verdade 

à conclusão” (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2012, p. 56), através de 

argumentos pertinentes, coerentes e verdadeiros para a conclusão escolhida e 

desejada.  

Mas, o que é premissa? Argumento? Conclusão? A seguir dedicaremos um 

espaço para discutirmos esses conceitos, pois sua compreensão é necessária a 

uma leitura mais facilitada do trabalho que desenvolvemos.  

 

3.2.1 Premissa 

 

Segundo Weston (2009, p. 1), existe diferença entre premissa e conclusão, 

sendo a primeira “As asserções que [...] fornecem razões [...]” para se chegar à 

conclusão, e a conclusão “[...] é a asserção para a qual você está apresentando 

razões.” (ibidem.). Simplificadamente, premissa significa a proposição e as 

informações essenciais que servem de base para um raciocínio que levará a uma 

conclusão. Ou seja, o conjunto de razões que justificam a existência de uma 

conclusão X defendida e não de uma conclusão Y não pretendida, pode ser 

denominado premissa. 

Adam (2011, p. 233), simplificando ainda mais o entedimento do que seja 

premissa, diz que premissas são “[...] (dados, fatos) que não poderiam ser 

admitid[o]s sem se admitir, também, esta ou aquela conclusão-asserção (C).”. Em 

complemento, premissa é “[...] o que é aceito como ponto de partida de raciocínios 
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[...]” (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 73) para se obter um de acordo 

entre os coenunciadores, com fins a uma conclusão aceita como verdadeira. 

A premissa fundamenta a construção de proposições e  

 

[...] a própria escolha das premissas e sua formulação, com os arranjos que 
comportam, raramente estão isentas de valor argumentativo: trata-se de 
uma preparação para o raciocínio que, mais do que uma introdução dos 
elementos, já constitui um primeiro passo para sua utilização persuasiva. 
(PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 73). 

 

Por seu turno, ao falar de premissa, Aristóteles (1959) faz uma diferença 

conceitual entre silogísmo e entimema. Este possui uma proposição facilmente 

deduzível e já conhecida, dispensando, assim, a sua enunciação; aquele é 

composto por proposições (premissas) indispensáveis que levam a uma conclusão 

inquestionável pelo caráter de prova dado ao raciocínio. No silogismo completo, 

diferente do entimema, julga-se impossível questionar (ou refutar) o que foi 

enunciado. 

 

Se, partindo de certas premissas, o resultado for uma consequência nova e 
diferente, mercê do alcance universal ou geral das premissas, temos o que, 
num caso, se chama silogismo e, no outro, entimema. É obvio que cada um 
desses dois meios da Retórica apresenta suas vantagens. [...] Os discursos 
baseados em exemplos prestam-se mais que os outros para persuadir 
(ARISTÓTELES, 1959, livro I, p. 26–27). 

 

Exemplificando e diferenciando as premissas irrefutáveis (silogismo puro) 

das premissas questionáveis ou incompletas, baseadas na verossimilhança, na 

premissa provável, Aristóteles (1959, livro I, p. 28), dá o seguinte exemplo: 

 

Se se disser: “O sinal de ele estar doente, é que tem febre” ou “um sinal de 
que ela deu à luz, é que tem leite”, este sinal tem um caráter de 
necessidade e [...] desde que seja verdadeiro, é o único irrefutável. [...] Mas, 
se se dessesse: “O sinal de alguém ter febre é sua respiração precipitada”, 
a afirmação seria refutável, embora o fato fosse verdadeiro, pois que, 
independentemente de febre, pode a respiração ser ofegante. 

 

 De forma mais clara, caso as premissas apresentem valor unilateral, 

tendencioso, ou mesmo o valor dado a elas não sejam aceitos pelos 
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coenunciadores, as proposições iniciais poderão ser recusadas e a conclusão 

pretendida poderá não ser alcançada. Para se obter a adesão de um público-alvo e 

ou  de um coenunciador, as premissas escolhidas e apresentadas devem constituir-

se em razões que motivem escolhas; em objetos discursivos de crença e de adesão. 

Elas – as premissas –, como afirmam Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 74-75), 

devem ser apresentadas ou como fatos, verdades e presunções ou como valores, 

hierarquias e lugares do preferível, agrupando, portanto, os objetos em duas 

grandes categorias: uma relativa ao real e outra relativa ao preferível. Em suma, as 

premissas devem ser comprovadas. 

Nessas duas grandes categorias, a premissa ganha força argumentativa à 

medida que, de acordo com a ação pretendida e a conclusão desejada, o 

coenunciador valida as razões postas, quer sejam sobre o real (fatos e dados) quer 

sejam no lugar do preferível (ponto de vista assumido) e, então, a premissa assume 

o valor e o lugar de um argumento. 

 

3.2.2 Argumento 

 

A palavra argumento vem do latim argumentum, que tem o tema ARGU, 

cujo sentido primeiro é fazer brilhar, iluminar. Nesse sentido, poderíamos afirmar que 

o argumento é, então, além de um fazer crer (dar brilho, iluminar), é um fazer saber, 

posto e esclarecido no argumento. Dessa forma, se entendermos que a língua é 

mais que um instrumento de comunicação, podendo ser usada como uma espécie 

de ação do enunciador sobre o coenunciador, bem como instrumento de 

convencimento e persuasão, de crença e mudança de opinião, não seria exagero 

dizer que argumentamos quando falamos ou escrevemos. 

Por esse modelo, o argumento não é uma exposição de conceitos ou de 

preconceitos. É, antes,  

 um conjunto de razões ou provas que fundamentam uma conclusão [...] um 
argumento não é meramente a afirmação de certos pontos de vista, e não é 
pura e simplesmente uma disputa. Os argumentos são tentativas de 
fundamentar determinados pontos de vista com razões. (WESTON, 2009, p. 
XI) [grifo do autor]. 
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O argumento é uma seleção de dados (visíveis ou não) que constroem uma 

representação discursiva de mundo capaz de fazer com que o outro reaja e aja de 

determinada maneira. Com efeito, é através do argumento que o enunciador torna 

“[...] presente, apenas pela magia do verbo, o que está efetivamente ausente e que 

ele considera importante para sua argumentação, [...]” (PERELMAN e OLBRECHTS-

TYTECA, 1996, p. 133). É oferecer à consciência ferramentas (argumentos) que 

facilitem uma tomada de decisão. Ou como dizem Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(1996, p. 133), ao citarem Bacon, é permitir “‘[...] aplicar a razão à imaginação para 

melhor mover a vontade’” e, é claro, induzir, pelo uso da linguagem, os envolvidos a 

agirem no mundo real. 

Um argumento não deve ser confundido nem com premissa, nem com 

conclusão, pois, embora todos eles constituam a argumentação e ajude a orientação 

argumentativa do texto, a cada um é reservado um conceito próprio e um conjunto 

de elementos que os definem e os formam. Um argumento é um “[...] encadeamento 

de razões que devem conduzir à conclusão [...] [ao passo que] as razões alegadas 

são as PREMISSAS do argumento” (MACHADO, 2008, p. 16) [grifo do autor]. Dessa 

forma, podemos entender que “Um ARGUMENTO é constituído, portanto, de uma 

ou mais premissas e de uma CONCLUSÃO.” (ibidem.) [grifo do autor], sendo, nesse 

modelo, possível, dependendo da disposição e consistências das premissas e dos 

argumentos, obter-se do coenunciador a conclusão desejada ou não pelo 

enunciador. 

 

3.2.3 Conclusão 

 

Sabendo-se o que é premissa e o que é argumento, bem como, sabendo-se 

que as premissas fundamentam com razões um argumento rumo a uma conclusão, 

falar de conclusão é quase que redundante. Todavia, ainda cabe-nos observar que 

 

quando decidimos defender uma CONCLUSÃO em uma ARGUMENTAÇÃO 
é porque tal conclusão é uma PROPOSIÇÃO e pretendemos que ela seja 
VERDADEIRA. Para esta defesa, encadeamos as PREMISSAS de modo 
que elas fundamentem a CONCLUSÃO, ou seja, construímos um 
ARGUMENTO (MACHADO, 2008, p. 20) [grifo do autor]. 
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Outra forma de entender o que Machado (2008) diz, é saber que as 

premissas, necessariamente, levarão a uma conclusão. Entre as premissas e a 

conclusão deve existir uma espécie de ligação de tal maneira que se torne “[...] 

impossível termos, simultaneamente, as premissas verdadeiras e a conclusão falsa, 

[...]” (MACHADO, 2008, p. 20) [grifo do autor]. Isto acontece quando o argumento é 

bem construído, é válido e coerente. Entretanto, se entre as premissas e a 

conclusão não existir uma ligação, o argumento acaba por tornar-se um argumento 

mal construído e inválido.  

Diante disso,  

 

um argumento é válido ou não-válido, coerente ou não-coerente, 
dependendo da relação, do vínculo que se estabelece entre as premissas e 
a conclusão. Um argumento é válido, ou seja, é coerente do ponto de vista 
lógico quando, supondo-se as premissas simultaneamente verdadeiras, 
disso decorre a verdade da conclusão. (MACHADO, 2008, p. 22). 

 

Em conformidade com o que foi dito até aqui, a conclusão pode ser 

entendida como o resultado do arranjo das razões – premissas – que constroem o 

argumento, de forma que se admitidas verdadeiras as premissas, não há como 

negar a conclusão imputada por elas ao fundamentarem o argumento.  

 

3.3  A sequência argumentativa 

 

Sabendo da diferença conceitual entre argumento, premissa e conclusão, 

explicitada anteriormente, faz-se necessário, principalmente pelo modelo teórico e 

metodológico que assumimos para análise e descrição textual – a ATD – falar da 

sequência argumentativa, conforme apresentada por Adam (2011).  Os esquemas 

elaborados por Adam (op. cit.) ajudam a visualizar o movimento das proposições 

argumentativas (P.arg.) na orientação argumentativa do texto e, por consequência, 

do discurso. 

Segundo Adam (2011, p. 233), na sequência argumentativa são 

evidenciados, basicamente, dois movimentos que se apresentam como formas de 

raciocínios e ou “procedimentos argumentativos” que fazem passar das premissas à 
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conclusão. O primeiro movimento tem por objetivo demonstrar-justificar uma tese, 

ao passo que o segundo objetiva “[...] refutar uma tese ou certos argumentos de 

uma tese adversa” (op. cit.) [grifo do autor]. 

 

Entre os dois, a passagem está garantida pelos ‘procedimentos 
argumentativos’ que assumam a forma de encadeamentos de argumentos-
prova, correspondendo ora aos suportes de uma lei de passagem, ora a 
microcadeias de argumentos ou movimentos argumentativos encaixados 
(ADAM, 2011, p.233). 

 

Retomando Toulmin (1993), Adam (2011) expõe o esquema simplificado de 

base para uma sequência argumentiva.  

 

 

 

 

 

Conforme esse esquema simplificado, na passagem das premissas à 

conclusão, há um apoio (razões que sustentam argumentos) que conduzirá para 

conclusão.  Contudo, nesse esquema simplificado, não aparece desenhado o 

espaço para a contra-argumentação. Diante disso, diz Adam (2011, p. 234), “Propus 

dar à sequência argumentativa prototípica completa uma forma que deixe lugar para 

a contra-argumentação”, conforme abaixo: 

 

Fonte: Adam (2011, p. 233, com adaptações) 

Argumentos 

Figura 4 – Esquema 21: modelo simplificado da sequência argumentativa 
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De acordo com Adam (2011, p. 234),  

 

esse esquema não está estruturado numa ordem linear obrigatória: a (nova) 
tese (P.arg 3) pode ser formulada no ínicio e retomada, ou não, por uma 
conclusão que repete no final da sequência, sendo que a tese anterior 
(P.arg 0) e a sustentação podem estar subentendidos. 

 

Ou seja, os procedimentos argumentativos dependerão das estratégias usadas pelo 

enunciador para construção da orientação argumentativa. 

 

3.4  Operadores argumentativos 

 

Os operadores argumentativos – chamados também de conectores 

argumentativos (ADAM, 2011), modos de encadeamento (CHARAUDEAU, 2012) – 

são mecanismos que a língua dispõe para que o texto e o discurso assumam 

determinada orientação argumentativa. Eles permitem reconstruir inferências através 

de premissas explícitas ou não no texto. O estudo dessa categoria linguística e 

discursiva tem sido feito por um número variado de pesquisadores, como Almeida 

(2001), Parreira (2006), Koch (2009; 2011), Adam (2011), Charaudeau (2012), além 

de outros.   

Figura 5 – Esquema 22: modelo da sequência argumentativa prototípica completa 

Tese 
Anterior 
P.arg.0 

 

+ 

 

Dados 
Fatos (F) 
P.arg. 1 

Portanto, provavelmente 
Conclusão (C) 
(nova) tese 
P.arg. 3 

Sustentação 
P.arg. 2 
(Princípios 
Base) 

A menos que 
Restrição (R)  
P.arg. 4 

Fonte: Adam (2011, p. 234) 
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Conforme Adam (2011, p.189), os operadores argumentativos podem 

assumir funções  

 

[...] de segmentação, de responsabilidade enunciativa e de orientação 
argumentativa dos enunciados. [...] [podendo compor essa categoria] tanto 
os argumentativos e concessivos (mas, no entanto, entretanto, porém, 
embora, mesmo que...) quanto os explicativos e os justificativos (pois, 
porque, já que, se—é que...), o se dos hipotéticos reais e ficcionais, o 
quando dos hipotéticos reais e os simples marcadores de um argumento 
(até, [até] mesmo, aliás, por sinal, além do mais, não apenas...) [grifo do 
autor]. 

 

 

Os operadores argumentativos tornam o enunciado (e, em muitas vezes a 

própria enunciação) dotado de argumentatividade, compreendendo-se 

argumentatividade como “[...] um saber que tenta levar em conta a experiência 

humana, através de certas operações do pensamento.” (CHARAUDEAU, 2012, p. 

201).  

Ao tratar dessa temática, Koch (2011, p. 101) diz que “[...] existem 

enunciados cujo traço constitutivo é de serem empregados com a pretensão de 

orientar o interlocutor para certos tipos de conclusão, com exclusão de outros.” 

Nesse modo de pensar, os operadores argumentativos assumem função decisiva na 

construção desses enunciados, pois são categorias gramaticais, linguísticas e 

discursivas que introduzem uma “[...] relação do tipo bem preciso entre os 

enunciados: a de ser argumento para” (ibidem, p. 101) [grifo do autor]. Digamos 

assim, são expressões que dão às proposições enunciadas o poder de orientar a 

ação e o comportamento dos coenunciadores, levando-os para uma conclusão 

desejada pelo enunciador em razão dos argumentos. 

Entretanto, concordando com Charaudeau (2012, p. 204), “[...] a 

argumentação não está no âmbito [apenas] das categorias da língua (as conjunções 

de subordinação), mas sim da organização do discurso.”, pois, “[...] o aspecto 

argumentativo de um discurso encontra-se frequentemente no que está implícito”.  

Segundo Charaudeau (2012, p. 201), “[...] uma argumentação pode ser anulada em 

seu próprio fundamento ou, em todo caso, anulada em sua validade. A 

argumentação desaparece sob a contestação se não logra superá-la.”. Daí, ser de 
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extrema importância o domínio de uso dos mecanismos que a língua nos dá para 

pôr e contrapor um argumento como, por exemplo, os operadores argumentativos. 

É verdade, também, que os operadores argumentativos postos a serviço do 

discurso e combinados com outros componentes linguísticos, constituem-se em 

ferramentas essenciais na organização do dizer com fins argumentativos. 

 

Os operadores argumentativos [são] responsáveis pelo encadeamento dos 
enunciados, estruturando-os em textos e determinando a sua orientação 
argumentativa [e, por esse caminho, eles são inscritos] [...] no discurso 
através de marcas linguísticas, fazendo com que se apresente[m] como um 
verdadeiro ‘retrato’ de sua enunciação” (KOCH, 2011, p. 33). 

 

E Isso demonstra o aspecto argumentativo que a língua dota o discurso e fortalece a 

necessidade de compreensão da relação estabelecida entre o enunciado e a 

enunciação. 

Por sua vez, Adam (2011) divide os operadores argumentativos (conectores) 

em quatro grupos. Conforme o quadro adiante, Adam (2011) diz que os conectores 

podem ser marcadores do argumento, marcadores da conclusão, marcadores de 

argumentos fortes ou marcadores de argumentos fracos.  

Nesse sentido, cabe ao enunciador conhecer e articular cada argumento (ou 

grupo de argumentos) para convencer e persuadir o coenunciador a aceitar a 

conclusão construída pelo enunciador como verdadeira. Os conectores marcadores 

do argumento e os marcadores de argumentos fortes podem criar um efeito de 

sentido de focalização, isto é, a marcação do argumento e a presença do argumento 

forte pode determinar o ponto de vista (PdV) que o coenunciador precisa aceitar. O 

argumento forte pode manter ou quebrar uma expectativa, construir ou desfazer uma 

conclusão, além de invalidar ou refutar os argumentos fracos. 
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Conectores 

argumentativos 

marcadores do 

argumento: 

Conectores 

argumentativos 

marcadores da 

conclusão 

Conectores contra 

argumentativos 

marcadores de um 

argumento forte: 

Conectores contra 

argumentativos 

marcadores de 

argumentos fracos: 

Porque, já [uma vez] 

que, pois, com efeito, 

como, mesmo, aliás, 

por sinal etc. 

Portanto, então, em 

consequência etc. 

Mas, porém, contudo, 

entretanto, no entanto 

etc. 

Certamente, embora, 

apesar de que, ainda 

que etc. 

 

    

Ao tratar do assunto, Charaudeau (2012) descreve como se dão os modos 

de encadeamento argumentativo. Para ele, “é normal que as relações lógicas 

pertencentes às categorias de Implicação e da Explicação sejam destinadas a 

expressá-la” (CHARAUDEAU, 2012, p. 210) [grifo do autor]. O quadro a seguir 

sintetiza as articulações lógicas que podem inscrever-se num modo de 

encadeamento geral de causalidade. 

 

 

 

Conjunção 

Pode servir para expressar uma relação argumentativa como em: ‘Parte de 

manhã bem cedo e não encontrarás engarrafamento da estrada’. Isso significa 

dizer: “Se partires bem cedo, então não encontrarás engarrafamento na estrada”. 

 

Disjunção 

Quando acompanhada de negação expressa uma causalidade como em: 

‘Termine o dever ou não irá ao cinema hoje à noite’. Isso significar dizer: “Se 

você não terminar o dever, então não irá ao cinema esta noite”. 

 

Restrição 

Estabelece uma relação de causa e consequência em que a conclusão 

esperada é anulada e substituída por uma asserção contrária como em: ‘Ele 

é inteligente [portanto poder-se-ia esperar que compreendesse], entretanto não 

compreende essas coisas’. 

 Estabelece oposição entre duas asserções verdadeiras sem que haja uma 

relação de causalidade entre as partes como em: ‘Enquanto alguns pensam 

Quadro 1 – Conectores Argumentativos 

Fonte: Adam (2011, p. 190-191) 

Quadro 2 – Relações Lógicas 
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Oposição que somente a educação da população pode trazer uma resposta a este flagelo, 

outros proclamam que é necessário enfrentar a realidade’. 

 

Causa 

É explicada na relação asserção1 porque asserção2 e estabelece, 

obviamente, uma relação de ‘causalidade explicativa’. Exemplo: Pedro não 

veio porque estava chovendo. 

 

 

Consequência 

Inscreve-se na relação argumentativa de ‘causalidade explicativa ou 

implicativa’ e pode ser expressada por asserção1 portanto (logo) asserção2 

ou se asserção1, então asserção2. Exemplo: João está atrasado. Logo, não 

chegará a tempo para a reunião. 

 

Finalidade 

É também inscrita na relação de ‘causalidade explicativa’, podendo ser 

expressa por asserção1 para asserção2. Exemplo: A vinda de João mais cedo 

para casa é simplesmente para dormir. 

 

 

No que diz respeito ao efeito causal na relação argumentativa, cabe, ainda, 

ressaltar  

 

que a relação argumentativa de causalidade nunca é puramente formal. Ela 
depende, com efeito, tanto do conteúdo semântico das asserções – e, 
portanto, das relações de sentido que se estabelecem entre elas – quanto 
dos tipos de vínculo (ou condições lógicas) que caracterizam a relação 
A1→A2, enfim, do escopo do valor de verdade da Proposta  em seu 
conjunto (CHARAUDEAU, 2012, p. 211) [grifo do autor]. 

 

Por esse prisma, o estudo da argumentação requer o entendimento de que 

os efeitos de sentido provocados pelos operadores argumentativos dependem do 

conjunto de estratégias e relações que se estabelecem entre os enunciados e a 

enunciação e que analisar a argumentação, em um texto e em um discurso, não 

pode ser engessado numa categoria de natureza puramente gramatical, sem 

considerar todas as possibilidades e sentidos que podem ser construídos por ela no 

ato de dizer argumentativamente o mundo. 

 

 

 

Fonte: Charaudeau (2012, p. 211) 
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CAPÍTULO IV 

 

4          METODOLOGIA  

 
Este capítulo é dedicado à explicação dos seguintes aspectos: 

 

1 Como o corpus foi constituído; 

2 Quais foram os métodos usados para a coleta e tratamento dos dados; 

3 Que texto compõe o nosso corpus e qual a sua formação 

sóciodiscursiva; 

4 Considerações sobre a linguagem jurídica. 

 

Usamos como corpus desta pesquisa uma sentença judicial coletada do sítio 

online da Justiça Federal do Rio Grande do Norte (JFRN)3. A consulta online 

possibilitou classificar até 16 tipos ou classes de ações: ação especial cível; ações 

cautelares; ações criminais; ações diversas; ações ordinárias; ações sumárias; 

execução fiscal; execução penal; execuções diversas; feitos não contenciosos; 

habeas corpus; mandado de segurança; procedimentos criminais diversos; 

reclamações trabalhistas; recurso inominado e recurso na ação especial cível. 

Dentre o material disponibilizado online, trabalhamos apenas com as sentenças 

condenatórias decorrentes de ações criminais. Mais especificamente, trabalhamos 

com uma sentença condenatória expedida em 10 de setembro de 2014, pelo juiz 

L.H.L.B., da 10ª Vara Federal, em Mossoró.  

 Embora vários outros estados brasileiros disponibilizem um banco de 

sentenças online, decidimos, em nosso grupo de pesquisa da UFRN, usar as 

sentenças proferidas no Rio Grande do Norte. A preferência pelas sentenças 

judiciais do Rio Grande do Norte, teve como fator motivador a valorização e o 

entendimento do material produzido em nossa cultura e literatura escrita, bem como 

pela ausência da necessidade de se procurar em outros estados brasileiros.  

                                                           
3
 As sentenças judiciais foram extraídas do endereço https://www.jfrn.gov.br/bancodesentencas. 
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4.1 Natureza e tipo de pesquisa 

 

Considerando nossos objetivos gerais e objetivos específicos, esclarecemos 

que trabalhamos com uma pesquisa de natureza qualitativa. Segundo Chemin 

(2012, p. 56), a pesquisa qualitativa  

 

 

trabalha com o exame rigoroso da natureza, do alcance e das 
interpretações possíveis para o fenômeno estudado e (re)interpretado de 
acordo com as hipóteses estabelecidas pelo pesquisador [...] [a] 
compreensão das informações é feita de modo mais geral e inter-
relacionada com fatores diversos, dando preferência a contextos, 
fenômenos, tópicos, conceitos; também pode possuir, de forma secundária, 
conteúdo descritivo e utilizar dados quantitativos incorporados nas análises. 

  

 

 
Severino (2007, p. 119) completa a asserção de Chemin (2012) quando diz 

que “São várias as metodologias de pesquisa que podem adotar uma abordagem 

qualitativa, modo de dizer que faz referência mais a seus fundamentos 

epistemológicos do que propriamente a especificidades metodológicas”.  Nesse 

raciocínio, não tivemos a preocupação de quantificar o problema nem os dados. 

Além disso, não há instrumentos de medidas que possam precisar uma medida, 

uma quantidade para a argumentação, embora possa ser possível quantificar dados 

de uma categoria para ajudar o processo de análise. 

 

4.1.1 Caracterização da pesquisa segundo os objetivos 

 

Em conformidade com os nossos objetivos e questões de pesquisa, 

caracterizamos esta investigação como explicativa e descritiva.  

 

A pesquisa explicativa é aquela que, além de registrar e analisar os 
fenômenos estudados, busca identificar suas causas, seja através da 
aplicação do método experimental/matemático, seja através da 
interpretação possibilitada pelos métodos qualitativos (SEVERINO, 2007, 
p.123) [grifo do autor]. 
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Na execução da pesquisa explicativa e descritiva, o pesquisador identifica, 

descreve e explica o fenômeno estudado, mostrando as causas e os seus possíveis 

efeitos entre as variáveis identificadas no objeto (ou fenômeno) interpretado. Como 

diz Chemin (2012, p. 58), a pesquisa descritiva tem como objetivo 

 

descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou 
estabelecer relações entre variáveis. A utilização de técnicas padronizadas 
de coleta de dados, como o questionário e a observação sistemática, são 
muito comuns, ou seja, ela geralmente assume a forma de levantamento de 
dados ou ainda a forma de pesquisa bibliográfica e documental.  

 

   
Nesse modelo, descrevemos e explicamos como os operadores 

argumentativos foram usados na sentença judicial para introduzirem razões que 

sustentaram argumentos na fundamentação de uma conclusão e de uma 

determinada orientação argumentativa do texto. 

Como estudamos uma sentença específica, nossa pesquisa também pôde 

ser caracterizada como um estudo de caso. O estudo de caso é importante porque 

poderá fornecer informações aprofundadas sobre uma realidade delimitada e os  

resultados poderão contribuir com a formulação de hipóteses para encaminhamento 

de outras pesquisas. 

 

4.1.2 Caracterização da pesquisa segundo os procedimentos técnicos 

 

Para constituição de nossa pesquisa, passamos basicamente por dois 

procedimentos técnicos: pesquisa bibliográfica e coleta documental. Na pesquisa 

bibliográfica, compilamos conceitos, ideias, teorias etc. de livros, artigos científicos, 

revistas, dentre outras fontes bibliográficas que assistiram nossas análises. Na 

coleta documental, selecionamos os documentos dos quais extraímos os dados 

analisados. 

De acordo com Severino (2007, p. 122), a pesquisa bibliográfica  

 

é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrentes de 
pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses 
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etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhadas por outros 
pesquisadores e devidamente registradas. Os textos tornam-se fontes dos 
temas a serem pesquisados. 

 

 

Seguindo o pensamento de Severino (2007), tanto o modelo teórico e 

metodológico que adotamos – a ATD – quanto a categoria para a análise dos dados 

– os operadores argumentativos – já foram registrados por outros pesquisadores. 

Além disso, o texto que usamos como objeto de pesquisa é um documento público 

disponível, inclusive, de forma online na internet. Essas informações confirmam a 

caracterização de nossa pesquisa, segundo os procedimentos técnicos, como uma 

pesquisa bibliográfica e de coleta documental. 

Em complemento, Chemin (2012, p. 61) diz que a pesquisa documental 

 

é parecida com a pesquisa bibliográfica; contudo, enquanto a bibliográfica 
se utiliza basicamente das contribuições impressas/publicadas de diversos 
autores/fontes sobre determinado tema, a documental se vale 
principalmente de fontes que ainda não receberam organização, tratamento 
analítico e publicação específica, como as tabelas estatísticas de órgãos do 
governo; legislação; relatórios de empresas; documentos arquivados em 
repartições públicas, associações, igrejas, cartórios, hospitais, sindicatos; 
discursos; desenhos; memórias; depoimentos; diários; filmes; 
correspondência pessoal; inscrições em banheiros etc. Vantagens desse 
tipo de pesquisa: ela se constitui em fonte rica e estável de dados, tem 
baixo custo, não exige contato do pesquisador com os sujeitos da pesquisa. 

 

Em virtude dos dois procedimentos técnicos adotados – pesquisa 

bibliográfica e coleta documental - e por não termos tido acesso ou contato com os 

sujeitos produtores dos documentos coletados, foi possível a classificação desta 

pesquisa como sendo de caráter bibliográfico e documental. 

 

4.1.3 Caracterização da pesquisa quanto ao método 

 

Para falarmos de método de pesquisa, fez-se necessário o entendimento 

das duas formas básicas de raciocínio: a dedução e a indução. “O raciocínio 

dedutivo é um raciocínio cujo antecedente é constituído de princípios universais, 

plenamente inteligíveis, [...]. Deduzindo-se, passa-se das premissas à conclusão.” 
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(SEVERINO, 2007, p. 88). Ao passo que o raciocínio indutivo apresenta 

“conclusões gerais ou universais através de premissas que expressam situações 

particulares, [...] O argumento indutivo vai do particular ao geral e o argumento 

dedutivo, do geral ao particular” (ALVES, 2005, p. 120) [grifo do autor]. 

Conforme Keller e Bastos (2015, p. 47), é através da indução que se 

promove o desenvolvimento da ciência, uma vez que se trabalha com as inferências 

prováveis.  

 

Aqui, existe ampliação do conhecimento porque, no argumento 
indutivo, a conclusão diz algo mais do que foi dito nas premissas, a 
conclusão ultrapassa as forças das premissas, não oferecendo a 
certeza peculiar da dedução, mas permitindo ampliar e enriquecer a 
cognição sobre o mundo (ALVES, 2005, p.128–129) [grifo do autor]. 

 

De acordo com Keller e Bastos (2015, p. 47–48), há quatro espécies de 

indução: 

 

a) a indução por analogia: não se permite generalização porque a aplicação 

é feita entre casos particulares; 

b) a indução por enumeração completa suficiente: esta espécie generaliza a 

partir de algumas das partes. Isso evita a tautologia; 

c) a indução por enumeração incompleta insuficiente: este modelo de 

raciocínio diz que enumerar insuficientemente ou apenas casos atípicos 

não é indução verdadeira; 

d) a indução por enumeração incompleta, mas suficiente: parte-se de 

alguns casos ou elementos observáveis, mas representativos que podem 

ter seu dado (ou fenômeno) estendido a todos os elementos do conjunto. 

Um bom exemplo desse tipo de raciocínio são as amostras estatísticas 

de determinado produto. 

 

Nesse sentido, como analisamos a argumentação em um texto 

“desconhecido” com base em uma teoria já conhecida (sobre língua, texto e 

argumentação), bem como por considerar que em análise de texto não há como se 
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usar somente o método indutivo, pois a teorização não é construída apenas da 

empiria, bem como pelo fato de que também nos apoiamos, ao mesmo tempo, em 

teorias já estabelecidas, de modo que o raciocínio também é dedutivo (baseado em 

certas generalizações sobre o fenômeno), somos autorizados a dizer que o método 

de raciocínio que usamos para construir esta dissertação foi o método dedutivo-

indutivo. Contudo, em variados casos na análise, tivemos que usar apenas o método 

dedutivo para provar a relação lógica argumento>conclusão, mas limitado apenas a 

isto. O raciocínio indutivo foi nosso guia quando descrevemos e explicamos os 

efeitos de sentido e os argumentos que os operadores argumentativos introduziram 

no texto e no discurso. Nossas inferências quanto às estratégias argumentativas 

articuladas pelo enunciador, embora justificadas e fundamentadas com exemplos do 

próprio texto e em situações de usos variados no corpo da sentença, podem ser 

colocadas em contraprova, isto é,  

 

a inferência indutiva está sempre sob a ameaça da realidade dos fatos, 
pois sempre existe a possibilidade de achar-se um contra-exemplo que 
invalide a sua conclusão. Por isso, o argumento indutivo não é 
concludente, sua conclusão exprime uma probabilidade que tanto é mais 
forte quanto maior seja o lastro da experiência recorrente em seu 
abono (ALVES, 2005, p. 129) [grifo do autor]. 

 

Isto quer dizer que os mesmos efeitos de sentido introduzidos pelos 

operadores argumentativos, descritos no caso particular da sentença que 

analisamos, podem se repetir em todas as outras sentenças criminais, mas existe a 

probabilidade dos efeitos serem outros que não explicamos nem descrevemos. Um 

efeito novo, um argumento novo, por exemplo.  

 

4.2 O estabelecimento do texto e a construção do objeto de análise: corpus 

 

Conforme já enunciado, trabalhamos com uma sentença judicial que é o 

resultado de uma ação criminal movida pelo Ministério Público Federal contra um 

homem acusado de contrabando de cigarros importados. É uma sentença 

condenatória expedida em 10 de setembro de 2014, pelo juiz L.H.L.B., da 10ª Vara 

Federal, na cidade de Mossoró/RN. 
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Do ponto de vista textual, temos vários argumentos e indícios que 

asseveram tratar-se de um texto da formação discursiva do mundo jurídico. O 

documento é expedido (assinado) por um juiz de direito com poderes constituídos 

institucionalmente. Está sitiado no site da JFRN, no subcampo banco de sentenças, 

tendo como cabeçalho os dados do processo, do poder expedidor (no caso o poder 

judiciário), dados da JFRN e da Vara de onde foi expedido, nome do autor e do réu e 

classe da ação (neste caso, ação penal). Tais dados são improváveis de serem 

encontrados em documentos de outra formação sóciodiscursiva. 

 

4.2.1 A sentença judicial: o que é  

 

No decorrer desse trabalho, usamos, por diversas vezes, a expressão 

sentença judicial. Além disto, chegamos a informar que dispensamos as sentenças 

sem relatório e preferimos as que, explicitamente, possuíssem, em sua estrutura 

composicional, relatório, fundamentação e dispositivo. Diante disto, e para dirimir 

possíveis perguntas do leitor, abrimos um espaço para falar da sentença judicial 

como gênero textual e como peça processual, pois julgamos que tais informações 

poderiam contribuir para uma leitura facilitada desta dissertação. 

Conforme Soto (2001, p. 15), a sentença civil, além de título judicial, é um 

ato comunicativo capaz de gerar obrigações, interação e integração humana, pois, 

depois de proferida, tem o poder de transformar as relações entre as pessoas, bem 

como gerar transformação no interior do ordenamento jurídico. A transformação, no 

ordenamento jurídico, ocasionada pelo ato de dizer enunciado na sentença judicial  

 

se caracteriza por uma transformação das relações legais existentes entre 
os indivíduos concernidos. [...] o enunciado de uma sentença por um 
magistrado pode ser facilmente considerado como um ato jurídico, 
porquanto nenhum efeito vem-se entre a fala do magistrado e a 
transformação do acusado em condenado – já que é a fala que condena 
(DUCROT, 1972, p. 87–88). 

 

Do ponto de vista legal, diz Soto (2001, p. 18), a sentença civil , segundo o 

artigo 162, § 1º, do Código de Processo Civil brasileiro (CPC), é o ato pelo qual o 

juiz põe termo ao processo, decidindo ou não pelo mérito da causa. A sentença é 
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uma peça textual redigida e “como peça redacional possui contornos textuais, e 

como tal, encerra em si a modalidade [...] de ato comunicativo [com] a função de 

materializar a mensagem estatal de cunho decisório” (Ib., p. 19). 

Dessa forma, seguindo o pensamento de Soto (2001), o texto da sentença é 

a manifestação da vontade da autoridade institucionalmente constituída – o juiz. E, 

por isso, poderá ser entendida e conceituada “[...] como sendo o ato comunicacional 

da autoridade que elabora para as partes que a recebem”. Além disso, a sentença 

como ato comunicacional influencia não somente autor e réu, mas toda uma 

sociedade, pois passa a sua decisão a ser um modelo de conduta. (SOTO, 2001, p. 

21). 

De acordo com Soto (2001, p. 23), o ordenamento jurídico ou sistema legal, 

entendendo a sentença como ato de discurso do Estado à sociedade, criou a sua 

própria instância de diálogo (o canal ordenamento jurídico), bem como os modelos 

textuais (gêneros) – que estão separados por geografia e por tempo no processo – 

que podem dialogar com a sentença.  O diálogo tem início pela provocação do 

conteúdo proferido pelo juiz na sentença judicial. 

Nesse sentido, as peças ou atos comunicacionais que conversam com a 

sentença, no âmbito do sistema legal, funcionam de forma orgânica e sistêmica, isto 

é, em sintonia. Segundo a autora, esses atos podem ser classificados em: 

 

1 Apelação: confeccionada quando da insatisfação com o conteúdo da 

sentença; 

2 Embargos de declaração: feito quando o conteúdo gera incompreensão; 

3 Ação de execução: é uma provocação da parte ao judiciário; 

4 Ato de silêncio: é a não resposta, a contemplação de um direito 

subjetivo, a comunicação pelo ato do silenciar: a inércia. 

 

As sentenças podem ser de dois tipos: terminativas e definitivas. A sentença 

terminativa “é aquela que põe fim ao procedimento em primeiro grau sem resolver o 

mérito”, ao passo que a sentença definitiva “define a controvérsia, julga o mérito (ou 
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resolve) podendo acolher ou rejeitar, no todo ou em parte, a pretensão formulada” 

(SILVA, 2009, p. 408–409). 

Acrescenta Filho (2007), que a sentença também pode ser definida pelo 

conteúdo, porque o seu texto e o seu discurso têm o poder de transformar a 

realidade. É o seu conteúdo que define o tipo de sentença e o tipo de ato 

comunicacional.  

 

A classificação das sentenças depende da natureza da resposta a ser 
oferecida pelo Estado como monopolista do exercício da função 
jurisdicional. Seguindo a classificação quinária, atualmente admitida em 
maior volume pela doutrina, indicamos que a sentença pode ser (FILHO, 
2007, p. 273): 

 

1 Sentença declaratória: seu conteúdo declara existir ou inexistir o direito 

do réu; 

2 Sentença constitutiva: cria um estado jurídico antes inexistente, como, 

por exemplo, o julgamento procedente numa ação de divórcio, 

desfazendo a sociedade conjugal; 

3 Sentença condenatória: tem como pré-requisito de sua existência a 

reparação de um dano existente. Esse tipo de sentença além de 

declarar o direito, impõe ao réu uma obrigação; 

4 Sentença mandamental: o ato comunicativo desta sentença é fazer com 

que um poder do Estado atenda imediatamente a determinação em 

juízo por outro poder competente; 

5 Sentença executiva: não adentra na ação de execução ou mesmo na 

ação passível de execução. Nessa espécie de sentença não há 

reclamação de instauração de ação de execução em momento 

posterior. 

 

De acordo com o CPC – Código de Processo Civil – seção III, dos atos do 

juiz, Art. 162, “os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e 

despachos. [A] Sentença é o ato do juiz que implica algumas das situações previstas 

nos arts. 267 e 269 desta lei.” (MADE VECUM, 2008, p. 412). Analisando os Art. 267 

e 269 citados, vimos que sentença é o ato do juiz que implica na decisão que 
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extingue o processo sem exame do mérito, ou que resolve o mérito, ainda que não 

extinga o processo. 

No que tange à estrutura formal do gênero textual sentença judicial, os 

requisitos estão expressos no artigo 458 do Código de Processo Civil, sendo 

essenciais os seguintes:  

 

1 Relatório: descrição e qualificação, bem como resumo do pedido e da 

resposta do réu e das principais ocorrências havidas no decorrer do 

processo.  No juizado, o relatório é dispensado; 

2 Fundamentação: são as razões que levaram o juiz a decidir. Na 

fundamentação, o juiz analisará as questões de fato e de direito. A 

ausência da fundamentação gera nulidade da sentença. 

3 Dispositivo: é a conclusão. Parte em que o juiz resolverá as questões 

submetidas. O juiz acolhe ou rejeita, no todo ou em parte, o pedido 

formulado pelo autor. 

 

Sobre as partes essenciais da sentença, Silva (2009, p. 408) diz que 

 

A sentença que não contiver relatório e fundamentação, ainda que norma 
regimental disponha de forma diferente [...] será nula. A que não contiver 
dispositivo, será inexistente. Ressalta-se, porém, que nos juizados 
especiais, prescinde-se de relatório. Outrossim, a sentença homologatória 
que não tenha relatório e/ou fundamentação, embora atécnica, não é nula. 

 

O Art. 460, do Código de Processo Civil, estabelece a correlação entre 

sentença e demanda. Está expresso neste Artigo que “É defeso ao juiz proferir 

sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o 

réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. 

Por fim, diante do que estudamos até aqui, faz-se possível dizer que a 

sentença é o julgamento enunciado pelo juiz. Do ponto de vista do gênero textual, 

podemos assumir que a sentença seja definida como o ato judicial através do qual o 

juiz formula seu juízo, além de ser um ato de autoridade dotado de eficácia 

vinculante, isto é, a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas.  
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4.2.2  Considerações sobre a linguagem jurídica 

Cada grupo social tem seu próprio dialeto social, que é capaz de identificar – 

mostrando ou preservando as faces – a que formação sociodiscursiva o texto 

pertence. Em alguns domínios discursivos, como o religioso, o político, o esportivo, o 

jurídico etc., o dialeto social (ou “socioleto”) é mais evidente e possui a sua própria 

organização lexical e fraseológica.   

 

No nível discursivo, uma determinada intencionalidade ou objetivo [...] 
realiza-se numa interação social e numa formação sociodiscursiva dadas 
(que delimitam ‘o que pode e o que deve ser dito’) utilizando o socioleto 
(dialeto social) dessa formação e no seio de um interdiscurso, com a 
mediação de um gênero (PASSEGGI et al., 2010, p. 266). 

 

Em outras palavras, a interação pela linguagem acontece sempre nos limites 

de um espaço social e sempre associada a um determinado dialeto social (ou 

socioleto). 

Como diz Alberti (2011, p. 19), “No cabe duda de la estrecha conexión que 

existe entre Derecho y lenguaje [...] aunque haya reglas jurídicas que se hayan 

formado através de tradiciones y práticas que no se dejan encerrar solo en 

formulaciones linguísticas”4. Ademais, a relação direito>linguagem>socioleto tem 

sido motivo de estudos tanto entre profissionais do direito quanto de outras áreas, 

como os linguistas, dado o fato desse dialeto social possuir identidade marcada e 

possível de ser descrita nos níveis léxico-semântico, morfossintático e pragmático. 

Briz et al. (2001, p. 51), ao estudar a linguagem jurídica, identificou que no 

nível léxico-semântico, “La falta de comprension sucede también por el uso de un 

linguaje culto, técnico y professional, que no es en absoluto familiar para el 

                                                           
4
  Não há dúvida da estreita relação que existe entre direito e linguagem, embora haja regras jurídicas 

que foram formadas pelas tradições e práticas que não se encerram apenas nas construções 
linguísticas. 
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ciudadano médio”5. Essa falta de compreensão pelo cidadão comum, poderia ser 

comparada, diz o autor, a um médico quando explica a enfermidade a seu paciente. 

Nesse mesmo estudo, Briz et al. diz que no nível morfossintático há 

influência do discurso escrito sobre o oral e isso provoca “abusos constantes de la 

voz pasiva, de los participios de passado (en construcciones absolutas, pasivas, 

como adjetivos, etc.) de los particípios de presente, de las construcciones de 

gerúndio”6 (2011. p. 55). Por fim, este autor acrescenta que no nível pragmático a 

linguagem jurídica se estabelece em uma dupla relação comunicativa: a) a relação 

que deve produzir uma linguagem especializada, técnica e menos compreensiva 

para os que não pertencem à comunidade jurídica; b) uma linguagem padrão 

possível de entendimento pelos demais cidadãos (2011, p. 58). 

A linguagem jurídica possui um vocabulário próprio espelhado nos modelos 

clássicos e na primazia pela excelência, pelo eruditísmo, pelo rebuscamento. De 

acordo com Trubilhano e Henriques (2013, p. 29–43), as construções com passiva 

pronominal, ordem inversa, orações reduzidas, jogo de colocação de pronomes de 

“multifacetados matizes”, pontuação pacífica de caráter subjetivo que dá realce à 

entonação, uso abundante de figuras de linguagem com a finalidade de persuasão 

do auditório, conservadorismo e apego aos bons escritores, fazendo sobreviver 

arcaísmos como pertencas, defeso, mantença, usança etc., autoritarismo nos atos 

de discurso como forma de reafirmar o poder da lei, ritualização como forma de 

lembrar o discurso eclesiástico e os homens do fórum, bem como a escolha lexical 

repleta de palavras latinas, são formas de “comprovar o conúbio com a linguagem 

clássica” (2013, p. 29). 

Em síntese, e conforme as vozes trazidas nesta seção, a linguagem jurídica 

é um socioleto (uma linguagem social associada a uma língua) que resiste à 

modernização e / ou à democratização do entendimento das construções discursivas 

do seu domínio. A linguagem usada é distanciada da linguagem usada pelo cidadão 

comum e cristalizada numa Tradição Discursiva da retórica clássica.  

                                                           
5
 A falta de compreensão acontece também pelo uso de uma linguagem culta e um vocabulário 

técnico e profissional, não familiar ao cidadão comum que não é da área. 
 
6
 Abusos de uso da voz passiva, do particípio passado (em construções absolutas, passivas, adjetivos 

etc.), do particípio presente e de construções no gerúndio. 
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4.3 Dados: coleta e tratamento 

Por questões práticas, didáticas e metodológicas, transcrevemos a sentença 

escolhida enumerando cada linha.  O peritexto (cabeçalho, número do processo, 

local e data) não teve enumeração de linha, porque o que utilizamos para identificar, 

descrever e explicar a argumentação, via operadores argumentativos, foi o corpo 

textual da sentença. Além disso, analisamos os efeitos de sentido dos operadores 

argumentativos de acordo com o plano de texto da sentença. 

Para decisão de qual sentença usar em nossas análises, selecionamos o 

período de primeiro de janeiro de dois mil e quatorze a vinte e dois de maio de dois 

mil e quinze, que corresponde ao ano e ou período que começamos a cursar o 

mestrado e a sistematizar o trabalho escrito. Neste período, foram exibidas noventa 

e seis sentenças judiciais proferidas nas varas que compõem a Justiça Federal do 

Rio Grande do Norte (doravante, JFRN), das quais escolhemos uma para estudo. 

No que se refere à escolha da sentença que serviu de corpus, usamos os 

seguintes critérios e procedimentos: 

1     Descartamos todas as sentenças que dispensavam o relatório em sua 

composição estrutural, pois estas sentenças além de não apresentarem as 

premissas que deram origem ao processo e, posteriormente, à sentença, têm menor 

corpo textual. Isso desfavorece o quantitativo de dados para pesquisa, mesmo 

sendo a pesquisa de caráter qualitativo; 

2     Mantivemos a imparcialidade quanto ao juiz que expediu as sentenças, 

pois além de não conhecer nenhum dos juízes que sentenciaram, o único critério de 

escolha foi que a sentença fosse da JFRN, independente da Vara a que pertencia; 

3     Excluímos todas as sentenças que eram apenas ementa, extinção de 

penalidade por cumprimento da pena ou por referência a anistia, graça e indulto, 

pois estas exigem do juiz pouca elaboração argumentativa do texto, uma vez que a 

extinção da penalidade requer apenas análise de documentação referente ao 

processo que gerou a sentença condenatória. Já nos casos da anistia, graça e 

indulto, são de competência diferente da do juiz: a anistia só pode ser concedida 
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pelo Congresso Nacional, enquanto a graça e o indulto são exclusivos da 

competência do presidente da república; 

4   Por fim, selecionamos onze sentenças com estrutura composicional 

composta por relatório, fundamentação e dispositivo e, destas, escolhemos uma 

para compor nosso corpus, pelo fato de ser uma das que possuía maior corpo 

textual. 

No início deste capítulo, nos propusemos à explicação da constituição do 

nosso corpus, dos métodos usados para a coleta e tratamento dos dados, de qual 

texto o nosso corpus foi composto e qual a sua formação sóciodiscursiva, bem como 

considerações sobre a linguagem jurídica. Diante do que foi exposto, cremos ter 

atingido nosso objetivo e ter deixado claro, além dos métodos adotados, nossa 

imparcialidade quanto à escolha do texto (da sentença judicial) a ser analisado, pois 

o entendimento das informações postas neste capítulo, ajuda à leitura e 

compreensão do capítulo seguinte: análise dos dados. 
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CAPÍTULO V 

  

5          ANÁLISE DOS DADOS 

 

Esta parte do trabalho é usada para a análise e interpretação dos dados. 

Aqui, mostramos a funcionalidade dos operadores argumentativos como 

constituintes do argumento na sentença judicial estudada. Ora os operadores 

argumentativos assinalam argumentos mais fortes para uma conclusão, ora indicam 

os argumentos mais fracos, ora introduzem argumentos novos, ora visam a 

esclarecer etc. De forma que eles ajudam a estruturação dos argumentos e ajudam 

a elaboração das estratégias argumentativas que são textualizadas na sentença. 

Por uma questão didática e metodológica, a análise foi feita de acordo com o 

plano de texto da sentença, isto é, analisamos os efeitos de sentido textual e 

discursivo dos operadores no relatório, na fundamentação e no dispositivo, de 

acordo com a apresentação dos mesmos na linearidade gráfica do texto. Cabe dizer, 

ainda, que o plano de texto da sentença analisada segue, a rigor, a determinação 

legal discorrida na subseção 4.2.1 deste texto. 

 

5.1 Operadores argumentativos como constituintes do argumento 

 

O relatório da sentença judicial descreve fatos jurídicos concernentes à 

história do processo e aos fatos mais relevantes que motivaram o prosseguimento 

da análise da denúncia pelo juiz. Trata-se de narrativa clara e concisa de fatos já 

expostos ao juiz quando da propositura da denúncia (ou ação). 

 

 
PARTE - 1 

1. RELATÓRIO 
 

1. Trata-se de denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de 
2.  xxxx xxxx xx xxxxxx, imputando-lhe as condutas previstas nos artigos 334, 

 §1º, alínea L(3) "c", e 333, ambos do Código Penal. 
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3. Alega a denúncia que o acusado fora surpreendido pela autoridade policial portando 
4.  pacotes de cigarros de procedência estrangeiras sem a devida documentação fiscal, 
5.  bem como ofereceu o valor de R$ 100,00 (cem reais) e um maço de cigarros aos 
6.  policiais que o abordaram para que não fosse preso em flagrante. 

 
7. Denúncia recebida em 10 de janeiro de 2014 (fls. 07/09). 

 
8. Em sua resposta à acusação, à fl. 13, o réu optou por apresentar suas teses defensivas ao 
9. longo da instrução. 

 
 

10. Não se verificando qualquer das causas ensejadoras de absolvição sumária (art. 397 do 
11.  CPP), foi determinado o prosseguimento do feito com a designação de audiência una (fls. 
12.  31/32). 

 
 

13. Audiência Una realizada dia 30/07/2014 (Termo à fl. 62), oportunidade em que foram  
14. ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação xxxxx xxxxxx xxx xxxx e xxxxxxx xxxxx 
15.  xxxx e pela defesa xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bem como foi interrogado o acusado (áudios à 
16.  fl. 66). A defesa requereu que fossem liberados os cigarros nacionais apreendidos, que se 
17.  encontram com as correspondentes notas fiscais. 
18. À fl. 68, o MPF, considerando que os cigarros nacionais acompanhados de notas fiscais não 
19.  guardam relação com o objeto do crime, posicionou-se favoravelmente à restituição 
20.  somente dos cigarros que detenham a necessária documentação fiscal, vale dizer, os 
21.  cigarros de procedência nacional. 

 
 

22. Alegações finais apresentadas através de memoriais pelo Ministério Público Federal às fls.  
23. 69/73 e pela defesa do réu às fls. 77/79. Requer a defesa do acusado que seja reconhecida 
24.  pelo Juízo a atenuante da confissão espontânea. 

 
 

25. É o relatório. 
 
 
 

 
 

Os operadores argumentativos evidenciados são em número de cinco e são 

usados para organizarem as estratégias argumentativas desta parte do texto. São 

eles: “bem como” – linhas 5 e 15 -, “e” – linhas 5, 14, 15 e 23 -, “para que” – linha 6 -, 

“somente” – linha 20 -, e “vale dizer” – linha 20. 

 

 

SITUAÇÃO 1 (adição) 
 BEM COMO 

E 
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O “bem como”, além de acrescentar mais uma informação ao argumento 

anteriomente dado, reconstitui a situação e a cena enunciativa. Portanto, liga o 

enunciado à enunciação. O argumento introduzido e / ou acrescentado pelo “bem 

como”, nos casos das linhas 5 e 15, ajuda a descrição espaço temporal do 

acontecimento da enunciação com a enumeração sequencial dos fatos. Percebemos 

que ele está sendo empregado numa situação específica de discurso capaz de dar 

sequencialidade aos fatos enunciativos e ao tema textual tratado, principalmente 

porque todo o relatório compõe-se, basicamente, de enumeração de fatos ou 

estados de coisas acontecidas. 

O “e” – que aparece quatro vezes – exerce a função de adição de dados aos 

fatos narrados. Na linha 5, funciona como uma razão a mais que agrava a situação 

do acusado e reforça o argumento (ou necessidade) de aceitação da denúncia pelo 

juiz. Já nas linhas 14, 15 e 23, o “e” dá a ideia de uma prossequência temporal de 

ações executadas. Nestas três últimas linhas - 14, 15 e 23 –, o “e” exerce a função 

de elemento de junção próprio para enumeração de acontecimentos. É, na verdade, 

o exercício de uma Tradição Discursiva que evoca, através do uso desse operador, 

uma sequência de fatos cronologicamente ocorridos. 

 

SITUAÇÃO 2 (finalidade) PARA QUE 

 

 

A locução conjuntiva “para que” – linha 6 – intruduz uma finalidade, um 

objetivo que justifica oferecer “o valor de R$ 100,00 (cem reais) e um maço de 

cigarros aos policiais que o abordaram” (que abordaram o acusado). Do ponto de 

vista lógico, o “para que” provoca o seguinte efeito: 

Se para não ser preso, o acusado ofereceu R$ 100,00 e um maço de 

cigarro, então ele assume a culpa. 

 

Premissa maior: X é acusado de cometer o crime Y. 

Premissa menor: X para não ser preso pelo crime Y oferece vantagens. 

Conclusão: oferecer vantagens “para que” não seja preso é prova de culpa 

do crime Y. 
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SITUAÇÃO 3 (restrição)  SOMENTE 

 

 

Na linha 20 constam dois operadores de argumentos, o “somente” e o “vale 

dizer”. O primeiro produz um efeito argumentativo de restrição. O seu emprego, 

neste caso específico, denota exclusão. Ao colocarmos em forma de silogismo, 

nossa afirmação é confirmada: 

 

Premissa maior: possuir cigarros nacionais acompanhados de notas fiscais, 

não é crime. 

Premissa menor: o acusado X possuía cigarros nacionais que detinham a 

necessária documentação fiscal. 

Conclusão: “somente” os cigarros nacionais com nota fiscal podem ser 

liberados. 

 

Em outras palavras, o “somente”, usado no texto, tanto restringe como exclui 

e, portanto, possui forte efeito argumentativo no sentido de direcionar para uma 

conclusão articulada, buscada pelo enunciador. 

 

SITUAÇÃO 4 (esclarecimento 

metaenuciativo, redirecionamento de 

PdV) 

VALE DIZER 

 

 

O “vale dizer” é usado no texto como forma de retomada metaenunciativa 

que modifica o PdV (ponto de vista) no sentido de tornar o argumento mais notável 

ou esclarecido para o coenunciador, motivando a sua adesão aos fatos e às razões 

expostas. Ele é usado como reforço que esclarece o objeto restringido pelo operador 

“somente”. O enunciador esclarece e também recategoriza o objeto de discurso que 

é tema do ato de discurso argumentativo: “cigarros de procedência nacional” com 

notas fiscais.  
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Abaixo, na parte 2 do plano de texto da sentença, encontramos variadas 

estratégias argumentativas iniciadas ou articuladas por intermédio dos operadores 

argumentativos. Nesta parte da sentença, pela necessidade de orientação 

argumentativa do texto e pela necessidade da clareza na argumentação, além de ter 

sido elaborada para o autoconvencimento do enunciador e das partes ou 

coenunciadores envolvidos, é possível esquematizar o seu próprio plano de texto, 

conforme se pode ver a seguir: 

 

 

Plano de texto da parte 2 da sentença - fundamentação 

 

Linhas 27 a 32 - introdução ou apresentação do caso (crime 1): “O representante 

do Ministério Público Federal oferta denúncia contra o acusado [...] Para melhor 

apreciação do caso posto, optar-se-á pela divisão em tópicos [...]” 

 

Linhas 33 a 87 – fundamentação sobre o crime de contrabando: “O crime 

capitulado no art. 334, § 1º, "c", do Código Penal, tal como descrito na denúncia, 

tem os seguintes termos [...] Pois bem. A análise do acervo probatório contido nos 

autos deste processo, bem como do Inquérito apenso, leva à constatação do 

cometimento pelo réu do crime narrado.” 

 

Linhas 88 a 113 – fundamentação que assegura a culpa do acusado: “Consta 

dos autos que o acusado XXXXXXXXXXXXXXXXXX foi abordado no dia 02 de 

setembro de 2013 em um veículo tipo Fiat Stilo Sporting Flex com diversos maços 

de cigarros de origem nacional e estrangeira [...]Com efeito, em audiência (fl. 66), o 

acusado confessou que sabia que os cigarros, cerca de 100 (cem) pacotes de 

cigarros, eram de origem estrangeira e que não tinham nota fiscal (05min:15seg a 

06min:25seg).” 

 

Linhas 115 – 119 – decisão: “Sendo assim, a materialidade do delito tipificado no 

art. 334, § 1º, "c", do Código Penal, bem como sua autoria, restaram incontroversas, 

diante das provas produzidas, não havendo nos autos quaisquer indícios que 

venham a esboçar a presença de causas que excluam a culpabilidade do acusado 
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[...]”. 

Linhas 120 a 124 - introdução ou apresentação do caso (crime 2): “O crime 

capitulado no art. 333 do Código Penal tal como descrito na denúncia, tem os 

seguintes termos: Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário 

público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício [...]”. 

Linhas 125 a 134 - fundamentação sobre o crime de corrupção ativa: “Nesse 

sentido, o referido preceito legal destaca a conduta daquele que oferece ou promete 

a funcionário público, definido no art. 327 do CPB, vantagem indevida, afim de que 

este omita, deixe de praticar ou retarde ato de ofício.”. 

 

Linhas 135 a 189 – fundamentação que assegura a culpa do acusado: “Da 

análise do conjunto probatório coligido aos autos desta Ação Penal e do Inquérito 

apenso, constata-se, com clareza e vastidão de elementos, o cometimento pelo réu 

do crime narrado.”. 

 

Linhas 190 a 239 – decisão 1  (da culpa do acusado): “Sendo assim, da mesma 

forma que se concluiu para o crime delineado no art. 334 [...]diante das provas 

produzidas, não havendo nos autos quaisquer indícios que venham a esboçar a 

presença de causas que excluam a culpabilidade do acusado XXXXXXX ou 

justifiquem os seus atos.” 

 

Linhas 240 a 244 – decisão 2 (da liberação das mercadorias com notas fiscais): 

“Por fim, quanto ao pedido de liberação das mercadorias de origem nacional, que 

possuem nota fiscal, realizado pela defesa do réu em audiência, considerando, 

assim como entendeu o Parquet Federal, que os cigarros nacionais acompanhados 

de notas fiscais não guardam relação com o objeto dos crimes narrados na inicial 

acusatória, só cabe a este Juízo deferir a restituição da citada mercadoria.” 

 

 

 

Passemos, agora, à análise dos efeitos de sentido construídos a partir dos 

operadores argumentativos usados pelo enunciador na fundamentação. Destacamos 
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que foram listados trinta e três operadores diferentes, usados para articulação 

(construção) da argumentação com fins persuasivos, nesta parte da sentença. São 

eles: “tal como”, “e”, “ou”, “para”, “conquanto”, “enquanto”, “como”, “conforme”, “ou 

seja”, “tão-somente”, “ainda que”, “ainda”, “ora”, “se”, “apenas”, “mas”, “muito 

embora”, “também”, “pois bem”, “bem como”, “sendo que”, “quais sejam”, “sendo 

assim”, “com efeito”, “da mesma sorte”, “nesse sentido”, “a fim de”, “além”, “pois”, 

“só”, “somente”, “porquanto” e “segundo”. 

 

 

PARTE - 2 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO 
 

26. O representante do Ministério Público Federal oferta denúncia contra o acusado, atribuindo- 
27. lhe a prática dos crimes de "contrabando" em sua forma equiparada, tal como descrito no 
28.  art. 334, § 1º, "c", do Código Penal1, e de "corrupção ativa", nos termos delineados pelo art. 
29.  333 do mesmo diploma legal. 

 
30. Para melhor apreciação do caso posto, optar-se-á pela divisão em tópicos referentes a cada 
31. um dos dois crimes narrados na vestibular acusatória. 

 
 

2.1. Do crime de Contrabando 
 

 
32. O crime capitulado no art. 334, § 1º, "c", do Código Penal, tal como descrito na 
33. denúncia, tem os seguintes termos: 

 
34. Art. 334. Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o 
35.  pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de 

mercadoria: 
36. Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
37. § 1o Incorre na mesma pena quem: 
38. [...] 

 
39. c) vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito 
40.  próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de 
41.  procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou 
42.  fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional 
43.  ou de importação fraudulenta por parte de outrem; 
44. [...] (grifos acrescidos) 

 
45. Esclareça-se de pronto que, conquanto estivessem os crimes de "descaminho" e 
46.  "contrabando", antes das alterações trazidas pela Lei nº 13.008/2014, reunidos em um 
47.  mesmo tipo penal (art. 334 do CPB), os dois fatos (exportação/importação de mercadoria 
48.  proibida e fraude aos tributos aduaneiros) carregam singularidades próprias.  
49. É dizer, enquanto o crime de "descaminho", consubstanciado na ilusão no pagamento de 
50.  tributos pela entrada, saída ou consumo de mercadorias, atenta imediatamente contra o 
51.  erário público2, o delito de "contrabando", afastado desta relação Fisco-contribuinte envolta 
52.  em interesses iminentemente fiscais, afeta bens jurídicos diversos, como a própria saúde 
53.  pública. 
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54. Nesse sentido, a jurisprudência não destoa na afirmação de que não se aplica o 
55.  princípio da insignificância ao crime de "contrabando", conforme recente julgado do 
56.  Col. Superior Tribunal de Justiça: 
 
57. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
58. ESPECIAL. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO DE PROIBIÇÃO RELATIVA. 
59. CIGARRO. CONTRABANDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA COM BASE 
60. NO VALOR DA EVASÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO 
61. REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em sede de contrabando, ou 
62. seja, importação ou exportação de mercadoria proibida, em que, para além da 
63. sonegação tributária há lesão à moral, higiene, segurança e saúde pública, não há 
64. como excluir a tipicidade material tão-somente à vista do valor da evasão fiscal, 
65. ainda que eventualmente possível, em tese, a exclusão do crime, mas em face da 
66. mínima lesão provocada ao bem jurídico ali tutelado, gize-se, a moral, saúde, higiene 
67. e segurança pública. 2. Não tem aplicação o princípio da insignificância na hipótese 
68. de contrabando de produto de proibição relativa em quantidade suficientemente 
69. expressiva para afastar a lesividade mínima à saúde pública (14 maços de cigarros de 
70. origem estrangeira). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no 
71. REsp 1324990 MG 2012/0105509-1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE 
72. ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 11/03/2014, Sexta Turma, Publicação - DJe: 
73. 28/03/2014) (g.a.) 
 
74. Em seu voto, a Min. Relatora MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, no julgado 
75.  supratranscrito, fazendo referência a julgamento anterior daquela Corte, proferiu as 
76.  seguintes conclusões, que ora se transcrevem: 

 
77. Não foi outro o sentido do acórdão da Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça 
78.  no julgamento do RESP nº 1.342.262/RS, da relatoria do Ministro Og Fernandes, que 
79.  decidiu que a introdução de cigarros no território nacional está sujeita à observância 
80.  de diversas normas do ordenamento jurídico brasileiro, havendo proibição relativa 
81.  para a sua comercialização, o que constitui prática de crime de contrabando, e não de 
82.  descaminho, não se sujeitando à incidência do princípio da insignificância por não 
83.  estar a questão limitada ao campo da tributação. (g.a.) 

 
84. Pela importância do julgado, cite-se ainda ementa de decisão proferida no ano de  
85. 2011 pela Corte Maior no HC 100367/RS sobre a importação de cigarros com elisão 
86.  de tributos, em que a ação delituosa foi entendida, em face das restrições dos órgãos 
87.  de saúde, como crime de contrabando e não sendo possível, nessa vertente, a 
88.  aplicação do princípio da insignificância, conforme se vê a seguir: 

 
89. PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRABANDO (ART. 334, CAPUT, DO CP). 
90. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA: AUSÊNCIA DE 
91. CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS. PACIENTE REINCIDENTE. 
92. EXPRESSIVIDADE DO COMPORTAMENTO LESIVO. DELITO NÃO 
93. PURAMENTE FISCAL. TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ORDEM 
94. DENEGADA. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, 
95. cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da 
96. conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de 
97.  reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica 
98.  provocada. [...] 4. Em se tratando de cigarro a mercadoria importada com elisão de 
99.  impostos, há não apenas uma lesão ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, 
100.  mas a outros interesses públicos como a saúde e a atividade industrial internas, 
101.  configurando-se contrabando, e não descaminho. 5. In casu, muito embora 

também 
102.  haja sonegação de tributos com o ingresso de cigarros, trata-se de mercadoria 

sobre a  
103. qual incide proibição relativa, presentes as restrições dos órgãos de saúde 

nacionais. 
104.  6. A insignificância da conduta em razão de o valor do tributo sonegado ser inferior a  
105. R$ 10.000,00 (art. 20 da Lei nº 10.522/2002) não se aplica ao presente caso, posto 
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106.  não tratar-se de delito puramente fiscal. 7. Parecer do Ministério Público pela 
107.  denegação da ordem. 8. Ordem denegada. 
108. (STF, HC 100367/RS, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 
109.  09/08/2011, DJe: 08/09/2011, p. 189) (g.a.) 

 
110. Pois bem. A análise do acervo probatório contido nos autos deste processo, bem 
111.  como do Inquérito apenso, leva à constatação do cometimento pelo réu do crime 
112.  narrado. 

 
113. Consta dos autos que o acusado XXXXXXXXXXXXXXXXXX foi abordado no dia 
114.  02 de setembro de 2013 em um veículo tipo Fiat Stilo Sporting Flex com diversos 
115.  maços de cigarros de origem nacional e estrangeira, sendo que estes últimos não 
116.  estavam acompanhados da respectiva documentação fiscal (Auto de Prisão em 
117.  Flagrante de fls. 02/03 do IPL e Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 10/11 do 

 IPL). 
118. Perante o Delegado Federal, o Policial Militar XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Auto de 
119.  Prisão em Flagrante, fls. 02/03 do IPL), que conduziu o flagranteado à delegacia,  
120. esclarecendo que havia se deparado com um veículo em situação suspeita, afirmou 
121.  que "observou que o carro parou em frente um comércio, ocasião em que o 
122.  motorista desceu com um maço de cigarro da marca US e entregou a uma mulher" 
123.  (sic). 

 
124.              Conforme consta do Laudo Merceológico de fls. 65/72 do IPL os cigarros de 

origem 
125.  estrangeira, quais sejam, GUDANG GARAM (6 pacotes3), MADISON SPECIAL (9 
126.  pacotes), RECORD (37 pacotes) e US MILD AMERICAN BLEND (33 pacotes),  
127. totalizando 85 (oitenta e cinco) pacotes de cigarros (850 maços), "[...] devido não 
128.  trazerem o selo de controle de IPI, encontram-se em situação irregular, sendo 
129.  assim, têm a sua comercialização não autorizada no território nacional [...]" (grifo no 
130.  original). Materialidade, pois, provada. 

 
131. A autoria também é notória, ante a confissão do réu em interrogatório prestado em  
132. juízo. 

 
133. Com efeito, em audiência (fl. 66), o acusado confessou que sabia que os cigarros,  
134. cerca de 100 (cem) pacotes de cigarros, eram de origem estrangeira e que não 
135.  tinham nota fiscal (05min:15seg a 06min:25seg). Perguntado se, pela experiência 
136.  que tinha como vendedor, não achava estranho vender cigarros sem nota fiscal, 
137.  alegou que o fazia por necessidade. Asseverou que a venda de cigarros  
138. estrangeiros era mais lucrativa (07min:25seg a 08min:15seg). 

 
139. Ao final do seu interrogatório, ainda afirmou que nunca havia antes comercializado 
140.  cigarros internacionais, sendo aquela do flagrante a única oportunidade. 

 
 

141. Sendo assim, a materialidade do delito tipificado no art. 334, § 1º, "c", do Código 
142.  Penal, bem como sua autoria, restaram incontroversas, diante das provas  
143. produzidas, não havendo nos autos quaisquer indícios que venham a esboçar a 
144.  presença de causas que excluam a culpabilidade do acusado XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX ou justifiquem os seus atos. 
 
 
2.2. Do crime de Corrupção Ativa 
 

145. O crime capitulado no art. 333 do Código Penal tal como descrito na denúncia, tem  
146. os seguintes termos: 

 
147. Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para 
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148.  determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: 
149. Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (g.a.) 

 
 

150. Nesse sentido, o referido preceito legal destaca a conduta daquele que oferece ou 
151.  promete a funcionário público, definido no art. 327 do CPB, vantagem indevida,  
152.  a fim de que este omita, deixe de praticar ou retarde ato de ofício. Para a 
153.  caracterização do crime de corrupção ativa é imprescindível, além da presença do 
154.  tipo objetivo acima descrito, o dolo específico, consistente na vontade do agente de 
155.  oferecer ou de prometer vantagem indevida, colimando a omissão, o retardamento 
156.  ou a prática de ato de ofício, por parte do funcionário público. A consumação, por 
157.  sua vez, dá-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida, 
158.  independentemente da aceitação pelo funcionário da vantagem que lhe foi oferecida  
159. ou prometida. Cuida-se, pois, de crime formal. 

 
 

160. Da análise do conjunto probatório coligido aos autos desta Ação Penal e do Inquérito  
161. apenso, constata-se, com clareza e vastidão de elementos, o cometimento pelo réu 
162.  do crime narrado. 

  
 

163. Diz a denúncia que, no momento da abordagem realizada pelos policiais militares 
164. XXXXXXXXXXX  e     XXXXXXXXXXXXXX, após terem sido 
165.  identificados os produtos de origem estrangeira sem nota fiscal, o réu tentou 
166.  corromper os aludidos servidores públicos com o oferecimento de quantia em 
167.  dinheiro no montante de R$ 100,00 (cem reais) e um pacote de cigarro da marca 
168.  Derby (Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 08/09 do IPL). 

 
 

169. XXXXXXXXXXXXXXXX, condutor do flagranteado, perante a autoridade policial, 
170.  aduziu o que segue (fls. 02/03 do IPL): 

 
 

171. [...] QUE diante do crime de contrabando de cigarro foi dado voz de prisão a pessoa 
172.  de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ocasião em que este ofereceu a quantia de R$ 
173.  100,00 (cem reais) mais um maço de cigarro DERBY para que o condutor não o 
174.  prendesse; QUE diante novo crime cometido (corrupção ativa), conduziu o preso 
175.  XXXXXXXX, bem como o veículo e mercadoria a esta Descentralizada para 
176.  formalização do flagrante; QUE inclusive acrescenta que a pessoa de XXXXXXXXX 
177.  ofereceu toda a mercadoria e mencionado dinheiro para que o condutor não o  
178. prendesse [...]. (sic) (g.a.) 

 
         

179. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, em seu depoimento na Delegacia da Polícia Federal 
180.  (fl. 04) apenas confirmou que o acusado havia oferecido a quantia de R$ 100,00 
181.  (cem reais) e o maço de cigarros para não ser preso. 

 
         

182. Em Juízo (fl. 66), embora, inicialmente, tenha o PM XXXXXXXXXXXX afirmado não 
183.  ter visto ou escutado a oferta realizada pelo réu, o que ficou sabendo só depois do 
184.  ocorrido (02min:30seg - 02min:56seg), em acareação com o PM XXXXXXXXXXXXX 
185.  retificou o seu depoimento, esclarecendo que, como no momento estava 
186.  averiguando o carro do réu, apenas ouviu este oferecer vantagem para não ser  
187. preso (02min:17seg a 02min:20seg4). 

 
 

188.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por sua vez, confirmou em juízo (fl. 66) todo o seu 
189.  depoimento prestado na fase inquisitorial. Alegou que, após ter verificado a 
190.  existência de cigarros que não estavam na nota fiscal apresentada, o réu pediu para 
191.  "ajeitar" a situação, porquanto era pai de família e não poderia ser preso 
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192.  (03min:44seg a 04min:00seg). Ao fim, chegou ainda a oferecer toda a mercadoria e 
193.  o dinheiro que tinha para ser liberado (05min:50seg a 05min:55seg). 

 
194.  Em audiência, o depoimento do réu XXXXXXXXXXX, em regra, não destoou  
195. daqueles prestados pelos policiais que realizaram sua prisão em flagrante, 
196.  confessando todo o acontecido. 

 
         

197. Informou que indagou ao policial XXXXXXXXXX se não tinha uma forma de "ajeitar" 
198.  a situação. Foi quando o policial respondeu que dependeria da forma que ele queria 
199.  "ajeitar". Então entregou uma nota de R$ 100,00 (cem reais) e um maço de cigarros 
200.  ao policial, sendo dada, em seguida, voz de prisão por corrupção (09min:10seg a 
201.  10min:00seg). Segundo o acusado, descrevendo instantes antes da efetiva oferta: 
202.  "[...] No momento de maior desespero eu perguntei: 'mas homem, pelo amor de 
203.  Deus, vamos ajeitar aqui comigo [...], eu tenho três filhas pra dar as coisas... Eu 
204.  preciso trabalhar. Vamos ajeitar aqui de qualquer forma'". O dolo aflora 
205.  incontestável, evidenciando o claro propósito do acusado em influenciar o policial. 

 
206. Frise-se que o policial, na versão apresentada em juízo pelo réu, quando lhe foi 
207.  perguntado se teria outra forma de contornar a situação, ao responder não fez  
208. menção a qualquer quantia em dinheiro, conforme esclarecido pelo próprio acusado  
209. (13min:15seg a 14min:10seg), mas tão-somente sinalizou para que o réu fosse 

mais claro em sua intenção. 
210. O fato é que de forma livre e consciente o acusado, não vendo outra maneira de 
211.  impedir a apreensão de sua mercadoria e sua prisão em flagrante, optou pelo  
212. oferecimento de vantagem indevida ao policial militar que havia lhe abordado para 
213.  que este não o levasse à delegacia com o material apreendido. 

 
 

214. Sendo assim, da mesma forma que se concluiu para o crime delineado no art. 334, 
§ 

215.  1º, "c", do Código Penal, a materialidade do delito tipificado no art. 333 do mesmo 
216.  Estatuto Repressor, bem como sua autoria, restaram incontroversas, diante das 
217.  provas produzidas, não havendo nos autos quaisquer indícios que venham a 
218.  esboçar a presença de causas que excluam a culpabilidade do acusado XXXXXXX 
219.  ou justifiquem os seus atos.  

 
220. Esclareça-se que como houve a prática de dois crimes diversos, mediante duas 
221.  ações, deve-se manejar, in casu, a norma prevista no art. 69 do CPB ("concurso  
222. material de crimes"). 

 
 

223. Vale ainda ressaltar que os depoimentos das testemunhas de acusação não  
224. merecem qualquer descrédito. As declarações das testemunhas, servidores 
225.  públicos, somente restariam afastadas se isoladas dos demais elementos 
226.  probatórios ou se restasse comprovada a atitude facciosa dos policiais, o que não é 
227.  o caso dos autos. A esse respeito, transcreva-se jurisprudência remansosa dos  
228. tribunais pátrios, nesses termos: 

 
 

229. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ARTS. 
230.  333, DO CÓDIGO PENAL E 306, DA LEI Nº 9.503/96. CORRUPÇÃO ATIVA E 
231.  EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. [...] CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. AUTORIA E 
232.  MATERIALIDADE CONFIGURADAS. PROVA TESTEMUNHAL. POLICIAIS 
233.  FEDERAIS. POSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E PENA DE 
234.  MULTA APLICADAS NO MÍNIMO LEGAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Sendo 
235.  inferior a 01 (um) ano a reprimenda constritiva de liberdade referente ao art. 306, da 
236.  Lei nº 9.506/96, o lapso prescricional a reger a espécie, ex vi do art. 109, VI, do CP, 
237.  é de 02 (dois) anos. [...] 4. Réu que foi preso pelo crime de corrupção ativa, por 
238.  oferecer quantia em dinheiro, para evitar a formalização do flagrante, quando estava 
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239.  dirigindo embriagado. 5. Delito de corrupção ativa consumado, ainda que os 
240.  agentes públicos não tenham aceitado o suborno. Materialidade e autoria 
241.  comprovadas pela prova testemunhal. 6. A condição de policial federal não tem o 
242.  condão de desqualificar a testemunha, especialmente quando os elementos dos 
243.  autos se coadunam com os demais elementos probatórios. [...] Apelação improvida, 
244.  quanto ao crime previsto no art. 333, do Código Penal (corrupção ativa). (TRF-5, 
245.  ACR 200884010002870, Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 
246.  Terceira Turma, DJE: 01/10/2013, p. 127) (g.a.) 

 
 

247. PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E 
248.  AUTORIA DEMONSTRADAS. VALIDADE DO TESTEMUNHO POLICIAL. [...]. 3. Os 
249.  depoimentos prestados por agentes policiais têm valor probatório igual ao de 
250.  qualquer outra testemunha. A condição de policial não torna a testemunha impedida 
251.  ou suspeita. O testemunho de policiais que efetuaram o flagrante é admitido pela 
252.  doutrina e jurisprudência pátrias, nada havendo de ilegal nesta prática. Ademais, a  
253. forma processual adequada para arguir a suspeição ou inidoneidade de uma 
254.  testemunha, consoante dispõe o artigo 214, do Código de Processo Penal, é a 
255.  contradita quando da oitiva em audiência. [...] 13. Apelos improvidos. 
 
256. (TRF-3, ACR 00060284420094036112, Juiz Convocado XXXXXXXXXXXXXXXX, 
257.  Primeira Turma, e-DJF3: 06/08/2013) (g.a.) 

 
 

258. Resta reconhecer a confissão espontânea do acusado, que em seu interrogatório 
259.  judicial confessou ter adquirido as mercadorias apreendidas sabendo de sua 
260.  procedência e que estavam sem nota fiscal. Da mesma sorte, confessou ter 
261.  oferecido vantagem indevida ao policial militar XXXXXXXXXXXXXXXXX para que 
262.  este não o prendesse. Com efeito, necessário aplicar a atenuante prevista no art 
263. . 65, III, "d", do Código Penal. 

 
264. Por fim, quanto ao pedido de liberação das mercadorias de origem nacional, que 
265.  possuem nota fiscal, realizado pela defesa do réu em audiência, considerando, 
266.  assim como entendeu o Parquet Federal, que os cigarros nacionais acompanhados 
267.  de notas fiscais não guardam relação com o objeto dos crimes narrados na inicial 
268.  acusatória, só cabe a este Juízo deferir a restituição da citada mercadoria. 

 
 

 

SUTUAÇÃO 1 (enumeração de 

estado de coisas) 
TAL COMO 

 

 

O “tal como”, que aparece três vezes – linhas 27, 32 e 145 -, ao ser usado, 

de praxe, não se tem muita dificuldade para entender que se trata de uma 

correspondência ou equivalência. No que tange à linguagem, é um ato / atitude 

correspondente a outro já proferido e ou executado. Entretanto, na sentença judicial 

em estudo, embora o uso desse operador também exerça a função de equivalência, 

vai além e remete a informação – o argumento – do enunciado ao nível do discurso. 

Relembrando o esquema 4 de Adam (2011), liga o nível (N8), do plano de análise 
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textual, aos níveis (N1), (N2) e, principalmente, ao (N3), do plano de análise do 

discurso.  

Em todos os enunciados usados, o “tal como” remete a outro texto que serve 

de fundamentação para os argumentos enunciados: o Código Penal e a denúncia 

enquanto peça do processo. A correspondência introduzida pelo “tal como”, além de 

validar a conclusão buscada pelas razões constituintes dos argumentos postulados, 

cruza discursos e textos (intertextualidade) de uma mesma formação 

sociodiscursiva, legitimados institucionalmente pelo ente jurídico.  

Considerando as três ocorrências, é nos permitida a afirmação que pode 

tratar-se de um ato de discurso cristalizado pela Tradição Discursiva (TD), que faz 

com que o uso desse operador evoque outros textos (ou situações) correspondentes 

(ou equivalentes) que fortalecem os argumentos postos pelo enunciador na busca 

de validar uma determinada conclusão. A avaliação com outros objetos de discurso 

já existentes, fortalece o argumento dando-lhe caráter de prova e não apenas de 

juízo de valor por analogia. Dessa forma, a analogia – a correspondência - iguala-se 

ao fato, enquanto a simples relação de igualdade ou comparação enfraquece o 

argumento, pois não passa de pretensão do enunciador. 

Ao usar o “tal como”, o enunciador consegue um efeito de sentido de vínculo 

real com o ordenamento jurídico, de tal maneira que a sua decisão é fundamentada 

em algo existente: o código penal – linhas 28, 32 e 145 – e na peça processual 

denúncia – linhas 32/33. Assim, a orientação argumentativa, introduzida pelo “tal 

como” como conector de equivalência, é muito mais forte do que aparenta, pois 

introduz um tipo de argumento que torna mensurável a informação e a razão do 

argumento, fornecendo, nesse sentido, força persuasiva ao mesmo. 

 

 

SITUAÇÃO 2 (adição) 

BEM COMO 

TAMBÉM 

AINDA 

ALÉM 

 E 
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O “e” é usado na fundamentação num total de trinta e uma vezes. Além da 

função de adição, normalmente usados, as situações a seguir merecem destaques, 

pois fogem ao padrão de uso: adição. 

 Nas linhas 81 e 101, o efeito de sentido criado pelo uso de “e” é 

adversativo. Ele gera oposição entre os enunciados: a proposição p contrasta com a 

proposição q para uma conclusão não-r.  Dizendo de outra forma, significa o 

seguinte: A verdade da proposição p não é a verdade da proposição q e, por isso, q 

não é condição para a conclusão r. Ou seja, o argumento (ou argumentos) 

veiculados nos enunciados das linhas 79 a 83, não justificam outra decisão que não 

seja a constante na sentença a epígrafo. Vide o exemplo abaixo: 

 

 

(Linhas 77 a 83) - “decidiu que a introdução de cigarros no território nacional está sujeita à 
observância de diversas normas do ordenamento jurídico brasileiro, havendo proibição relativa para a  
sua comercialização, o que constitui prática de crime de contrabando, e não de descaminho, não se 
sujeitando à incidência do princípio da insignificância por não estar  a questão limitada ao campo da 
tributação.” 
 

 

Na linha 122, o “e” assume o valor argumentativo de uma prossequência 

temporal. É usado para introduzir uma descrição temporal de como os fatos da 

situação enunciativa ocorreram.  

 

Vejamos: 

 

(Linhas 121 a 122) - "observou que o carro parou em frente um comércio, ocasião em que o 
motorista desceu com um maço de cigarro da marca US e entregou a uma mulher" 
 
 

Já nas linhas 134 e 211, o enunciador, ao usar o operador argumentativo 

“e”, remete o coenunciador para fora do texto, estabelece a relação enunciado > 

enunciação quando reconstitui o objeto de discurso que deu origem ao crime. Aqui, 

o “e” funciona como “além disso” e reforça o PdV do narrador-enunciador com a 

inclusão de um argumento forte a favor da conclusão de culpa, pressuposta nos 

enunciados. O “além disso”, posto através do “e”,  traz à tona um argumento 

decisivo para o convencimento:  a prova via confissão da plena consciência do  

acusado de que o ato praticado pelo ele constituía-se como crime. Isto é, se o 
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acusado sabia que era crime e mesmo assim o fez, não há atenuante do ponto de 

vista legal, como se pode notar nos seguintes enunciados: 

 

(Linhas 133 a 135) - “Com efeito, em audiência (fl. 66), o acusado confessou que sabia que os 
cigarros, cerca de 100 (cem) pacotes de cigarros, eram de origem estrangeira e [ou, além disso] que 
não tinham nota fiscal” 
 

(Linhas 210 a 213) - “O fato é que de forma livre e consciente o acusado, não vendo outra maneira 
de impedir a apreensão de sua mercadoria e [ou, além da] sua prisão em flagrante, optou pelo 
oferecimento de vantagem indevida ao policial militar que havia lhe abordado para que este não o 
levasse à delegacia com o material apreendido”. 
 
 

 

Outro valor argumentativo assumido pelo “e”, é o constante na linha 192, 

pois pode ser substituído sem nenhum prejuízo pelo operador argumentativo que 

introduz uma explicação, “por isso”. Vejamos:  

 

 

(Linhas 188 a 192) - O “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por sua vez, confirmou em juízo (fl. 66) todo 
o seu depoimento prestado na fase inquisitorial. Alegou que, após ter verificado a existência de 
cigarros que não estavam na nota fiscal apresentada, o réu pediu para "ajeitar" a situação, porquanto 
era pai de família e não poderia ser preso (03min:44seg a 04min:00seg).” 

 

 

As diversas funções assumidas pelo “e”, como operador argumentativo, são 

estratégias usadas pelo enunciador para conquistar a adesão aos PdVs imputados 

por ele na construção do texto e na elaboração do discurso. Podemos dizer também 

que se trata de um recurso de ligação das proposições pela sequencialidade dada 

ao texto quando une ou liga os variados atos de discurso. 

Os operadores “além” (linhas 62 e 153), “ainda” (linhas 192 e 223), “também” 

(linhas 101 e 131), e “bem como” (linhas 142, 175 e 216), assim como na maioria 

dos casos de uso do “e”, acrescentam informação ao enunciado, destacando fatos e 

dados até então não sabidos pelo coenunciador. O acréscimo de dados com o uso 

destes operadores pode ser decisivo na escolha de qual conclusão aceitar como 

verdadeira. Todos estabelecem relação de adição de argumentos. 
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De fato, ocorre o seguinte fenômeno: a proposição q adiciona à proposição 

p novos fatos e dados que induzem à conclusão r. Cada nova razão ou informação 

acrescentada ao argumento, fortalece o poder argumentativo do mesmo, dando à 

visada argumentativa a eficácia da ação linguageira esperada quando da confecção 

do ato de discurso. Relembrando o esquema 4 de Adam (2011), é estabelecida, com 

o uso desses operadores, a relação do nível (N8), do plano de texto, com o nível 

(N1), do plano de discurso, à medida que a orientação argumentativa do texto é 

resultado de uma ação linguageira pensada, objetivada, visada nos atos de discurso 

elaborados pelo enunciador. Em outros termos, a influência da ação persuasiva do 

enunciador sobre o coenunciador é determinada pelo acréscimo de um novo objeto 

de discurso ao enunciado e, é claro, à enunciação.  

 Podemos visualizar bons exemplos nas situações de usos do “ainda”, que 

transcrevemos a seguir, porque através do “ainda” é adicionado ao argumento da 

proposição p outro argumento mais forte que acaba por ganhar a condição de prova.   

 
 

(Linhas 192 a 193) – “Ao fim, chegou ainda a oferecer toda a mercadoria e o dinheiro que tinha para 

ser liberado (05min:50seg a 05min:55seg).” 

 

 

(Linhas 220 a 227) – “Esclareça-se que como houve a prática de dois crimes diversos, mediante 
duas ações, deve-se manejar, in casu, a norma prevista no art. 69 do CPB ("concurso material de 
crimes"). Vale ainda ressaltar que os depoimentos das testemunhas de acusação não merecem 
qualquer descrédito. As declarações das testemunhas, servidores públicos, somente restariam 
afastadas se isoladas dos demais elementos probatórios ou se restasse comprovada a atitude 
facciosa dos policiais, o que não  o caso dos autos”. 

 

 

Nas duas situações, aos argumentos postos são acrescentadas novas 

razões que os fortalecem e, portanto, confirmam a conclusão para a qual os 

argumentos foram construídos. 

 

 

SITUAÇÃO 3 (inclusão, exclusão)  OU 
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Dentre os operadores estudados até aqui, este é o que mais estabelece 

relação no nível do enunciado, concentrando sua ação nos níveis de análise do 

texto. Em alguns trabalhos, como Parreira (2006), o “ou” tem a finalidade de 

“introduzir argumentos alternativos que levam a conclusões diferentes ou opostas”, 

mas, na sentença judicial aqui analisada, ele exerce, basicamente, duas funções: a) 

incluir mais um argumento a favor de uma mesma conclusão; b) dar dois 

argumentos, sendo que a escolha de um, implica a exclusão do outro. Na primeira 

situação, a proposição p ou q são verdadeiras e podem ser entendidas como p V q 

ou, ainda, p e que q são verdadeiras e garantem e levam à mesma conclusão r. Já 

no segundo caso, p nega (exclui) q e a escolha de p leva a uma conclusão r 

diferente da escolha de  q. É o mesmo que A exclui B porque B não é igual a A ou B 

não está em A, ou ainda, B exclui A porque A não está em B, mas A não se opõe a 

B e nem B se opõe a A. 

Do ponto de vista da orientação argumentativa do texto, o “ou” inclui ou 

exclui argumentos a favor de uma ou de outra conclusão. Trata-se de um operador 

argumentativo veiculador de conteúdo mais informacional do que discursivo-

argumentativo, introduzindo argumentos fracos nos casos de inclusão e argumentos 

fortes nos casos de exclusão, porque, nos casos de exclusão, ou é verdadeira a 

proposição p ou é verdadeira a proposição q, mas nunca ambas. Desta forma, o 

“ou” atua diretamente sobre a ação que o enunciado produz. Nas palavras de Koch 

(2009, p. 120), “os enunciados resultantes da ação de estratégias [...] [discursivas] 

têm um estatuto discursivo diferente daquele dos enunciados veiculadores de 

conteúdo informacional: enquanto [este] atua imediatamente no plano do enunciado 

[aqueles] atuam no âmbito da própria atividade discursiva”. 

Na sentença aqui analisada, o “ou” é usado para gerar gradações de 

possibilidades que ajudam e complementam a tomada de decisão do juiz, bem como 

abarcam as possíveis causas do cometimento do crime ou da exclusão de 

culpabilidade do acusado. Tem um papel claro na construção lógica da 

argumentação, de maneira que é possível a sua representação por silogismos.  

 

Exemplos:  
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(Linhas 34 a 44) -  “Art. 334. Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, 
o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.§ 1o Incorre na mesma pena quem [...]c) vende, expõe à 
venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício 
de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu 
clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução 
clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem;[...] (grifos 
acrescidos)” 

 

Comete crime (de contrabando) quem: 

Premissa 1: Importar “ou” exportar mercadoria proibida. 

Premissa 2: iludir, no todo “ou” em parte, o pagamento de direito “ou” 

imposto devido pela entrada, pela saída “ou” pelo consumo de mercadoria. 

Premissa 3: vende.  

Premissa 4: expõe à venda.  

Premissa 5: mantém em depósito.  

Premissa 6: “ou”, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio “ou” alheio, 

no exercício de atividade comercial “ou” industrial, mercadoria de procedência 

estrangeira que introduziu clandestinamente no país. 

Premissa 7: “ou” importou fraudulentamente. 

Premissa 8: “ou” que sabe ser produto de introdução clandestina no 

território nacional “ou” de importação fraudulenta por parte de outrem. 

Conclusão: Ora, o acusado, segundo o Ministério Público Federal (linha 26) 

cometeu um ou mais de um dos crimes acima, logo, deve ser culpado e punido. 

 

Esta forma de distribuição do “ou”, que pode ser feita em todas as situações 

de uso nesta sentença, elimina a ambiguidade inclusão>exclusão de significados 

que pode ter o uso do “ou”. Em todos os casos acima, tem sentido de inclusão, 

podendo ser representado pelo e/ou. 

 

 

SITUAÇÃO 4 (objetivo, finalidade) 
A FIM DE 

PARA 
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Na fundamentação da sentença o “para” foi usado dezenove vezes. Para as 

gramáticas normativas (escolares) o “para” é uma palavra invariável que serve para 

estabelecer relação de sentido e de dependência. A esta informação acrescentamos 

o seguinte: trata-se de um operador argumentativo que relaciona o dito ao dizer 

referente a dois atos de discurso interligados. Exemplos: 

 

(Linhas 237 a 239) - “[...] 4. Réu que foi preso pelo crime de corrupção ativa, por oferecer quantia em 
dinheiro, para evitar a formalização do flagrante, quando estava dirigindo embriagado” 

 

(Linhas 260 a 262) - “Da mesma sorte, confessou ter oferecido vantagem indevida ao policial militar 
XXXXXXXXXXXXXXXXX para que este não o prendesse”. 

 
 
Vimos também que há situações que o “para” foi usado devido à própria 

Tradição Discursiva (TD) que norteia o ambiente do discurso jurídico. Exemplos: 

 

 

(Linhas 61 a 64) – “Em sede de contrabando, ou seja, importação ou exportação de mercadoria 
proibida, em que, para além da sonegação tributária há lesão à moral, higiene, segurança e saúde 
pública, não há como excluir a tipicidade material tão-somente à vista do valor da evasão fiscal”. 

 

(Linhas 152 a 156) “Para a caracterização do crime de corrupção ativa é imprescindível, além da 
presença do tipo objetivo acima descrito, o dolo específico, consistente na vontade do agente de 
oferecer ou de prometer vantagem indevida, colimando a omissão, o retardamento ou a prática de 
ato de ofício, por parte do funcionário público”. 

 

 

No exemplo (linhas 61 a 64) o “para” ajuda a construção da frase invertida, 

muito comum na sentença judicial. Nos dois exemplos (linhas 61 a 64 e 152 a 156), 

além de diversos outros que podem ser vistos no texto, esse operador consegue dar 

ao texto a objetividade buscada entre os atos de discurso relacionados. 

Exercendo a mesma função do “para”, quando o objetivo é finalidade ou 

propósito, o “a fim de” (linha 152) complementa o argumento do ato de discurso 

anterior a ele. No exemplo a seguir, o “a fim de” complementa e liga “vantagem 

indevida” a deixar “de praticar ato de ofício”. 
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(Linhas 150 a 152) – “Nesse sentido, o referido preceito legal destaca a conduta daquele que oferece 
ou promete a funcionário público, definido no art. 327 do CPB, vantagem indevida, a fim de que este 
omita, deixe de praticar ou retarde ato de ofício.” 

 

 

A visada argumentativa do “a fim de” funciona como um ponto de interseção 

entre dois conjuntos ou dois atos de linguagem. 

 

 

 

SITUAÇÃO 5 (relação lógica de 

oposição) 

CONQUANTO 

 

 

 

O primeiro motivo para uso do operador “conquanto” no texto da sentença 

estudada, é que ele é próprio (ou mais apropriado) da escrituralidade, mostrando-se 

como uma TD de distanciamento entre oralidade e escrituralidade. Outro motivo é a 

oposição do segundo ato de discurso em relação ao primeiro, num movimento de 

quebra de expectativa devido à asserção de um fato contrário ao da afirmação 

contida no primeiro ato. 

O “conquanto” também estabelece a relação lógica do tipo se, então 

fortalecendo, com isso, o PdV do enunciador rumo a uma conclusão desejada pelo 

mesmo. Trata-se de uma estratégia argumentativa capaz de construir argumentos 

que possam justificar uma determinada conclusão em detrimento de outra. 

Quando usado na sentença, conforme o excerto abaixo, permitiu-nos 

formular a seguinte leitura: 

 

(Linhas 45 a 53) – “Esclareça-se de pronto que, conquanto estivessem os crimes de "descaminho" e 
‘contrabando’, antes das alterações trazidas pela Lei nº 13.008/2014, reunidos em um mesmo tipo 
penal (art. 334 do CPB), os dois fatos (exportação/importação de mercadoria proibida e fraude aos 
tributos aduaneiros) carregam singularidades próprias. É dizer, enquanto o crime de "descaminho", 
consubstanciado na ilusão no pagamento de tributos pela entrada, saída ou consumo de 
mercadorias, atenta imediatamente contra o erário público2, o delito de "contrabando", afastado desta 
relação Fisco-contribuinte envolta em interesses iminentemente fiscais, afeta bens jurídicos diversos, 
como a própria saúde pública”. 
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Premissa 1: descaminho é do tipo penal X 

Premissa 2: contrabando é do tipo pena X 

Conclusão: logo, descaminho e contrabando são crimes. 

Premissa 3: descaminho afeta apenas a relação fisco-contribuinte. 

Premissa 4: contrabando afeta outros bens jurídicos como a própria saúde 

pública. 

Conclusão 1: descaminho e contrabando têm singularidades e por isso não 

são idênticos. 

Conclusão 2: se descaminho e contrabando são diferentes, então devem 

ser analisados individualmente. 

 

Dessa forma, o argumento introduzido a partir do uso do “conquanto”, 

principalmente pela quebra de expectativa do que vem sendo construído como 

direcionamento para o coenunciador, reforça o ponto de vista (PdV) do enunciador 

com razões que fundamentam seus argumentos e, consequentemente, a conclusão. 

 
 

SITUAÇÃO 6 (proporção)  ENQUANTO 

 

 

Ao usar o “enquanto”, o enunciador reforça os argumentos (ou razões) 

introduzidos pelo “conquanto” (operador 5) e coloca numa escala de valor os crimes 

de “descaminho” e “contrabando”. Esta estratégia argumentativa, apresentada como 

p são razões para r e, portanto, devem levar o coenunciador a concluir r, situa os 

argumentos numa escala graduada para a mesma conclusão r, como p e p’ só 

conduzem a r direcionado pelo enunciador. 

O “enquanto”, categorizado nas gramáticas escolares (prescritivas 

normativas) como uma conjunção adverbial temporal introdutora de ideia de tempo 

(cf. Bolongnesi (2007,); Bechara (2006), perde esta característica ao ser responsável 

por introduzir uma proporcionalidade. Ou seja, para a construção da argumentação, 

ele obriga a existência de dois argumentos que orientam para uma mesma 

conclusão, mas cada argumento tem peso próprio. No caso aqui visto, o primeiro 
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argumento é enfraquecido pelo “enquanto” e o segundo é valorado, tornando-se, 

portanto, muito mais persuasivo. 

 

 

SITUAÇÃO 7 (analogia, avaliação) COMO 

 

 

O “como” é um operador argumentativo que pode apontar as classes às 

quais pertencem os objetos de discurso relacionados por analogia. Pode, também, 

encadear dois ou mais argumentos orientados no mesmo sentido. O “como”, 

discursivamente, evoca a necessidade de avaliação dos objetos apresentados, 

garantindo a eficácia do argumento pela ideia de superioridade do segundo objeto 

em relação ao primeiro. Com efeito, ocorre um juízo de valor que pode desqualificar 

um objeto e supervalorizar o outro para construir no enunciado um efeito persuasivo. 

As proposições relacionadas pelo “como”, enquanto operador argumentativo, 

podem ser representadas no seguinte formato lógico: 

 

Todo A é B ou todo B é A. 

Algum A é B ou algum B é A. 

Nenhum A é B ou nenhum B é A. 

 

Ou seja, todo crime de “descaminho” (A), conforme “Art. 334 do CPB”, é “do 

mesmo tipo penal” de “contrabando” (B), isto é, todo A é B ou todo B é A. Mas, nem 

todo A – “descaminho” – é igual a B – “contrabando” – conforme a lei 13.008/2014, 

portanto algum A é B ou algum B é A, porque algum A ou B tem singularidades. 

Logo, em virtude das singularidades, nenhum A é totalmente B e, por isso, “não se 

aplica o princípio da insignificância ao crime de ‘contrabando’ [ou] [...] não há “como” 

excluir a tipicidade material tão-somente à vista do valor da evasão fiscal” (linhas 49 

a 64). 

O mesmo exercício pode ser feito em todos os casos que constam o 

operador “como” introduzindo semanticamente uma relação de correspondência, 
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contudo, no caso constante na linha 64, o “como” pode indicar também uma 

(im)possibilidade. Exemplo: 

 

(Linhas 61 a 67) – “Em sede de contrabando, ou seja, importação ou exportação de mercadoria 
proibida, em que, para além da sonegação tributária há lesão à moral, higiene, segurança e saúde 
pública, não há como excluir a tipicidade material tão-somente à vista do valor da evasão fiscal, 
ainda que eventualmente possível, em tese, a exclusão do crime, mas em face da mínima lesão 
provocada ao bem jurídico ali tutelado, gize-se, a moral, saúde, higiene e segurança pública”. 

 

 

SITUAÇÃO 8 (polifonia, 

responsabilidade enunciativa, vozes, 

ponto de vista) 

CONFORME 

SEGUNDO 

 

 

Como o “conforme” e o “segundo” evocam o mesmo efeito de sentido para o 

discurso, foram analisados no mesmo grupo. Aplicamos também esse mesmo 

procedimento de análise para outros operadores que terão seus efeitos de sentido 

descritos mais adiante. 

A força argumentativa veiculada pela presença dos operadores “conforme” e 

“segundo” denota um PdV2 de um enunciador 2 (E2), de tal maneira que ao ser 

citado pelo enunciador 1 (E1), PdV1, dá à asserção feita a condição de prova. O 

discurso citado é revertido institucionalmente de honra e respeito e ao ser evocado, 

evoca também a condição de prova para o argumento usado.  

O argumento introduzido pelo “conforme” (linhas 55, 88 e 124) é fortalecido 

porque o enunciador o amparou do PdV2 da autoridade, grupo de autoridades ou lei. 

O argumento é o caso concreto amparado pela lei. É a força maior do ordenamento 

jurídico: a própria lei. Nesse modelo, com a utilização deste operador argumentativo, 

a tese defendida pelo enunciador é justificada pelos atos ou juízos de valor já 

proferidos, como é o caso da decisão do “Col. Superior Tribunal de Justiça” (linha 

56) e do normatizado no “(ART. 334, CAPUT, DO CP)” (linha 89). 

O “conforme” (linhas 124 e 208), bem como o “segundo” (linha 201), também 

são usados para dar ao enunciado o caráter de prova inconteste, uma vez que 

introduzem fatos constatados e não somente conjecturas. Na linha 124, o “conforme” 
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faz alusão a um laudo como prova e o “segundo”, da linha 201, introduz a confissão 

nas palavras do acusado que, inclusive, são transcritas entre aspas. Para valer-se 

do discurso e do PdV do outro, o enunciador textual faz uso do “segundo” e do 

“conforme” para evidenciar isso.  

Para a argumentação, há um afastamento do PdV do enunciador e a 

respectiva evidência do PdV do outro, quer seja de autoridade, quer seja dos 

envolvidos na situação e cena enunciativa. Todos os PdVs evocados têm por 

finalidade tornar o argumento usado um fato convincente, capaz de garantir que o 

coenunciador assuma a conclusão do enunciador como sua. Em outras palavras, ao 

usar os operadores argumentativos “conforme” e “segundo”, o poder argumentativo 

dos enunciados é favorecido pela interpretação de que a conclusão tomada não é 

pessoal, mas avalizada por fatos reais e por decisões, análogas ao caso, já 

tomadas. 

 

 

SITUAÇÃO 9 (esclarecimento meta 

enunciativo) 

QUAIS SEJAM 

SENDO QUE 

OU SEJA 

 

  

A principal função de uso desses operadores é dar ao enunciado anterior 

uma explicação do que vem sendo dito. A reformulação ou recategorização do 

enunciado dá ao texto uma orientação argumentativa precisa, sem deixar dúvida de 

qual conclusão se espera atingir.  O enunciador recategoriza as razões que 

sustentam os argumentos com o fim de deixá-los claro para o coenunciador. 

Aplicam-se as mesmas regras do “vale dizer”, explicado quando analisamos a parte 

1 (relatório) da sentença judicial. 

Como confirmação de nossa asserção, leiamos os exemplos abaixo: 

 

 

(linhas 57 a 67) – “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSOESPECIAL. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO DE PROIBIÇÃO RELATIVA.CIGARRO. 
CONTRABANDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA COM BASENO VALOR DA EVASÃO FISCAL. 
INAPLICABILIDADE. AGRAVOREGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em sede de 
contrabando, ou seja, importação ou exportação de mercadoria proibida, em que, para além da 
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sonegação tributária há lesão à moral, higiene, segurança e saúde pública, não há como excluir a 
tipicidade material tão-somente à vista do valor da evasão fiscal, ainda que eventualmente possível, 
em tese, a exclusão do crime, mas em face da mínima lesão provocada ao bem jurídico ali tutelado, 
gize-se, a moral, saúde, higiene e segurança pública”. 

 

(linha 124 a 127) – “Conforme consta do Laudo Merceológico de fls. 65/72 do IPL os cigarros de 
origem estrangeira, quais sejam, GUDANG GARAM (6 pacotes3), MADISON SPECIAL (9pacotes), 
RECORD (37 pacotes) e US MILD AMERICAN BLEND (33 pacotes), totalizando 85 (oitenta e cinco) 
pacotes de cigarros (850 maços)”. 
 

 

Nos dois exemplos, os dois operadores esclarecem para o coenunciador o 

objeto de discurso tratado no enunciado anterior. Mais claro, ainda, é o que ocorre 

com a expressão “sendo que” no exemplo a seguir. O “sendo que” ajuda a 

recategorizar o objeto de discurso tratado, chamando a atenção do coenunciador 

para as características específicas deste objeto. Esse ato de linguagem dá ao texto 

uma orientação argumentativa que pode garantir a aceitação pelo coenunciador da 

conclusão desejada pelo enunciador. 

 

(Linhas 113 a 117) – “Consta dos autos que o acusado XXXXXXXXXXXXXXXXXX foi abordado no 
dia 02 de setembro de 2013 em um veículo tipo Fiat Stilo Sporting Flex com diversos maços de 
cigarros de origem nacional e estrangeira, sendo que estes últimos não estavam acompanhados da 
respectiva documentação fiscal (Auto de Prisão em Flagrante de fls. 02/03 do IPL e Auto de 
Apresentação e Apreensão de fls. 10/11 do IPL)”. 
 

 

SITUAÇÃO 10 (restrição) 

TÃO-SOMENTE 

SOMENTE 

 APENAS 

SÓ 

 

 

Todos os operadores da situação 10 restringem argumentos construídos nos 

enunciados imediatamente anteriores, ratificando a conclusão que o enunciador vem 

construindo no texto. 

 

Exemplos: 
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(Linhas 206 a 209) – “Frise-se que o policial, na versão apresentada em juízo pelo réu, quando lhe 
foi perguntado se teria outra forma de contornar a situação, ao responder não fez menção a qualquer 
quantia em dinheiro, conforme esclarecido pelo próprio acusado (13min:15seg a 14min:10seg), mas 
tão-somente sinalizou para que o réu fosse mais claro em sua intenção”. 

 

(Linhas 174 a 181) “QUE diante novo crime cometido (corrupção ativa), conduziu o preso 
XXXXXXXX, bem como o veículo e mercadoria a esta Descentralizada para formalização do 
flagrante; QUE inclusive acrescenta que a pessoa de XXXXXXXXX ofereceu toda a mercadoria e 
mencionado dinheiro para que o condutor não o prendesse [...]. (sic) (g.a.) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, em seu depoimento na Delegacia da Polícia Federal (fl. 04) apenas 
confirmou que o acusado havia oferecido a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e o maço de cigarros 
para não ser preso”.    

 

Tanto o “tão-somente” quanto o “apenas” ganham o sentido de “unicamente” 

e restringem os argumentos, bem como direcionam a conclusão. 

Em uma visualização lógica, a leitura é feita assim: 

 

(Linhas 206 a 209): 

Premissa 1: o réu ofereceu dinheiro para não ser preso. 

Premissa 2: o policial insinuou aceitar o dinheiro. 

Premissa 3: o policial não mencionou o termo dinheiro. 

Conclusão 1 : o policial “tão-somente” sinalizou para que o réu fosse mais 

claro em sua intenção. 

Conclusão 2: o réu por entender a intenção errada do policial cometeu 

crime. 

 

(Linhas 174 a 181):  

Premissa 1: um crime foi cometido (corrupção ativa). 

Premissa 2: o criminoso ofereceu vantagens para não ser preso. 

Premissa 3: o policial não aceitou. 

Conclusão: o criminoso foi preso. 

 

Quanto ao “só” (linha 183) e o “somente” (linha 225) temos a dizer que o “só” 

é usado para situar dois momentos enunciativos com espaço de tempo entre os 

dois, como podemos ver no excerto das linhas 182 a 187, abaixo. Já o “somente”, 

assume o valor de condição em que se asserção2, então asserção1. É o mesmo 
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que dizer se os demais elementos probatórios fossem isolados, bem como 

comprovada a atitude facciosa dos policiais (ASSERÇÃO2), então as declarações 

das testemunhas, servidores públicos, perderiam a validade (ASSERÇÃO1), como 

podemos comprovar na leitura do excerto das linhas 223 a 227, que transcrevemos 

a seguir: 

 

(Linhas 182 a 187) – “Em Juízo (fl. 66), embora, inicialmente, tenha o PM XXXXXXXXXXXX afirmado 
não ter visto ou escutado a oferta realizada pelo réu, o que ficou sabendo só depois do ocorrido 
(02min:30seg - 02min:56seg), em acareação com o PM XXXXXXXXXXXXX retificou o seu 
depoimento, esclarecendo que, como no momento estava averiguando o carro do réu, apenas ouviu 
este oferecer vantagem para não ser preso (02min:17seg a 02min:20seg4)”. 

 

(Linhas 223 a 227) – “Vale ainda ressaltar que os depoimentos das testemunhas de acusação não 
merecem qualquer descrédito. As declarações das testemunhas, servidores públicos, somente 
restariam afastadas se isoladas dos demais elementos probatórios ou se restasse comprovada a 
atitude facciosa dos policiais, o que não é o caso dos autos”. 

 

 

O “somente” introduz uma condição de verdade entre duas possibilidades: 

se ASSERÇÃO2, então ASSERÇÃO1. Mas, poderia ser usado também, em outro 

co(n)texto,  como se ASSERÇÃO1, então ASSERÇÃO2, de forma que o seu uso 

possibilita coabitar, no mesmo enunciado, uma relação puramente lógica (se, então) 

e uma relação discursiva-argumentativa do tipo polêmica, própria do texto e ou  

discurso argumentativo,  tal qual ocorreu nos enunciados dos exemplos dados. 

 

 

SITUAÇÃO 11 (concessão) 
AINDA QUE 

MUITO EMBORA 

 

 

Trata-se de operadores argumentativos que introduzem argumentos fracos. 

Mesmo que quando usados promovam uma espécie de reflexão sobre o dito, não 

são capazes de redirecionar a conclusão articulada pelo enunciador com os 

argumentos anteriores. Nos exemplos  
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(linhas 61 a 67) - “Em sede de contrabando, ou seja, importação ou exportação de mercadoria 
proibida, em que, para além da sonegação tributária há lesão à moral, higiene, segurança e saúde 
pública, não há como excluir a tipicidade material tão-somente à vista do valor da evasão fiscal, ainda 
que eventualmente possível, em tese, a exclusão do crime, mas em face da mínima lesão provocada 
ao bem jurídico ali tutelado, gize-se, a moral, saúde, higiene e segurança pública”. 

  

(linhas 239 a 240) - “Delito de corrupção ativa consumado, ainda que os agentes públicos não 
tenham aceitado o suborno”. 

 

o “ainda que” apresenta argumentos que poderiam direcionar para uma nova 

conclusão, mas, como são fracos, apenas atenuam os argumentos anteriores sem 

serem capazes de anular o poder persuasivo-argumentativo dos mesmos e, em 

consequência, mantém a mesma conclusão já desejada pelo enunciador. Fato 

idêntico ocorre com o “muito embora” no exemplo  

 

(linhas 98 a 103) – “Em se tratando de cigarro a mercadoria importada com elisão de impostos, há 
não apenas uma lesão ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas a outros interesses 
públicos como a saúde e a atividade industrial internas, configurando-se contrabando, e não 
descaminho. 5. In casu, muito embora também haja sonegação de tributos com o ingresso de 
cigarros, trata-se de mercadoria sobre a qual incide proibição relativa, presentes as restrições dos 
órgãos de saúde nacionais”. 

 

Os argumentos postos pelo “muito embora”, mesmo intensificados pelo uso 

do “muito”, são apenas verdades relativas e, por isso, não mudam a conclusão. 

 

SITUAÇÃO 12 (tempo contínuo) ORA 

 

 

Constando uma única vez no texto da fundamentação, o “ora” dá a ideia de 

um tempo contínuo ou presente contínuo. É a ideia do aqui e agora que torna o 

argumento trazido à tona válido para a situação enunciativa em foco. Além disso, da 

forma como foi colocado, também marca o início de um novo tópico.  

Exemplo: 

 

(linhas 74 a 76) – “Em seu voto, a Min. Relatora MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, no julgado 
supratranscrito, fazendo referência a julgamento anterior daquela Corte, proferiu as seguintes 
conclusões, que ora se transcrevem:”. 
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SITUAÇÃO 13 (condição) SE 

 

 

São inúmeras as vezes que o “se” aparece no texto, assim como são 

inúmeras a funções exercidas pelo mesmo, que vão desde um pronome reflexivo a 

uma conjunção integrante. Contudo, para nossa análise, interessa-nos os casos das 

linhas 98, 135, 207, 225 e 226, pois, nestes casos, o “se” dá ao texto e ao discurso 

uma orientação argumentativa que conduz a uma determinada conclusão. 

Nas linhas 98 e 207, o “se” estabelece uma relação de causa e efeito entre 

dois atos de discurso e entre dois objetos de discurso: elisão de impostos e saúde 

pública, no primeiro caso, e resolver situação de crime e oferecimento de vantagens, 

no segundo caso. Já na linha 135, introduz uma concessão e nas linhas 225 e 226 

põe condições como razões de validação dos argumentos. Da forma como usado, o 

“se” sintetiza o dispositivo argumentativo: se ASSERÇÃO1 (tese), então 

ASSERÇÃO2 (tomada de posição). É o tipo que se inscreve, evidentemente, numa 

relação de causalidade explicativa e implicativa, conforme o quadro a seguir de 

Charaudeau (2012), com adaptações. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resumidamente, quer dizer que o enunciado construído a partir do “se” é 

uma condição necessária – devidamente explicada pelo enunciador – que implica a 

asserção1 ser verdadeira. Mas, como a asserção1(se) é uma suposição, a 

asserção2 (logo, então) é falsa. 

 
A1 

(Se) 

A2 

(então) 
(portanto) 

     (logo) 

Figura 6 – Síntese do dispositivo argumentativo se ASSERÇÃO1 (tese), então 
ASSERÇÃO2 (tomada de posição) 

DFonte: Charaudeau (2012) mais adaptações com os dados da pesquisa 
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SITUAÇÃO 14 (oposição) MAS 

 

 

O “mas” é um operador argumentativo que consegue opor duas 

expectativas, tanto no nível do enunciado quanto no nível do discurso. Temos na 

situação 14 três situações de uso que justificam bem nossa asserção. Em todas 

elas, o “mas” rompe abruptamente com o raciocínio da proposição antecedente, 

fazendo prevalecer o raciocínio introduzido por ele. Do ponto de vista lógico, 

funciona como proposição q nega proposição p porque somente q é igual a 

conclusão r.  

O enunciado iniciado na linha 65, “[...] mas em face da mínima lesão 

provocada ao bem jurídico ali tutelado, gize-se, a moral, saúde, higiene e segurança 

pública.”, além de negar, também rompe com toda a expectativa gerada no 

enunciado que o antecede, iniciado na linha 61 “[...] 1. Em sede de contrabando, ou 

seja, importação ou exportação de mercadoria proibida, em que, para além da 

sonegação tributária há lesão à moral, higiene, segurança e saúde pública, não há 

como excluir a tipicidade material tão-somente à vista do valor da evasão fiscal, 

ainda que eventualmente possível, em tese, a exclusão do crime”.  

O “mas” é usado para enfraquecer o PdV1 (argumento 1) e fortalecer o PdV2 

(argumento 2), direcionando para uma única conclusão: a desejada pelo enunciador. 

Todavia, um caso atípico é exemplo abaixo. O “mas” foge à sua condição de 

quebra de expectativa (ou contradição). Vejamos: 

 

(Linhas 202 a 204) - "[...] No momento de maior desespero eu perguntei: 'mas homem, pelo amor de 
Deus, vamos ajeitar aqui comigo [...], eu tenho três filhas pra dar as coisas... Eu preciso trabalhar”, 

 

O “mas” funciona mais como marcador de descontinuidade do discurso, com 

a tomada da fala e inclusão de um novo tópico que apela para a interpelação,  

sugestão ou  proposta, do que como oposição entre argumentos enunciados. 

Adaptando o esquema 21, de ADAM (2011), às situações de uso do “mas” 

nesta sentença judicial, somos autorizados a concluir que o “mas”, na sequência 
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argumentativa, está na mesma posição do apoio que serve para direcionar a 

conclusão a ser assumida pelo coenunciador. O esquema a seguir desenha e torna 

visível nossa asserção. 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAÇÃO 15 (organizadores e 

sequenciadores temáticos) 

DA MESMA SORTE 

NESSE SENTIDO 

SENDO ASSIM 

COM EFEITO 

POIS BEM 

 

 

Com os operadores da situação 15, o enunciador consegue organizar a 

sequencialidade do texto. Essa sequencialidade se dá tanto por relação de sentido 

com o que vem sendo dito (ou construído do ponto de vista do discurso) quanto pela 

manutenção do tema. São expressões, de certa forma, formulaicas que evocam uma 

Tradição Discursiva que relaciona argumentos anteriores a argumentos a serem 

postos, sendo que os argumentos posteriores fortalecem os argumentos anteriores e 

podem definir qual conclusão o coenunciador deve assumir como verdadeira.  

Mas (contudo, todavia etc.) 

Figura 7 – Exemplo da sequência argumentativa básica com contra-argumento do MAS 

 

DFonte: Adam (2011) mais adaptações com os dados da pesquisa 
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Os exemplos postos a seguir deixam bem evidente o que dissemos no 

parágrafo anterior: 

 

 

(Linhas 258 a 263) – “Resta reconhecer a confissão espontânea do acusado, que em seu 
interrogatório judicial confessou ter adquirido as mercadorias apreendidas sabendo de sua 
procedência e que estavam sem nota fiscal. Da mesma sorte, confessou ter oferecido vantagem 
indevida ao policial militar XXXXXXXXXXXXXXXXX para que este não o prendesse. Com efeito, 
necessário aplicar a atenuante prevista no art 65, III, "d", do Código Penal.”. 

 

(Linhas 45 a 56) – “Esclareça-se de pronto que, conquanto estivessem os crimes de ‘descaminho’ e 
‘contrabando’, antes das alterações trazidas pela Lei nº 13.008/2014, reunidos em um mesmo tipo 
penal (art. 334 do CPB), os dois fatos (exportação/importação de mercadoria proibida e fraude aos 
tributos aduaneiros) carregam singularidades próprias. É dizer, enquanto o crime de "descaminho", 
consubstanciado na ilusão no pagamento de tributos pela entrada, saída ou consumo de 
mercadorias, atenta imediatamente contra o erário público2, o delito de "contrabando", afastado desta 
relação Fisco-contribuinte envolta em interesses iminentemente fiscais, afeta bens jurídicos diversos, 
como a própria saúde pública. Nesse sentido, a jurisprudência não destoa na afirmação de que não 
se aplica o princípio da insignificância ao crime de "contrabando", conforme recente julgado do Col. 
Superior Tribunal de Justiça:”. 
 

 

 

No exemplo das linhas 258 a 263, o “da mesma sorte” e o “com efeito” 

responsabilizam-se pela continuação da ideia anterior, introduzindo argumentos 

decisivos para a conclusão. No exemplo das linhas 45 a 56, o “nesse sentido” 

resume tudo o que foi dito sobre o tema e, a partir dele, o discurso é organizado 

como um conjunto de razões já aceitas pelos coenunciadores como fundamentos 

verdadeiros dos argumentos postos. 

 

 

SITUAÇÃO 16 (conclusão, explicação) 
 PORQUANTO 

POIS 

 

 

O “pois” pode assumir valor explicativo ou conclusivo, dependendo do seu 

posicionamento no enunciado e da relação que estabelece entre os termos. Nas 

duas situações de ocorrência do “pois” (linhas 130 e 159), na parte 2 da sentença, 

há o estabelecimento de uma relação de conclusão e, além disso, demonstra certo 

rebuscamento na construção textual, que se deve a dois motivos básicos: a) 
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Tradição Discursiva de uso na escrituralidade; b) Tradição Discursiva do texto 

jurídico que o distancia da oralidade. 

Por outro lado, o “porquanto” (linha 191) introduz uma explicação da ação 

tomada pelo réu ao decidir “ajeitar” a situação enquadrada como criminosa. 

Entretanto, assim como o “pois”, demonstra rebuscamento na linguagem e o seu uso 

acarreta: a) Tradição Discursiva de uso na escrituralidade; b) Tradição Discursiva do 

texto jurídico que o distancia da oralidade. 

Terminada a análise e descrição dos operadores argumentativos e seus 

efeitos de sentido no texto e no discurso da parte 2 (fundamentação) da sentença 

judicial, partimos para o dispositivo, última parte do plano de texto ou parte 3 da 

sentença. Tal qual ocorreu com a fundamentação, nessa sentença, devido à 

complexidade do dispositivo, foi possível também estabelecer seu próprio plano de 

texto, que destacamos a seguir. 

 

 

Plano de texto da parte 3 da sentença - dispositivo 

 

Linhas 269 a 272 – Abertura com um operador argumentativo que resume tudo 

o que foi dito na fundamentação e abre espaço para a inauguração do 

primeiro ato de discurso: “Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, para condenar”. 

 

Linhas 273 a 291 – Dosimetria do crime de contrabando com definição da pena 

para este crime: “Considerando a culpabilidade normal a espécie [...] Assim, 

mantenho a pena provisoriamente em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-

multa”. 

 

Linhas 292 a 309 - Dosimetria do crime de corrupção ativa com definição da 

pena para este crime: “Considerando a culpabilidade normal a espécie [...] Assim, 

mantenho a pena provisoriamente em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-

multa”.   
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Linhas 310 a 328 – Considerações gerais sobre o concurso dos dois crimes e 

outras conclusões: “Deve ser aplicado ao caso, conforme já frisado, o concurso 

material de crimes. [...]”. 

 
Linhas 329 a 368 – Fechamento com atos de discurso declaratórios: “Condeno 

o réu ao pagamento das custas do processo. Concedo ao ora sentenciado o direito 

de recorrer em liberdade [...] DEFIRO O PEDIDO de restituição dos cigarros 

nacionais [...]”. 

 

 

 

 

Os operadores argumentativos “como”, “se”, “segundo”, “para”, “embora”, 

“vale dizer”, “e”, “conforme”, “ou”, “com efeito”, “ora”, “bem como”, e “porquanto”, 

usados na fundamentação e, alguns casos no relatório, se repetiram no dispositivo 

com exercício das mesmas funções, o que nos autorizou a não mais analisá-los. 

Contudo, os operadores “pelo exposto”, “malgrado”, “assim”, “tendo em vista”, “até”, 

“já” e “ademais” apareceram no dispositivo e pela primeira vez em todo o corpo da 

sentença. A estes, foi dedicada nossa atenção para análise na parte 3 da sentença. 

 

 

PARTE - 3 
 

3. DISPOSITIVO 
 

 
269. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar 
270. XXXXXXXXXXXXXXXXXX como incurso nos arts. 334, § 1º, "c", e 333, ambos 
271. do Código Penal Brasileiro c/c o art. 69 do mesmo diploma legal. 

 
 

272. Passo à dosimetria da pena nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal. 
 
 
3.1. Da dosimetria do crime de Contrabando (art. 334, § 1º, "c", do CPB) 
 
 

273. Considerando a culpabilidade normal a espécie, nada se tendo a valorar; que o 
274.  acusado goza de bons antecedentes; que a conduta social e a personalidade, à 
275.  míngua de elementos nos autos que melhor possibilite a análise dessas 
276.  circunstâncias, não devem ser valoradas; que, segundo se depreende do conjunto 
277.  dos fatos, os motivos para o cometimento do crime integram a própria figura delitiva; 
278.  que as circunstâncias encontram-se relatadas nos autos e integram o tipo penal em 
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279.  discussão; as consequências, embora reprováveis, diante do potencial prejuízo à 
280.  saúde pública, são próprias do tipo; e o comportamento da vítima em nada 
281.  influenciou a prática do delito, FIXO a pena-base no mínimo legal, vale dizer, em 1 
282.  (um) ano de reclusão e ao pagamento de multa correspondente a 10 (dez) dias- 
283. multa. 

 
 

284. Não concorrem circunstâncias agravantes. Malgrado as declarações do acusado na 
285.  fase judicial tenham sido consideradas na fundamentação da condenação, 
286.  prevalece o entendimento de que circunstâncias atenuantes não podem reduzir a 
287.  pena para patamar inferior ao mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Assim, mantenho 
288.  a pena provisoriamente em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 

  
 
 

289. Não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento de pena, razão 
290.  pela qual fica a pena fixada definitivamente em 1 (um) ano de reclusão e ao 
291.  pagamento de multa correspondente a 10 (dez) dias-multa. 

 
 
3.2. Da dosimetria do crime de Corrupção Ativa (art. 333 do CPB) 
 
 
 

292. Considerando a culpabilidade normal a espécie, nada se tendo a valorar; que o 
293.  acusado goza de bons antecedentes; que a conduta social e a personalidade, à 
294.  míngua de elementos nos autos que melhor possibilite a análise dessas 
295.  circunstâncias, não devem ser valoradas; que, segundo se depreende do conjunto 
296.  dos fatos, os motivos para o cometimento do crime integram a própria figura delitiva; 
297.  que as circunstâncias encontram-se relatadas nos autos e integram o tipo penal em 
298.  discussão; as consequências do delito são próprias do tipo; e o comportamento da 
299.  vítima em nada influenciou a prática do delito, FIXO a pena-base no mínimo legal, 
300.  vale dizer, em 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de multa correspondente 

a 
301.  10 (dez) dias-multa. 

 
 
 

302. Não concorrem circunstâncias agravantes. Malgrado as declarações do acusado na 
303.  fase judicial tenham sido consideradas na fundamentação da condenação, 
304.  prevalece o entendimento de que circunstâncias atenuantes não podem reduzir a 
305.  pena para patamar inferior ao mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Assim, mantenho 
306.  a pena provisoriamente em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 

 
  
 

307. Não se encontram presentes causas de diminuição ou de aumento de pena, razão 
308.  pela qual fica a pena fixada definitivamente em 2 (dois) anos de reclusão e ao 
309.  pagamento de multa correspondente a 10 (dez) dias-multa. 

 
 
3.3. Do concurso material de crimes 
 
 
 

310. Deve ser aplicado ao caso, conforme já frisado, o concurso material de crimes. Nos 
311.  termos do art. 69 do CP, quando o agente, mediante mais de uma ação ou 

omissão, 
312.  pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as 

penas 
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313.  privativas de liberdade em que haja incorrido. Com efeito, as penas dos crimes de 
314.  contrabando e de corrupção ativa devem ser somadas, totalizando 3 (três) anos de 
315.  reclusão e 20 (vinte) dias-multa. 

 
 
 

316. Tendo em vista as condições econômicas do acusado, fixo o valor do dia-multa, 
317.  considerando o artigo 49, § 1º, do Código Penal, em 1/20 (um vinte avos) do salário 
318.  mínimo vigente ao tempo do fato delitivo imputado (setembro/2013), com correção  
319. monetária desde então, segundo as tabelas da Justiça Federal, até a data do 
320.  pagamento. 

 
 

321. A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial aberto, ante o 
322.  preenchimento dos requisitos do art. 33, § 2º, "c", do CPB. 

 
 

323. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritiva de direitos, nos 
324.  termos do art. 44, § 2º, 2ª parte, na modalidade de prestação pecuniária equivalente 
325.  a 2 salários mínimos (art. 43, inciso I, CP) e de prestação de serviços à comunidade 
326.  ou a entidades públicas (art. 43, inciso IV, e 46, ambos do Código Penal), sob as 
327.  condições a serem fixadas pelo juiz da execução, após o trânsito em julgado desta  
328. sentença, em audiência admonitória a ser designada. 

 
 
3.4. Outras cominações 
 
 
 

329. Condeno o réu ao pagamento das custas do processo. 
 

 
330. Concedo ao ora sentenciado o direito de recorrer em liberdade, ante a inexistência 
331.  de fundamentos para decretação da prisão preventiva. Ademais, tendo a pena 
332.  privativa de liberdade sido convertida em pena restritiva de direitos, a decretação da  
333. prisão preventiva implicaria em imposição de situação mais gravosa do que a da  
334. condenação, o que não é permitido. 

 
 

335. Conforme já despendido, DEFIRO O PEDIDO de restituição dos cigarros nacionais 
336.  apreendidos que estejam acompanhados das respectivas notas fiscais (Auto de  
337. Apresentação e Apreensão nº 315/2013 às fls. 10/11 do IPL). Assim, expeça-se, 
338.  imediatamente, ofício à Delegacia de Polícia Federal em Mossoró/RN, comunicando 
339.  o teor dessa decisão, bem como o competente Alvará de Liberação em favor do 
340.  requerente e demais expedientes necessários. 

 
 

341. Após o trânsito em julgado da sentença: a) altere-se a classe processual deste feito 
342.  para "103 - Execução Penal"; b) lance-se o nome do réu no "rol dos culpados", na 
343.  forma do art. 393, II, do CPP; c) oficie-se ao Departamento de Polícia Federal 
344.  acerca da condenação proferida nos autos desta Ação Penal, bem como ao 

Tribunal 
345.  Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal; d) 
346.  remetam-se os autos à Contadoria para que sejam efetuados os cálculos das penas  
347. de multa e custas judiciais; e) expeçam-se guias para recolhimento das custas e das 
348.  penas de multa; e f) o Juízo da Execução, em audiência admonitória a ser 
349.  agendada, designará a entidade ou programa comunitário ou estatal junto ao qual o 
350.  condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com suas aptidões, e 
351.  observado um horário que não prejudique sua jornada normal de trabalho, 

conforme 
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352.  o disposto nos arts. 149 e 150 da Lei de Execução Penal; bem como estipulará a 
353.  entidade beneficiária da pena de prestação pecuniária. 

 
 

354. Sentença publicada em mão do Diretor de Secretaria. 
 
 

355. Registre-se. Intimem-se. 
  
 

356. Mossoró, 10 de setembro de 2014. 
 
 

357. L. H. L. B. 
358. Juiz Federal da 10ª Vara da SJRN 

 
 
 

359. 1 Com a redação em vigor antes das alterações trazidas pela Lei nº 13.008, de 
360.  26/06/2014, porquanto tal lei é posterior aos fatos narrados na denúncia e não traz, 
361.  in casu, qualquer benefício ao réu. 

 
362. 2 Embora esteja o delito de "descaminho" encartado topograficamente no Código 
363.  Penal Brasileiro na parte que trata dos crimes contra a Administração Pública, 
364.  entende-se que tal crime ofende imediatamente o direito estatal de arrecadar 
365.  tributos (STJ, RHC 31368/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Belizzes, Quinta Turma, DJE: 
366.  14/06/2012).  

 
367. 3 Cada pacote contém 10 (dez) maços de cigarros. 

 
368. 4 Arquivo digital da acareação: "00.13.44.922000". 

 
 
 

 

 

SITUAÇÃO 1 (indicadores de 

conclusão, ideia formada) 

TENDO EM VISTA 

PELO EXPOSTO 

ASSIM 

 

 

 

Os operadores “pelo exposto”, “assim” e “tendo em vista”, introduzem a ideia 

de que os argumentos apresentados conduzem à conclusão que o enunciador 

enunciará logo após o uso dos mesmos. Além disso, eles evocam a ideia de que os 

argumentos postos são suficientes para a conclusão. É o mesmo que dizer p é 

argumento suficiente para a conclusão r. Esse comportamento enunciativo de p ser 

argumento para r, orienta argumentativamente o coenunciador sobre qual conclusão 

deve ter como verdadeira. Ou seja, a conclusão direcionada pelo enunciador. 
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Comprovamos nossa assertiva por duas formas: 

 

1) O ato de discurso proferido logo após cada operador é um ato 

declarativo. Isto quer dizer que a conclusão (a decisão) enunciada é 

considerada a verdadeira. Exemplos: 

 

“Pelo exposto, julgo PROCEDENTE” 

“Assim, mantenho a pena” 

“Tendo em vista as condições econômicas do acusado, fixo o valor do dia-multa” 

 

2) Usando uma forma lógica que diz ser p argumento para r. 

 

Premissa 1: se para julgar é preciso de convencimento. 

Premissa 2: então, pelo exposto (“assim”, “tendo em vista”)  há 

convencimento. 

Conclusão: logo, há aptidão para julgamento. 

 

Tanto o ato declarativo é marcador de uma conclusão, quanto a forma lógica 

evidencia ser p argumento suficiente para conclusão r. 

 

 

SITUAÇÃO 2 (oposição)  MALGRADO 
 

 

A oposição gerada pelo “malgrado” privilegia a proposição q em detrimento 

da proposição p para uma conclusão r. A proposição q ganha maior força 

argumentativa e é ela quem determina qual conclusão deve ser assumida como 

verdadeira. Ocorre uma quebra de expectativa com o rompimento ou derrubada do 

argumento antecedente ao “malgrado”.  

O operador “malgrado” representa também três outras marcas no texto da 

sentença: a) é um marcador de distanciamento comunicativo; b) é marca de 
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Tradição Discursiva do texto escrito; c) demonstra rebuscamento e pode ajudar a 

identificação da formação sociodiscursiva do texto e do discurso. 

 

 

SITUAÇÃO 3 (escala, valor, 

importância) 
ATÉ 

 

 

De praxe o “até” aparece nos textos argumentativos para marcar uma escala 

de valor para os argumentos postos. Na única situação de uso, que transcrevemos 

como exemplo logo a seguir, o “até” denota duas marcas argumentativas: a) coloca 

o argumento numa escala de valor; b) marca um tempo zero (t-zero) e um valor 

inicial para o argumento e mais um tempo contínuo com valor crescente até a 

conclusão.  

 

 

(Linhas 316 a 320) – “Tendo em vista as condições econômicas do acusado, fixo o valor do dia-
multa, considerando o artigo 49, § 1º, do Código Penal, em 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo 
vigente ao tempo do fato delitivo imputado (setembro/2013), com correção monetária desde então, 
segundo as tabelas da Justiça Federal, até a data do pagamento.” 
 

 

Para visualizar a relação de escala ascendente provocada pela presença do 

“até” no excerto das linhas 316 a 320, desenhamos o esquema abaixo que mostra a 

relação escala argumentativa e tempo contínuo com variação de valor do 

argumento. 

 

 

 

 

 

  

 

   

P.arg. em  t-zero 
sem o ATÉ 

P.arg. em  t-1 
(ou contínuo) 
após o ATÉ 
 

Figura 8 – Exemplo do movimento com escala ascendente dado ao argumento pelo ATÉ 

   Fonte: dados da pesquisa 
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Vê-se no desenho (figura 8) que no tempo zero (t-0), o valor do argumento 

aparece na base, no cruzamento inicial das setas ascendentes. Já no tempo um (t-

1), com o uso do “até”, o novo cruzamento do argumento nas setas ascendentes 

acontece no topo e em escala de valor crescente. É perceptível também que a seta 

que representa o “até” está apontada para cima e denota um movimento crescente. 

 

 

SITUAÇÃO 4 (adição) ADEMAIS 

 

 

O “ademais” exerce a função de adição de razões para sustentação do(s) 

argumento(s). No exemplo das linhas 330 a 334, a informação introduzida pelo 

“ademais” faz a proposição q ser um reforço argumentativo para a proposição p, em 

que q confirma p para a conclusão r e r deve ser entendido como a conclusão aceita 

pelo coenunciador e articulada pelo enunciador. 

 

(Linhas 330 a 334) “Concedo ao ora sentenciado o direito de recorrer em liberdade, ante a 
inexistênciade fundamentos para decretação da prisão preventiva. Ademais, tendo a pena privativa 
de liberdade sido convertida em pena restritiva de direitos, a decretação da prisão preventiva 
implicaria em imposição de situação mais gravosa do que a da condenação, o que não é permitido”. 
 
 
 

No desenho (figura 9) é possível ver, a partir do exemplo acima, a ligação 

que a presença do “ademais” dá entre as proposições p e q, unindo-as para a 

mesma conclusão r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEMAIS 
P.arg. p P.arg. q 

Conclusão r 

Figura 9 – Exemplo do movimento de ligação p e q = r através do ADEMAIS 

 Fonte: dados da pesquisa 
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SITUAÇÃO 5 (relação espaço-

temporal, enunciação) 
JÁ 

 

 

Ao apoiar os enunciados “conforme já frisado” (linha 310) e “Conforme já 

despendido” (linha 335) no operador argumentativo “já”, o enunciador faz menção a 

um PdV anterior que respalda a decisão e a conclusão, bem como atribui ao PdV 

anterior o atributo de ser verdade capaz de servir como reforço discursivo-

argumentativo  à conclusão. Nesse caminho, fazendo o jogo polifônico por meio do 

operador “já”, a argumentação é fundamentada por PdVs que representam razões 

que fundamentam argumentos já admitidos em outra situação enunciativa como 

verdadeiros.  

O “já” remete, anaforicamente, a todo o co(n)texto e retoma o conteúdo 

discutido em outros lugares e em outros momentos da sentença, que justificam os 

atos de discursos proferidos logo após seu uso. Portanto, o “já” liga o enunciado (ou 

o texto) à enunciação (ou discurso), exercendo um papel geográfico e temporal e 

orientando argumentativamente o coenunciador rumo a uma conclusão. 

Com a descrição dos efeitos de sentido do operador argumentativo “já”, 

findamos a jornada de identificação, descrição e análise dos operadores 

argumentativos usados na sentença judicial transcrita e analisada nesta dissertação. 

Dessa forma, partimos para a última seção (e ou capitulo), onde fizemos a síntese e 

as conclusões do presente trabalho. 
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SÍNTESE E CONCLUSÕES 

 

 

Estudamos os operadores argumentativos como estratégias usadas pelo 

enunciador para construção da argumentação na sentença judicial. Vimos como os 

operadores foram usados em cada parte do plano de texto da sentença, bem como 

os efeitos de sentido que eles introduziram no texto e no discurso. Também foi 

possível entender que muitos operadores usados evocam e são evocados por uma 

determinada Tradição Discursiva (TD), própria dos textos e do discurso jurídico.  

Por seu turno, perguntamos no início desta dissertação quais eram os 

efeitos de sentido que os operadores argumentativos provocavam no texto e no 

discurso e como os operadores argumentativos eram organizados para orientarem 

os coenunciadores rumo a uma conclusão desejada pelo enunciador. 

Além das duas perguntas que nortearam nossa pesquisa, traçamos um 

objetivo geral: investigar a argumentação na sentença judicial. Traçamos também 

três objetivos específicos: i - identificar os operadores argumentativos; ii - descrever 

seus efeitos de sentido no texto e no discurso; iii - explicar como os operadores 

argumentativos são organizados e usados para orientarem os coenunciadores rumo 

a uma conclusão desejada pelo enunciador, cuja retomada tanto das questões de 

pesquisa quanto dos objetivos, nos permite falar com maior clareza dos nossos 

resultados e de nossas conclusões. 

Embora tenhamos respondido e explicado a primeira questão quando da 

análise dos efeitos de sentido e dos argumentos introduzidos pelos operadores 

argumentativos, elaboramos o quadro 3, abaixo, cuja finalidade é sintetizar o tipo de 

argumento introduzido por cada operador usado  no texto da sentença judicial que 

serviu como corpus para o nosso estudo. Ademais, vimos que se tivéssemos 

interligado com linhas todos os operadores argumentativos usados, teríamos visto 

que eles estão distribuídos da primeira à última parte da sentença, com maior 

acentuação na parte 2 (fundamentação), parte usada para demonstrar e justificar o 

convencimento do juiz quanto à decisão proferida no dispositivo. 
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TIPO DE ARGUMENTO OPERADOR ARGUMENTATIVO 

Adição bem como, e, ainda, também, ademais, além 

Objetivo, finalidade 
para que, a fim de 
 

Restrição tão-somente, somente, apenas, só 

Esclarecimento, redirecionamento de PdV vale dizer, ou seja, quais sejam, sendo que 

Enumeração de estado de coisas tal como 

Inclusão, exclusão ou 

Relação lógica de oposição conquanto 

Proporção enquanto 

Analogia, avaliação como 

Polifonia, vozes, RE, ponto de vista conforme, segundo 

Concessão ainda que, muito embora 

Tempo contínuo ora 

Condição se 

Oposição enunciativa mas, malgrado 

Organizadores e sequenciadores temáticos 
pois bem, sendo assim, com efeito, da mesma 
sorte, nesse sentido 

Conclusão, explicação pois, porquanto 

Indicadores de conclusão e síntese de 
ideias/assuntos  

pelo exposto, assim, tendo em vista 

Escala, valor, importância do argumento até 

Relação espaço-temporal e retomada enunciativa já 

 

 

 

Quanto à questão dois, percebemos que os operadores usados no relatório 

ou são de enumeração de estado de coisas ou de explicação metaenunciativa. Na 

verdade, no relatório, os operadores usados ajudaram a demonstrar, a expor o 

assunto, a mencionar os fatos que seriam discutidos e justificados na 

Quadro 3 – Operadores argumentativos e seus argumentos 

DFonte: dados da pesquisa 
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fundamentação. Foram organizados para relatarem (indicarem) os assuntos de que 

se tratavam. São próprios do exórdio, do começo do discurso. 

Por outro lado, na fundamentação, o enunciador organizou os operadores 

argumentativos para demonstrar-justificar uma tese e contra-argumentar a tese 

defendida pelo réu (que, por analogia, se equipara ao adversário). Dessa forma, em 

virtude de demonstrar-justificar uma tese e refutar uma tese adversária, o 

enunciador introduziu argumentos de oposição, concessão, condição, causalidade, 

restrição, inclusão, exclusão, explicação, analogia, indicadores de ponto de vista, 

indicadores de responsabilidade enunciativa, organizadores temáticos e resumidores 

de assuntos tratados. Já no dispositivo – parte em que o enunciador enuncia a sua 

decisão, seu juízo – os operadores usados, além de introduzirem os atos de 

discurso que seriam proferidos pelo juiz enunciador, indicaram resumo, conclusão, 

escala de importância para os argumentos expostos e também uma oposição.  

Nesse sentido, ficaram evidenciadas as estratégias argumentativas que o 

enunciador usou para organizar os argumentos introduzidos pelos operadores 

argumentativos e, dessa forma, orientar os coenunciadores rumo a uma conclusão.  

Ficou evidenciado também o movimento argumentativo (premissas → apoio → 

contra-argumentação → conclusão) da sequência argumentativa básica e da 

sequência argumentativa prototípica de Adam (2011). 

Outra conclusão que foi possível extrair da análise dos dados é o formato 

silogístico da sentença judicial e o formato silogístico da disposição dos argumentos 

no corpo da sentença pelo uso dos operadores argumentativos.  Por exemplo, o 

relatório e a fundamentação são duas premissas antecedentes das quais se infere 

uma terceira premissa: o dispositivo (ou conclusão). Dessa mesma maneira, os 

argumentos são postos numa relação de premissa maior (a lei), premissa menor (o 

crime) e conclusão (a pena), sendo os operadores argumentativos os elementos 

usados para o sucesso da estratégia argumentativa.  

Por fim, estudar a argumentação e suas marcas linguísticas e discursivas, 

não é um campo fechado e nem muito menos se encerra com a conclusão desta 

dissertação. Aliás, é nosso objetivo usar os conhecimentos apreendidos e 

aprendidos, nesse trabalho, para ampliar nosso campo de pesquisa na área dos 

estudos linguísticos da argumentação nos textos do discurso jurídico. 
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