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RESUMO 

 

 

Esta dissertação objetiva identificar, descrever, analisar e interpretar a responsabilidade 

enunciativa (RE) em narrativas de sentenças judiciais condenatórias, gênero discursivo textual 

que finaliza um processo-crime. Para isso, selecionamos três sentenças condenatórias de sítios 

eletrônicos da internet, relativas aos processos penais dos homicídios dolosos de mulheres que 

tiveram repercussão nacional. Nosso aporte teórico está centrado nos estudos da Análise 

Textual dos Discursos (doravante ATD), a qual integra as bases teóricas da Linguística 

Textual (LT) e da Linguística Enunciativa. Ao seguirmos os postulados de Adam (2011), 

consideramos o texto em sua relação indissociável com o co(n)texto, com o discurso e com os 

diversos gêneros discursivos. Para o autor, “o grau de responsabilidade enunciativa de uma 

proposição é suscetível de ser marcado por um grande número de unidades da língua” 

(ADAM, 2011, p. 117). Igualmente, o trabalho se fundamenta nos estudos acerca do Ponto de 

vista (PDV), conforme Rabatel (1997, 2004, 2005, 2008, 2008a, 2009, 2015, 2016), tendo em 

vista a relevância para os estudos da responsabilidade enunciativa; e nos postulados de 

Guentchéva (1994, 1996, 2011, 2014) sobre as manifestações da categoria do mediativo 

(MED), cuja organização se dá em torno de três valores fundamentais: (1) fatos relatados, 

inclusive segundo o ouvir-dizer; (2) fatos inferidos e (3) fatos de surpresa. Nesse sentido, 

nosso trabalho é orientado por estudos de autores da Linguística Textual, entre eles, Koch 

(2004, 2005, 2012), Marcuschi (2005, 2008, 2012), Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, 

2012, 2014), bem como se ancora em estudos de Bakhtin ([1992]1997), sobre os gêneros 

discursivos e em investigações que focalizam o Discurso Jurídico, dentre as quais se situam 

Rodrigues (2016, 2016a, 2016b), Lourenço (2013), Gomes (2014) e Cabral (2014, 2016). Em 

nossa análise, trouxemos à tona os recursos linguístico-textuais utilizados pelo autor de cada 

sentença, objeto do estudo, como forma de manifestação da responsabilidade enunciativa. Os 

resultados mostraram que os pontos de vista dos L1/E1 e dos e2 os elementos que constituem 

a responsabilidade enunciativa fazem-se presentes nos discursos dos juízes, cuja enunciação 

se constrói por fundamentos com o objetivo de respaldar suas decisões acerca dos crimes 

cometidos pelos réus. A análise do corpus revelou que a construção dos PDV pelos juízes é 

realizada por mecanismos linguísticos, os quais revelam que a RE, tanto é atribuída pelo 

L1/E1, assumindo a responsabilidade enunciativa pelo conteúdo proposicional ou tomando 

para si os PDV alheios, como a RE é imputada a outros enunciadores, entre eles réu, vítima e 

Tribunal do Júri.  

 

Palavras-chave: Análise Textual dos Discursos. Discurso Jurídico. Responsabilidade 

Enunciativa. Ponto de vista. Mediativo. Sentença condenatória.  
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims to identify, describe, analyze and interpret Commitment in court’s 

judgment sentencing narratives, textual discourse genre that ends a criminal case. For so, we 

have selected three convictions from Internet sites relating to criminal cases of murders of 

women who had national repercussions. Our theoretical framework is focused on studies of 

Textual Analysis of the Discourses (hereinafter TAD), which integrates theoretical basis of 

Textual Linguistics (TL) and Enunciation Linguistics. As we follow Adam's postulates 

(2011), we consider the text in its inextricable link with the co(n)text, the speech and 

academic discursive genres. For the author, “the degree of commitment of a proposition is 

likely to be matched by a large number of language units" (ADAM, 2011, p. 117). Likewise, 

present work is based on studies of Point of View (PDV), like Rabatel's (1997, 2004, 2005, 

2008, 2008a, 2009, 2015, 2016), in view of relevance to the study of commitment; and 

Guentchéva's postulates (1994, 1996, 2011, 2014) on the manifestations of the category of 

mediative (MED), whose organization revolves around three fundamental values: (1) reported 

facts, even according to hearsay; (2) inferred facts and (3) surprising facts. In this sense, our 

work is guided by studies from authors Textual Linguistics, among them Koch (2004, 2005, 

2012), Marcuschi (2005, 2008, 2012), Rodrigues, Passeggi and Silva Neto (2010, 2012, 

2014), so as is anchored in studies of Bakhtin ([1992] 1997), about discursive genres, and 

investigations that focus on Legal Discourse, among which are situated Rodrigues (2016, 

2016b, 2016c), Lourenço (2013), Gomes (2014 ) and Cabral (2014, 2016). In our analysis, we 

have brought to the fore textual-linguistic resources used by the author of each sentence, 

object of study as a form of manifestation commitment. Results have shown that the views of 

L1/E1 and E2, as well as elements of commitment , are always present in the speeches of the 

judges, whose enunciation is built on foundations in order to justify their decisions about 

crimes committed by defendants. corpus analysis revealed that construction of the PDV by 

the judges is carried out by linguistic mechanisms, which reveal that RE is assigned both by 

L1/E1, taking commitment on by propositional content or taking to itself other people's PDV,  

like RE is allocated to other enunciators, including defendant, victim and jury. 

 

Keywords: Textual Analysis of the Discourses. Legal Discourse. Commitment. Point of 

View. Conviction. Mediative. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Análise Textual dos Discursos (ATD) é a teoria que subsidia os estudos sobre a 

produção da análise de textos diversos em variados gêneros e tem origem na Linguística 

Textual (LT), cujo foco está centrado nos estudos de uma “produção co(n)textual de 

sentidos”. (ADAM, 2011, p. 23). Embasada na análise de textos concretos, a teoria adotada, 

neste trabalho, dispõe de elementos para o entendimento do texto como uma prática 

discursiva, estudado do ponto de vista de certos níveis da análise linguística.  

Elaborada pelo linguista francês Jean-Michel Adam (2011 [2008]), a ATD é uma 

abordagem teórica e descritiva do campo da linguística do texto que está situada “na 

perspectiva de um posicionamento teórico e metodológico que, com o objetivo de pensar o 

texto e o discurso em novas categorias, situa decididamente a linguística textual no quadro 

mais amplo da análise do discurso”. (ADAM, 2011, p. 24). 

Nos últimos anos, no âmbito dos estudos linguísticos do texto, e especialmente no 

campo da Análise Textual dos Discursos, pesquisas vêm sendo desenvolvidas com enfoque 

sobre a Responsabilidade Enunciativa (RE), na materialidade do texto jurídico. Citemos, a 

exemplo disso, a tese de Lourenço (2013), que, além de abordar esse fenômeno no texto 

jurídico, mais precisamente em petições iniciais, estuda duas categorias/unidades linguísticas 

que funcionam como marcadores do grau de RE em uma proposição a saber: os diferentes 

tipos de representação da fala e as construções mediatizadas. Destacamos, também, a tese de 

Gomes (2014), a qual aborda o tema da RE no âmbito jurídico, intitulada “A responsabilidade 

enunciativa na sentença judicial condenatória”.  

No trabalho de Lourenço e Rodrigues (2013), intitulado “Considerações sobre o 

quadro mediativo na petição inicial”, as autoras abordam a responsabilidade enunciativa sob a 

perspectiva da teoria do Ponto de Vista de Rabatel (2008) e do Quadro Mediativo de 

Guentchéva (1994, 1996). Lourenço e Rodrigues (2012) estudam o texto jurídico as seções 

“Dos fatos” e da “Fundamentação Jurídica” na Petição Inicial, sob o enfoque da abordagem 

explicitada pelo quadro teórico da ATD, quando afirmam que toda proposição-enunciado 

porta três dimensões: enunciativa, referencial e argumentativa, sendo a primeira referente à 

Responsabilidade Enunciativa, a segunda, à Representação Discursiva (Rd) e a terceira, à 

Orientação argumentativa dos enunciados.  

Na pesquisa intitulada “Responsabilidade Enunciativa: um estudo sobre sentenças 

judiciais”, Rodrigues (2013) tem como objetivo focalizar a responsabilidade enunciativa em 

sentenças judiciais decorrentes de crimes hediondos, ou seja, crimes que atentam contra a 
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vida, contra o respeito e contra a dignidade humana. Rodrigues; Passeggi e Silva Neto (2014) 

no estudo intitulado “Planos de texto e representações discursivas: a seção de abertura em 

processos-crime” comparam os planos de texto e as representações discursivas em sentenças 

dos Séculos, XVIII, XIX e XX. Além dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da ATD sobre a 

responsabilidade enunciativa no texto jurídico, outros vêm sendo feitos sob o enfoque das 

Representações Discursivas.  

Podemos citar trabalhos sobre a responsabilidade em outros gêneros discursivos, tal 

como o de Costa e Rodrigues (2012), que tem por título “A responsabilidade enunciativa no 

gênero artigo de opinião”, discutindo a dificuldade de alunos em produzir um artigo de 

opinião, em que estes apresentam posicionamentos contra ou a favor de determinados temas. 

Além da RE, as autoras abordam o conceito de ponto de vista (PdV), segundo a proposta de 

Adam (2011). Citemos, também, a tese de Bernardino (2015), sob o título “A 

responsabilidade enunciativa em artigos científicos de pesquisadores iniciantes e 

contribuições para o ensino da produção textual na graduação”, cuja abordagem se dá em 

torno das estratégias de materialização da (não) assunção da responsabilidade enunciativa e de 

inscrição de uma voz autoral em artigos científicos produzidos por pesquisadores iniciantes da 

área de Letras. Outro trabalho que focaliza o fenômeno da RE é o de Rodrigues et al. (2015), 

com o título “Saio Da Vida Para Entrar  Na História - pontos de vista, responsabilidade 

enunciativa coletiva e polêmica pública na Carta-Testamento de Getúlio Vargas”, que estuda 

a responsabilidade enunciativa nesse importante documento histórico brasileiro. Outros 

trabalhos, Silva (2016) e Fonseca (2016), recentemente realizados, estudam o discurso 

jurídico no gênero sentença judicial. O primeiro focaliza o fenômeno da genericidade no 

gênero a partir de sua estrutura composicional e de seu plano de texto, e o segundo estuda os 

operadores argumentativos como estratégia linguística e discursiva sob o enfoque da 

argumentação. 

Com isso, podemos, afirmar que os estudos da RE vêm se destacando em constante 

elaboração nos campos da Linguística Textual e da Análise Textual do Discursos, em que são 

desenvolvidos por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, entre 

outros. 

No que concerne ao enquadramento metodológico, nossa pesquisa filia-se à área de 

concentração em Linguística Teórica e Descritiva, seguindo a linha Estudos Linguísticos do 

Texto. A metodologia apoia-se em aportes teóricos da Linguística Textual, da Linguística da 

Enunciação e da Análise Textual dos Discursos. Trata-se de uma abordagem qualitativa de 



14 

 

base documental que segue o método indutivo, do qual partimos da generalização de 

observações de casos da realidade concreta para constatações particulares. 

Para tanto, acompanhamos estudos de autores da Linguística Textual, entre eles, Koch 

(2004, 2005, 2012), Marcuschi (2005, 2008, 2012), Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, 

2012, 2014); sobre os estudos dos gêneros discursivos de Bakhtin (1992, 1997); e do Discurso 

Jurídico, com Rodrigues (2016, 2016b, 2016c), Lourenço (2013) e Gomes (2014). Apoiamos-

nos, sobretudo, na teoria do Ponto de vista (PDV), de Rabatel (1997, 2004, 2005, 2008a, 

2009, 2015, 2016) e de Adam (2011) sobre os estudos acerca da responsabilidade enunciativa, 

e em postulados de Guentchéva (1994, 1996, 2011, 2014) sobre as manifestações da categoria 

do mediativo (doravante MED). 

Nesse sentido, propomos, para orientar nossa pesquisa, as seguintes questões: Como as 

narrativas das sentenças condenatórias se apresentam? Que vozes estão presentes nas 

sequências narrativas? Em que medida essas vozes corroboram a orientação argumentativa da 

sentença? Quais marcas linguísticas assinalam a (não) assunção responsabilidade enunciativa 

nas sentenças condenatórias?  

Considerando as questões propostas, delimitamos o seguinte objetivo geral: Investigar 

a (não) assunção da responsabilidade enunciativa em narrativas das sentenças condenatórias 

dos processos penais relativos a homicídios de mulheres que tiveram repercussão nacional. 

Como objetivos específicos, propomos: (1) Identificar e correlacionar as vozes das sequências 

narrativas presentes nas sentenças condenatórias; (2) Identificar, descrever, analisar e 

interpretar, a partir de marcas da língua, a (não) assunção da responsabilidade enunciativa.  

Ressaltamos que elegemos a sentença condenatória como objeto de estudo para esta 

pesquisa pelo fato de ser um gênero que finaliza um processo e por ser considerada uma das 

mais relevantes no meio judicial, visto que ela apresenta “uma variedade de discursos em seu 

interior [...]” (GOMES, 2014. p. 14), o que nos confere elementos suficientes para o estudo da 

responsabilidade enunciativa através de marcas da língua. Veremos que as sentenças 

selecionadas como objeto de nossa pesquisa fazem parte daquelas que têm a participação do 

Tribunal do Júri em sua construção, que, entre outros, como o infanticídio, a participação em 

suicídio e o aborto, julga o homicídio como um crime doloso contra a vida e, portanto, são 

sentenças condenatórias do plenário do júri. De acordo com o parágrafo primeiro do artigo 74 

do Código de Processo Penal, ao Tribunal do Júri competem os julgamentos dos crimes 

previstos nos arts. 121, §§1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código 

Penal, consumados ou tentados. 



15 

 

Além disso, vemos, em nossa experiência social, que há um significativo número de 

casos de violência contra mulheres, que há necessidade em se discutir esse tema pelo fato de 

ser recorrente na sociedade e por entender que isso pode trazer uma visibilidade não somente 

para a academia, como também fora dela. Nesse sentido, nossa pesquisa visa a contribuir, 

também, para a área social, da comunidade em geral, dada a relevância ao tratarmos desse 

assunto, tendo em vista que nos inserimos no campo das ciências humanas, bem como a 

contribuir com o campo de pesquisa da Análise Textual dos Discursos no estudo do discurso 

jurídico, mais precisamente no estudo da sentença penal condenatória. 

Nesse sentido, nosso trabalho consiste na investigação do texto jurídico, mais 

precisamente do gênero discursivo textual sentença condenatória relativa aos processos penais 

de homicídios dolosos de mulheres que tiveram repercussão nacional e se insere nesse vasto 

campo de pesquisa, como fonte colaboradora dos estudos sobre a responsabilidade 

enunciativa, podendo, ainda, motivar outras pesquisas na área. Podemos dizer, assim, que a 

relevância dessa investigação está no aprofundamento das relações que podem ser 

estabelecidas entre Responsabilidade Enunciativa e Ponto de vista no gênero discursivo/ 

textual sentença condenatória, sobre suas diversas formas de manifestação. 

Nossa dissertação divide-se em quatro capítulos, além de introdução e considerações 

finais. No primeiro capítulo, abordamos a fundamentação teórica, bem como a teoria da ATD, 

as categorias relacionadas à responsabilidade enunciativa, ponto de vista, mediativo, 

sequência narrativa, considerações sobre a sequência argumentativa e conceitos de gênero e 

texto na Linguística Textual. No segundo capítulo, entramos no Domínio Jurídico, discutindo 

acerca do Discurso Jurídico, Tribunal do Júri, Lei Maria da Penha, o gênero discursivo/textual 

sentença judicial, a sentença condenatória, competências do juiz e efeitos da sentença e plano 

de texto da sentença. No terceiro capítulo, apresentamos nossa metodologia e o corpus da 

pesquisa, no qual caracterizamos e apontamos os procedimentos de análise dos dados, assim 

como a caracterização do corpus e dos casos. No quarto capítulo, fazemos a análise da 

responsabilidade enunciativa nas narrativas das sentenças condenatórias e, por conseguinte, a 

discussão dos dados e resultados obtidos.  
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1 PRESSUPOSTOS EPISTEMOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, apresentamos as principais teorias que embasam nosso trabalho, bem 

como os teóricos que seguimos e considerações acerca de responsabilidade enunciativa, ponto 

de vista, mediativo, sequência narrativa, considerações sobre a sequência argumentativa tendo 

em vista sua relevância para os estudos do discurso jurídico e os conceitos de texto e gênero 

abordados no âmbito da Linguística Textual. 

 

1.1 A Análise Textual dos Discursos (ATD)  

 

É sobre novas bases que propomos, hoje, articular uma linguística textual 

desvencilhada da gramática de texto e uma análise de discurso emancipada da 

análise de discurso francesa (ADF). [...] Postulando, ao mesmo tempo, uma 

separação e uma complementaridade das tarefas e dos objetos da linguística textual 

como um subdomínio do campo mais vasto da análise das praticas discursivas. 

(ADAM, 2011, p 43). 

 

A Análise Textual dos Discursos (doravante ATD), considerada subdomínio da 

Linguística Textual, propõe “[...] uma definição da textualidade como conjunto de operações 

que levam o sujeito a considerar, na produção e/ou na leitura/audição, que uma sucessão de 

enunciados forma um todo significante”. (ADAM, 2011, p. 25). Trata-se de uma proposta 

teórica que postula “[...] ao mesmo tempo, uma separação e uma complementaridade das 

tarefas e dos objetos da linguística textual e da análise de discurso” (Ibid., p. 43). Passeggi et 

al. (2010, p. 308) destacam que “Os pontos de partida da ATD – além de Coseriu – são a 

‘língua discursiva’ de Saussure e a ‘translinguística’ de Benveniste [...]”. 

A Análise Textual dos Discursos pretende responder “à demanda de proposições 

concretas sobre a análise de textos”, além de apresentar “uma reflexão epistemológica e uma 

teoria de conjunto”. (ADAM, 2011, p. 25). Sobre isto, o autor deixa claro que: 

 

O texto é, certamente, um objeto empírico tão complexo que sua descrição poderia 

justificar o recurso a diferentes teorias, mas é de uma teoria desse objeto e de suas 

relações com o domínio mais vasto do discurso em geral que temos necessidade, 

para dar aos empréstimos eventuais de conceitos das diferentes ciências da 

linguagem, um novo quadro e uma indispensável coerência. (ADAM, 2011, p. 25). 

 

 

Com isso, Adam (2011) propõe que a ATD constitui-se como uma abordagem teórico-

descritiva do campo da Linguística Textual, objetivando pensar o texto e o discurso em novas 

categorias. Adam (2011), parte dos pressupostos que vão desde Benveniste e Saussure aos 
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mais recentes teóricos da linha de pesquisa da linguística textual. Com isso, o autor propõe um 

desvencilhamento da gramática de texto e da Análise do Discurso francesa. Dessa maneira, a 

ATD objetiva a   

[...] teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados elementares no âmbito da 

unidade de grande complexidade que constitui um texto. [...] concerne tanto à 

descrição e à definição das diferentes unidades como às operações, em todos os 

níveis de complexidade, que são realizadas sobre os enunciados. (ADAM, 2011, p. 

63-64). 

 

 

Para Adam (2011), o estudo analítico do texto deve considerar a estrutura 

composicional, a semântica, a enunciação e os atos de discurso. A fundamentação proposta por 

Adam (2011) é de substancial importância para os estudos da linguagem, pois analisa o texto 

como forma de comportamento discursivo presente na interação autor/leitor, promovendo e 

caracterizando a relação sociodiscursiva. Isso nos diz respeito à forma como os locutores e 

enunciadores se relacionam entre si por meio do dialogismo e atos do discurso. Conforme 

Lourenço (2015, p. 25), 

 

A ATD, logicamente, como posto alhures, implica a articulação entre elementos 

intrínsecos e extrínsecos, que, na perspectiva de Adam (2011), manifestam-se como 

essenciais para a determinação do sentido global da textualidade. Para o autor, o 

estudo analítico de um texto deve considerar o exame de um plano textual dado, 

levando em consideração os elementos de textura, estrutura composicional, 

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

postos em relação a elementos do plano discursivo ou externo ao texto [...] 

 

 

De acordo com Adam (2011), sobre os aspectos que toda proposição-enunciado porta, 

três dimensões podem ser descritas: enunciativa, referencial e argumentativa – que, por vezes, 

são articuladas entre si, e se complementam de forma dinâmica. O autor estabelece para a 

compreensão da proposição-enunciado: 

Temos necessidade, metalinguisticamente, de uma unidade textual mínima que 

marque a natureza do produto de uma enunciação (enunciado) e de acrescentar a isso 

a designação de uma microunidade sintático-semântica (a que o conceito de 

proposição atende, finalmente, bastante bem). Ao escolher falar de proposição-

enunciado, não definimos uma unidade tão virtual como a proposição dos lógicos ou 

a dos gramáticos, mas uma unidade textual de base, efetivamente realizada e 

produzida por um ato e enunciação, portanto, como um enunciado mínimo. (ADAM, 

2011, p. 106).  

 

Assim, consideramos o esquema a seguir para exemplificar em que consiste a função 

mais básica da proposição-enunciado, conforme Adam (2011): 
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Esquema 1 - Função da proposição-enunciado 

 

Proposição-enunciado                     Unidade enunciativa e textual (produto) 

 

 

                                                                                      Ato de enunciação 

Enunciada pelo enunciador + coenunciador 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dessa forma, uma proposição-enunciado é tida como uma unidade mínima enunciativa 

e textual que é o produto resultante de um ato enunciativo, cujo foco principal consiste na 

relação que se estabelece entre enunciador e coenunciador.  

Baseando-se em Adam (2011), Gomes (2014, p. 33) considera a proposição-enunciado 

“como todo enunciado realizado por um ato de enunciação e marcado pela predicação, por um 

elemento peritextual e/ou por um elemento morfossintático”. Nesse sentido, o autor 

compreende que a identificação da proposição-enunciado realiza-se a partir de três critérios, 

elencados por ele, a seguir:  

(1) um critério do sentido – cada ato de enunciação deverá expressar um enunciado 

único com sentido completo, muito embora esse sentido completo somente se 

configure em constante diálogo com os demais atos enunciativos que formam o 

todo textual;  

(2) um critério sintático – marcado pela predicação verbal;  

(3) um critério gráfico e/ou morfossintático – marcado pela presença de um 

elemento de pontuação e/ou de um conector. 

Assim, o autor concorda com Adam (2011) ao assumir que “o texto é um todo 

formado por uma ou mais proposição-enunciado e submetido a duas operações de 

textualização, operação de segmentação e operação de ligação”. (Cf. GOMES, 2014, p. 34), 

destacadas no esquema de Adam (2011), que aponta tanto a construção das unidades 

semânticas como os processos de continuidade pelos quais se reconhece um segmento textual. 
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A fim de compreendermos como se apresenta o lugar das determinações textuais 

ascendentes e descendentes na Análise dos Discursos, mostramos o esquema, a seguir, que 

aponta, entre outras, a construção das unidades semânticas e os processos de continuidade e 

descontinuidade pelos quais se reconhece um segmento textual, inseridos na Linguística 

Textual. 

 

Figura 1 – Esquema 3: Determinações textuais ascendentes e descendentes 

 

Fonte: Adam (2011, p. 43). 

 

Podemos ver que o esquema mostra “o jogo complexo das determinações textuais 

“ascendentes” (da direita para esquerda) que regem os encadeamentos de proposições no 

sistema que constitui a unidade TEXTO – objeto da linguística textual – e as regulações 

“descendentes” (da esquerda para direita) que as situações de interação nos lugares sociais, 

nas línguas e nos gêneros dados impõem aos enunciados – objeto da análise de discurso”. 

(ADAM, 2011, p. 44, grifos do autor). Para Adam (2011, p. 44), “os enunciados assumem 

formas infinitas, mas os gêneros e as línguas intervêm como fatores de regulação”, sob os 

fatores de expressão e de interação. 

Corroborando com o que postula Adam (2011), sobre a Análise Textual dos Discursos, 

podemos dizer que essa abordagem é um conjunto articulado e fundamentado de categorias 

teóricas descritivas, que dialoga entre si e abarca novos conhecimentos através de outras 

teorias
2
, mostrando que está em constante evolução no que diz respeito às noções por ela 

estudadas.  

 

                                                             
2  O autor trabalha, entre outras, com teorias enunciativas, como a ScaPoline e o Ponto de Vista. 
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1.2 Responsabilidade Enunciativa 

 

 

O grau de responsabilidade enunciativa de uma proposição é suscetível de ser 

marcado por um grande número de unidades da língua. (ADAM, 2011, p.117). 

 

 

Um dos pioneiros no estudo da noção da responsabilidade enunciativa foi Culioli que, 

em seus postulados, propõe que “todo enunciado pressupõe a responsabilidade de um 

enunciador” (CULIOLI, [1970] 1999, p. 131), ou seja, a enunciação é inseparável da 

responsabilidade. Dessa forma, a RE é firmada como uma condição indispensável para a 

enunciação.  

Além de Culioli, destacamos Adam (2011), com seus postulados constitutivos da 

ATD; Nølke, Fløttum e Norén (2004) com a ScaPoLine
3
; Rabatel (1997, 2004, 2005, 2008a, 

2009, 2015, 2016) com trabalhos sobre a responsabilidade enunciativa e ponto de vista 

(PDV).  

Os teóricos da ScaPoLine postulam que “os pontos de vista (abreviados pdv) são 

entidades semânticas compostas, por uma fonte, um julgamento e um conteúdo” (NØLKE; 

FLØTTUM; NORÉN, 2004, p. 31).    

Dessa forma, a explicação para essa teoria é assim formulada: 

 

[X] (JULGA) (p)) 

Onde X simboliza a fonte, JULGA o julgamento e p o conteúdo. 

                                                                             (NØLKE; FLØTTUM; NORÉN, 2004, p. 31). 

 

Nølke, Fløttum e Norén (2004) chamam a atenção para o fato de que se deve fazer a 

pergunta: quem é o responsável por cada pdv. Essa perspectiva nos mostra que existem duas 

entidades que organizam o enunciado, a saber: o pdv e o “ser responsável”. Esta última 

significa “ser fonte de”. Passeggi et al (2010, p. 306) resumem bem essa noção: “[...] ser 

responsável implica ter um pdv, porque todo pdv tem, entre seus componentes, uma fonte e 

‘ser responsável’ é ser fonte”. 

Vejamos a noção de polifonia adotada por Maingueneau (2013, p. 163) que 

corresponde ao momento em que um locutor fala. Segundo o autor, o locutor “não se contenta 

em expressar suas próprias opiniões; ao contrário, ele faz ouvir diversas outras vozes, mais ou 

menos claramente identificadas, em relação às quais ele se situa”. Dessa maneira, para 

                                                             
3 A ScaPoLine é a Teoria Escandinava da Polifonia Linguística. 
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Maingueneau (2013), o sentido a que se empregam para os termos locutor e produtor são os 

seguintes: locutor: é a instância que realiza a enunciação, sendo aquele a quem se referem os 

termos “eu”, “meu” etc. e que se situa no lugar designado como “aqui”. É o responsável por 

seus próprios pontos de vista, porém não sendo obrigado a aderir a um ponto de vista, mesmo 

que o evoque em sua enunciação; produtor: é a instância que elabora materialmente um 

enunciado. A noção de noção de ponto de vista apresentada pelo autor indica “a vantagem de 

poder designar um conteúdo assumido, tido como verdadeiro por uma ‘fonte’ que não é 

necessariamente um indivíduo de carne e osso”. (MAINGUENEAU, 2013, p. 167). 

Para Adam (2011), a Responsabilidade Enunciativa (RE) ou prise en charge (PEC), 

enquanto categoria correlacionada ao Ponto de vista (PdV)
4
, pode ser assinalada por diversas 

marcas linguísticas que viabilizam a explicitação de diferentes pontos de vista presentes nos 

textos e o movimento de identificação da voz do locutor com um ou outro PdV. Segundo 

Adam (2011, p. 228), “[...] a aplicação do esquema de enredo é um processo interpretativo de 

construção de sentido. Esse processo, guiado pela segmentação e por marcas linguísticas 

muito diversas, é submetido a escolhas e decisões de estruturação centradas na identificação 

de um núcleo e um desenlace”. 

Dessa maneira, essa concepção nos permite considerá-la como o percurso inicial para 

os estudos da responsabilidade enunciativa e do ponto de vista. 

A seguir, mostramos o esquema das três dimensões da proposição-enunciado que nos 

viabilizará a compreensão de como a responsabilidade enunciativa/pdv pode se apresentar, 

segundo Adam (2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 É necessário destacar que há uma flutuação na maneira como a sigla PdV, referente à expressão “Ponto de 

vista”,  é grafada. Para Adam (2011) é PdV,  para Rabatel (1997, 2004, 2005, 2008a, 2009) é PDV e para Nølke; 

Fløttum; Norén (2004) é pdv. 
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Figura 2 – Esquema 10: As três dimensões da proposição-enunciado 

 

Fonte: Adam (2011, p. 111). 

 

Nesse caso, vemos que a responsabilidade enunciativa é uma das dimensões da 

proposição-enunciado, com isso, podemos entender que a proposição é uma microunidade 

enunciativa e textual e uma unidade mínima que conhecemos como “proposição-enunciado 

é o produto de um ato de enunciação: ela é enunciada por um enunciador inseparável de um 

coenunciador”. (ADAM, 2011, p. 108, grifos do autor). Nesse sentido, toda proposição-

enunciado porta três dimensões que são complementares e acrescentam-se ao fato de que não 

existe enunciado isolado.  

Passeggi et al. (2010, p. 299), acompanhando Adam (2011), postulam que “a 

responsabilidade enunciativa ou ponto de vista (PdV) consiste na assunção por determinadas 

entidades ou instâncias do conteúdo do que é enunciado, ou na atribuição de alguns 

enunciados ou PdV a certas instâncias”.  

Adam (2011, p. 110) afirma que “a responsabilidade enunciativa ou ponto de vista 

(PdV) permite dar conta do desdobramento polifônico”. Com isso, podemos entender que ele 

não separa a responsabilidade enunciativa do PdV, reconhecendo que esses mecanismos são 

parte da polifonia. 

Dessarte, Adam (2011, p. 117-120) discrimina as categorias que caracterizam o grau 

de Responsabilidade Enunciativa de uma proposição, expandindo a descrição do que 

Benveniste (1974, p. 79-88) chamou de “aparelho formal de enunciação”.  

Evocamos Passeggi et al. (2010, p. 300-301), que apresentam o quadro a seguir e 

pormenorizam sobre as oito categorias propostas por Adam (2011): 
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Quadro 1 - Grau de responsabilidade enunciativa: categorias e marcas linguísticas 

Ordem Categorias Marcas linguísticas 

01 Índices de pessoas - meu, teu/vosso, seu livro 

- Nomes que qualificam (traidor, esse X traidor, esse Y imbecil) 

02 Dêiticos espaciais e 

temporais 

- Advérbios (ontem, amanhã, aqui, hoje) 

- Grupos nominais (esta manhã, esta porta) 

- Grupos preposicionais (em dez minutos) 

- Adjetivos (na semana passada) 

- Certos pronomes (ele pensa em mim) 

- Alguns determinantes (minha chegada) 

03 Tempos verbais - Oposição entre o presente e o futuro do pretérito 

- Oposição entre o presente e o par pretérito imperfeito e pretérito 

perfeito 

04 Modalidades - Modalidades sintático-semânticas maiores: 

- Téticas (asserção e negação) 

- Hipotéticas (real) 

- Ficcional e 

- Hipertéticas (exclamação) 

- Modalidades objetivas (dever, ser preciso) 

- Modalidades intersubjetivas (imperativo, pergunta, dever, [tu, 

vós] poder) 

- Modalidades subjetivas (querer, pensar, esperar) 

- Verbos de opinião (crer, saber, duvidar, ignorar, convir, 

declarar QUE); 

- Advérbios de opinião (talvez, sem dúvida, provavelmente, 

certamente) 

- Lexemas afetivos, avaliativos e axiológicos (pequeno, gentil, 

conotações positivas e negativas de rosto em relação a face, de 

esguio em ralação a magro, axiologia moral de bom e de mal, 

malvado) 

05 Diferentes tipos de 

representação da fala 

- Discurso direto (DD) 

- Discurso direto livre (DDL) 

- Discurso indireto (DI) 

- Discurso narrativizado (DN) 

- Discurso indireto livre (DIL) 

06 Indicações de 

quadros mediadores 

- Marcadores como segundo, de acordo com e para 

- Modalização por um tempo verbal como o futuro do pretérito 

- Escolha de um verbo de atribuição de fala como afirmam, 

parece 

- Reformulações do tipo é, de fato, na verdade, e mesmo em todo 

caso 

- Oposição de tipo alguns pensam (ou dizem) que X, nós 

pensamos (dizemos) que Y etc. 

07 Fenômenos de modalização 

autonímica 

- Não coincidência do discurso consigo mesmo (como se diz, 

para empregar um termo filosófco) 

- Não coincidência entre as palavras e as coisas (por assim dizer, 

melhor dizendo, não encontro a palavra) 

- Não coincidência das palavras com elas mesmas (no sentido 

etimológico, nos dois sentidos do termo) 

- Não coincidência interlocutiva (como é a expressão? Como 

você costuma dizer) 

08 Indicações de um 

suporte de percepções 

e de pensamentos relatados 

- Efeitos de ponto de vista que repousam em: 

Focalização perceptiva (ver, ouvir, sentir, tocar, experimentar) 

Focalização cognitiva (saber ou pensamento representado) 

Fonte: Passeggi et a.l (2010, p. 300-301). 
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As categorias supracitadas permitem o estudo da responsabilidade enunciativa ou do 

PdV, nas suas diversas maneiras de materialização, conforme Adam (2011). 

De acordo com Rodrigues (2010, p. 5), a responsabilidade enunciativa pode ser 

individual “quando um produtor físico (locutor–narrador-enunciador) assume o(s) 

enunciado(s)” e coletiva “quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos assume, por 

exemplo, os problemas de uma comunidade”. 

No trabalho de Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2016, p. 101) sobre a RE coletiva, 

os autores evocam Adam e Lugrin (2006) para explicar de que maneira a responsabilidade 

enunciativa é definida:  

 

é uma noção ética e jurídica que, se redefinida enunciativamente, pode ser 

linguisticamente abordada a partir de seu núcleo constitutivo: (a) a construção de 

uma representação discursiva (doravante Rd), (b) a assunção da responsabilidade 

enunciativa dessa Rd ou ponto de vista (doravante PdV) e (c) o valor ilocutório dos 

atos de discurso, inseparável da orientação argumentativa dos enunciados. (ADAM; 

LUGRIN, 2006, p. 1). 

 

 

Nesse sentido, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2016, p. 104) focalizam a noção de 

ponto de vista (PDV) para tratar da responsabilidade enunciativa coletiva, atentando para a 

posição que o locutor enunciador primeiro “assume em relação a um(a) determinado(a) tema, 

situação, pessoa, etc., ou seja, trata-se de uma avaliação de L1/E1 acerca de um objeto alvo da 

apreciação”.  

 

Para tanto, evocamos as palavras de Rabatel (2008) apud Rodrigues et al. (2016) 

acerca do PDV, que nos explica sobre o conceito que se adota: 

 

O PDV, antes de ser um conceito linguístico, é inicialmente uma postura cognitiva e 

psicossocial, que tem o indivíduo ao se colocar no lugar do outro, até mesmo de 

todos os outros, para melhor poder refletir sobre a própria postura, certamente para 

poder emitir um ponto de vista comum que nem estava escrito no início, nem na 

soma dos PDV particulares. 

 

[...] a noção de ponto de vista é complexa, não se pode ter mais complexa, tanto ela 

se constitui de domínios variados, indo da vista (“ter um belo ponto de vista”) à 

expressão de uma opinião mais ou menos defendida, mas distinta das verdades 

científicas (“não partilho desse ponto de vista”) passando pela adoção de um centro 

de perspectiva narrativo [...] a uma informação importante [...]. (RABATEL, 2008, 

p. 11-12). 

 

Para complementarmos nossa fundamentação sobre os estudos acerca da RE, 

introduzimos a posição teórica assumida por Rabatel (2009), que diz que “[...] todo enunciado 

pressupõe uma iminência que se responsabiliza pelo que é aspirado, seguindo os quadros de 
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referência, o dictum, o sintagma, o conteúdo proposicional, a predicação, conforme o esquema 

minimal da enunciação ‘EU DIGO’ (o que é dito)” (RABATEL, 2009, p. 77). 

Nesse caso, a responsabilidade relaciona-se diretamente com o Ponto de vista (PDV) e 

com um primeiro locutor-enunciador (L1/E1), que é a iminência que se responsabiliza pelo 

conteúdo proposicional, podendo imputar a RE a segundos enunciadores (e2) e, em seguida, 

emitir um posicionamento (de acordo, desacordo ou portar-se de forma neutra).  

Aplicando um exemplo semelhante ao utilizado pelo autor, como em um enunciado eu 

não aceito isso, “o eu é a fonte e o validador do enunciado, quer dizer, é aquele que confirma 

a verdade do conteúdo proposicional”. (RABATEL, 2009, p. 77).  

Em Rabatel (2003), vemos que o PDV é apresentado, de maneira geral, como 

expressão da subjetividade de um sujeito, visto que ela se explicita em relação à referenciação 

de um objeto do discurso, cuja adaptação pode ocorrer tanto nos relatos das percepções, 

quanto nos relatos dos discursos e nos relatos dos pensamentos. O autor propõe que, na 

hipótese de se sair do plano do discurso indireto, é possível de se considerar que o ponto de 

vista pode expressar opiniões/julgamentos de valor, cujo julgamento se apresente como 

subjetivo e independente da presença dos marcadores tradicionais da argumentação. 

Ressaltamos Rabatel (2009, p. 85) quando afirma que “a noção de ‘quase-RE’ para 

enunciadores segundos, aos quais pode-se imputar um PDV, mesmo que eles não tenham 

dito nada”. Essa noção é apresentada por Rabatel (2009, p. 72), que explica que “as aspas 

destacam que a RE não é verdadeiramente uma, mas que ela é necessária para que o L1/E1 

possa se posicionar em relação ao PDV”.  

Já a PEC para Coltier, Dendale e Brabanter (2009) refere-se à esfera do 

locutor/enunciador primário, na medida em que ele manifesta no e pelo discurso que o PDV 

expresso é o seu próprio. Segundo os autores, é no nível inferior da exploração pragmática das 

imputações que L1/E1 especifica se ele está em desacordo com o PDV imputado, se ele o 

considera sem tomar partido explicitamente (o que pode ser chamado de “neutralidade” ou 

PEC zero), ou se ele está de acordo com um PDV. 

Para Coltier, Dendale e Brabanter (2009), a responsabilização de um enunciado (PEC) 

é realizada por um primeiro enunciador quando ele afirma como verdadeiro o ponto de vista 

(PDV) dito por esse enunciado. Em vista disso, a PEC só pode ser vista como o fato de um 

primeiro enunciador. Porém, os autores complementam que a problemática da 

responsabilização deve ser ampliada ao enunciador segundo (e2), sobretudo em razão do 

mecanismo, recorrente no discurso, que compreende em imputar um pdv (no sentido de 

Ducrot) a outrem PDV imputado, que é responsabilizado pelo enunciador segundo e2. 
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Segundo os postulados de Rabatel (2016), o locutor é a instância de produção fônica 

ou gráfica do enunciado e o responsável pela origem da atualização dos enunciados de um 

determinado enunciador, que adota certas posições enunciativas, com as quais se pode 

corrreferir a um PDV dentro da predicação. Ao enunciador que se enuncia no discurso, cabe o 

papel de construir o PDV, assumindo ou não a responsabilidade enunciativa pelo conteúdo 

proposicional.  

Para o autor, além da denotação do objeto do discurso, o fenômeno do PDV ocorre 

devido ao fato de que uma predicação exprime o ponto de vista de um enunciador sobre um 

determinado objeto, pela escolha de palavras, pela ordem dos componentes, etc. 

No caso da sentença condenatória, o juiz, por natureza, é o locutor. Nesse sentido, 

cabe a nós, saber se ele é, também, o enunciador responsável pelo dito. 

As instâncias enunciativas que perpassam os enunciados podem apresentar algumas 

modalidades para construção dos PDV. Em Rabatel (2008), verificamos a existência de três 

modalidades de PDV, a saber:  

I) PDV assertado: quando o PDV passa por falas e comentários;  

II) PDV embrionário: quando o PDV é exprimido pelas ações e 

percepções/pensamentos evocados globalmente em primeiro plano; 

III) PDV representado: quando as percepções e pensamentos são detalhados e/ou vistos a 

partir do interior de uma subjetividade em um segundo plano. 

Assim, a noção de PDV, de acordo com Rabatel (2015), corresponde, de maneira 

geral, a um conteúdo proposicional que é analisado, levando-se em conta a forma de doação 

dos referentes e as escolhas de predicação, que revelam o sentido e a orientação 

argumentativa da predicação. 

Em sua obra mais recente, Rabatel (2016) analisa vários textos narrativos e anuncia 

que o foco sobre a problemática do PDV não significa, em nenhum momento, que as outras 

teorias do texto seriam sem interesse, ou seja, o autor demarca seu objeto de estudo, mas não 

desconsidera a relevância das outras teorias. Ele destaca que para uma compreensão profunda 

dos textos, deveria levar em consideração a articulação de todas as abordagens, sem que se 

deixasse nenhuma delas no limbo. 

Rabatel (2016, p. 15) considera que os elementos estruturantes da narrativa são “como 

os traços dos processos interacionais e pragmáticos em que o escritor opera escolhas, em 

função da situação, do gênero, da imagem dos leitores etc”. Dessa maneira, as “escolhas, que 

produzem efeitos no leitor, são analisáveis tanto como indicadoras de pontos de vista sobre a 

história como sobre a narração” (Ibid., p. 16). Seu foco, nesse trabalho, é o homem que narra 



27 

 

(Homo narrans), que por sua vez é considerado “aquele que é capaz de se colocar no lugar do 

outro, até mesmo de vários outros, antitéticos ou complementares, capaz de entrar nos 

raciocínios uns dos outros, de fazê-los dialogar”. (RABATEL, 2016, p. 24). 

 

1.3 O Mediativo 

 

Em consonância com o até agora exposto, trazemos os postulados de Guentchéva 

(1994, 1996, 2011) para nos dar suporte no que se refere às marcas de não assunção da 

responsabilidade enunciativa. Situados nos campos semântico e enunciativo, seus estudos  

trazem à tona que cada enunciado constrói uma referência no tempo e no espaço, na qual a 

relação predicativa – subjacente a um enunciado – é marcada por um jogo de coordenadas 

enunciativas (GUENTCHÉVA, 1994). Assim, o referencial tem uma origem cujo centro está 

em torno do sujeito enunciador.  

Aliada ao conceito de mediativo está “a noção de responsabilidade que se encontra 

aplicada a fenômenos de natureza diferentes e dentro de sistemas gramaticais particulares”, 

apresentada por Guentchéva (2011, p. 117). Segundo a autora, é a partir desse modo que se 

recorre com frequência à noção de responsabilidade, com o objetivo de analisar a noção de 

quadro mediativo e, portanto, está engendrada como a manifestação da “não-

responsabilidade” do conteúdo apresentado a partir de um enunciado por um enunciador 

(Ibid., p. 117). 

No estudo sobre a operação de responsabilidade e a noção de quadro mediativo, 

Guentchéva (2011), cuja pesquisa diz respeito às manifestações desses fenômenos linguísticos 

em línguas ameríndias, considera a definição do que ela chama de uma “simples 

responsabilidade enunciativa”, avaliando a diferença entre a responsabilidade e a asserção. 

Para tanto, a autora descreve o que esclarece Desclés e Guentchéva (2000) sobre essas 

noções: 

Cada enunciado é manifestação linguística de um ato de enunciação e, portanto, 

resultado de uma operação complexa de ‘responsabilidade’, seja direta ou 

indiretamente, de uma representação predicativa ou de uma máxima pelo 

enunciador. A operação de responsabilidade é decomposta em diversas operações 

básicas. A responsabilidade necessariamente invoca o operador do enunciado, 

marcado pelo ‘EU... DIGO’, onde o EU designa o sujeito enunciador e DIGO um 

operador verbal de enunciação. Esse operador nunca é expresso diretamente nos 

enunciados diretos, e ainda assim está sempre subjacente aos enunciados. 

(DESCLÉS; GUENTCHÉVA, 2000, p. 81). 
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Posto isso, a autora propõe que se “haja uma distinção, em primeiro lugar, entre 

responsabilidade enunciativa simples de um conteúdo proposicional e a responsabilidade pela 

verdade desse conteúdo (asserção), que envolve por completo o enunciador em relação à sua 

proposta”. (GUENTCHÉVA, 2011, p. 119). 

A noção de mediativo de Guentchéva (1994, 1996, 2011) consiste na presença de um 

morfema na forma verbal que permite ao interlocutor saber se o enunciador é ou não 

responsável pelo conteúdo proposicional enunciado. Igualmente, permite ao enunciador 

revelar os diferentes graus de distância que ele toma com respeito às situações descritas, já 

que ele as distinguiu de maneira mediada. Para a autora:  

 

A enunciação mediada é um ato enunciativo complexo que, subsequente ao 

raciocínio inferencial desencadeado pelos índices observados ou pelas propostas 

recebidas, consiste na responsabilidade pela plausibilidade de um fato, onde há 

possibilidade de instituir, como demonstramos em outras publicações 

(GUENTCHÉVA, 1990, 1995, 2004a), diversos níveis hierarquizados de distância 

em consideração à mensagem, bem como questionamentos por parte do 

coenunciador, de modo a refutar seu conteúdo. Os indicativos que oferecem tal ato 

enunciativo não se referem à verdade no dizer da fonte de informação, mas à relação 

entre o enunciador e suas enunciações, que, ancorando o enunciado em uma situação 

discursiva, abrem de fato o caminho para a negociação dialogal. (GUENTCHÉVA, 

2011, p. 142). 

 

 

Em outras palavras e conforme Guentchéva (1994, p. 8), “o enunciador indica de 

forma explícita que ele não é a fonte primeira da informação porque os fatos: a) constituem 

conhecimentos geralmente admitidos ou transmitidos pela tradição; b) foram levados ao seu 

conhecimento por uma terceira pessoa ou por ouvir dizer; c) foram inferidos a partir de 

índices observados; d) são o resultado de um raciocínio”. Os estudos de Guentchéva (1994, 

1996, 2011) viabilizam uma compreensão do que é (não) assumir a responsabilidade 

enunciativa, ou seja, suas pesquisas focalizam manifestações da categoria do mediativo 

(MED), cuja organização se dá em torno de três valores fundamentais:  

1) fatos relatados, inclusive, segundo o ouvir-dizer: o enunciador não assume a 

responsabilidade pelo conteúdo do que ele enuncia estabelecendo uma distância entre ele e os 

fatos relatados;  

2) fatos inferidos: aqui, trabalha-se as inferências por abduções. Quando examinamos 

de perto os fatos nas línguas, constatamos que, no âmbito da categoria do MED, trata-se de 

uma inferência por abdução
 
no sentido dado a este termo por Ch. S. Peirce (1965: 28; 374 

sq.). S. Peirce distingue vários tipos de raciocínios por inferência: dedução, indução, abdução. 

Para ilustrá-los, a autora retoma os exemplos produzidos por Ch. S. Peirce (1965). A abdução 

não se confunde com a dedução que podemos notar no modus ponens [se tivermos p e se 
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soubermos que p implica q é verdadeiro, então podemos deduzir daí que q é verdadeiro] 

(Peirce, 1965: 374). A escolha de um morfema visual pelo locutor é utilizada para relatar algo 

que ele não viu, presenciou, tal como um morfema inferencial ou cuja função seja a de indicar 

um fato obtido por via mediada (ou indireta). A autora ressalta: 

 

Lembremos que o raciocínio por abdução permite “reconstituir”, a partir dos 

vestígios percebidos, traços observáveis, experiências e outros elementos, a 

plausibilidade de uma hipótese que recorre “a uma lei (de caráter empírico ou 

teórico) ou a uma regra praxeológica de conteúdo geral na mesma medida”, visando 

explicar o surgimento de um fato. (GUENTCHÉVA, 2011, p. 133). 

 

 

3) fatos de surpresa: o estado de sujeito da relação predicativa é considerado pelo 

enunciador como uma descoberta inesperada em relação a um estado esperado e o estado 

constatado acha-se em relação de concomitância com o ato de enunciação. 

Como exemplos da gramaticalização da responsabilidade e da asserção por meio das 

línguas, Guentchéva (2011) apresenta os procedimentos gramaticais de certas línguas que 

diferenciam a simples responsabilidade enunciativa – que corresponde a um enunciado 

meramente declaratório –, da responsabilidade pela verdade de um conteúdo proposicional – 

correspondente a um enunciado assertivo. 

Dentre as quais, a autora analisa a língua kamayura, do povo indígena localizado no 

Alto Xingu do Brasil, a qual apresenta uma nítida diferenciação entre a responsabilidade 

enunciativa e a asserção, onde se pode observar “a importante abrangência de partículas com 

nuances modais bastante sutis (assertivas, epistêmicas, aléticas, avaliativas, etc.)”. 

(GUENTCHÉVA, 2011, p. 122). Nessa língua, a responsabilidade enunciativa e a asserção 

tida como responsabilidade pela verdade de um conteúdo proposicional podem se manifestar 

a partir de marcas explícitas integradas ao sistema gramatical da língua. 

De acordo com Guentchéva (2011, p. 142), 

 

A noção de quadro mediativo encontra-se subjacente à toda enunciação que codifica 

fatos fundamentados, não-decorrente de uma constatação ou vivência do enunciador, 

mas de traços perceptivos, constatados ou aceitos (cf. panaré, sikuani, kashaya, 

wintu e maricopa), ou palavras de terceiros não-especificados (cf. andoke, panaré ou 

búlgaro), o enunciado produzido, consistindo na expressão de um processo de 

inferência e de raciocínio, conduz o enunciador a não se comprometer com “aquilo 

que é dito” e a enunciar a plausibilidade de um fato. 

 

 

Isso implica que, mesmo que contexto permita explicitar que o ato inicial de enunciação é 

atribuído a um terceiro enunciador que não é especificado, esta enunciação não pertence nem à 

afirmação da proposta de um outro nem à expressão de uma dúvida ou da verdade de um 

conteúdo proposicional. 
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Como já vimos, a partir do quadro mediativo de Guentchéva (1994, 1996), é possível 

de se marcar, no nível linguístico, o distanciamento ou o engajamento do enunciador acerca 

do conteúdo do veiculado. Evocando os aspectos que a supracitada autora aborda, sobre a 

categoria do mediativo, Lourenço e Rodrigues (2013, p. 78) esclarecem que: 

 

A categoria gramatical do mediativo caracteriza-se como um recurso linguístico 

usado pelo enunciador para marcar uma atitude de distanciamento e, 

simultaneamente, por consequência, marcar também seu não engajamento diante das 

informações expressas, uma vez que elas têm sua origem de forma indireta.  

 

 

Lourenço e Rodrigues (2013) entendem que a categoria gramatical do mediativo 

(MED), conforme Guentchéva (1994, 1996), “importa considerações lingüísticas vindas do 

campo da semântica, implicando a visão que o enunciador assume enquanto mediador da (s) 

informação (ões) que divulga”, podendo assumir uma atitude de desengajamento do texto por 

ele veiculado. 

As autoras afirmam a necessidade de se observar o fenômeno da mediatividade 

proposto por Guentchéva (1994, 1996), ressaltando que o mesmo “nos permite empreender a 

atividade interpretativa do semanticismo que algumas palavras, marcadas morfologicamente, 

absorvem dentro do sistema da língua”. (LOURENÇO; RODRIGUES, 2013, p. 79).  Dessa 

forma, Lourenço e Rodrigues (2013, p. 79) ressaltam que o fenômeno da mediatividade 

“explicita quando o enunciador enuncia não se engajando em nenhuma das vias de 

participação ator-interlocutor-observador”. E complementam que: 

 

O enunciador se apresenta apenas como mediador da informação e seus(s) 

interlocutor(es) reconhecem essa posição e inferem que a informação dada não é 

assumida pelo enunciador, porque a informação, para ele, se constitui em 

conhecimento adquirido de maneira mediata. (LOURENÇO; RODRIGUES, 2013, 

p. 79). 

 

 

No português, essa estrutura que marca a categoria gramatical do mediativo não 

ocorre, porém podemos citar alguns processos sintáticos que manifestam o distanciamento da 

responsabilidade do enunciador pelo conteúdo por ele veiculado e que não é por ele 

testemunhado, de acordo com Lourenço e Rodrigues (2013), a saber: as modalidades (achar, 

crer, poder, etc.), o modo verbal, os verbos de dizer e de ação metalinguística, as formas 

verbais do condicional e o futuro do pretérito, os advérbios de frase (aparentemente, 

alegadamente) as locuções conjuntivas conformativas (segundo..., de acordo com...), as aspas, 

os dois pontos e os variados recursos para indicar o texto/discurso fonte. 
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A seguir, faremos uma apresentação no que concerne à sequência narrativa, tendo em 

vista que essa será a sequência que iremos nos deter no estudo da responsabilidade 

enunciativa nas sentenças condenatórias. 

 

1.4 A sequência narrativa 
 

 

As sequências constituem, hoje, uma categoria de análise consolidada e 

regularmente utilizada nas descrições de textos [...] (PASSEGGI et al., 2010, p. 

263). 

 

Adam (2011) explica as sequências como unidades que compõem a proposição-

enunciado, conforme o autor, “as sequências são unidades textuais complexas, compostas de 

um número limitado de conjuntos de proposições-enunciados: as macroproposições”. 

(ADAM, 2011, p. 205). Estas são caracterizadas como uma espécie de período que tem como 

principal propriedade “ser uma unidade ligada a outras macroproposições”. (ADAM, 2011, p. 

205). 

Cabral (2015) destaca a importância que devemos dar ao examinarmos que “as 

sequências não podem ser consideradas isoladamente do conjunto do gênero em que se 

inserem”. (CABRAL, 2015, p. 127). Para isso, a autora cita Adam (2011), que enuncia o que 

linguista deixa claro sobre o fato de “que a sequência se encontra numa relação de 

dependência-independência com o conjunto mais amplo do qual faz parte, (o texto)”. Segundo 

Cabral (2015), a sequência “desempenha uma função no conjunto do gênero, contribuindo 

para o cumprimento de sua função social”. (CABRAL, 2015, p. 127). 

Para compreendermos o ato de narrar e suas implicações, consideramos o 

entendimento de Cabral (2015, p. 127), que enfatiza: 

Todos os falantes de uma língua conseguem narrar e compreender histórias, 

acontecimentos, experiências pessoais; com efeito, várias pesquisas apontam para a 

existência de um esquema narrativo comum que preside à produção de textos 

narrativos no seio de uma mesma comunidade. Trata-se de um esquema 

interiorizado, convencional, caracterizado também pela natureza linguística de sua 

composição, isto é, aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas.  
 
 

Dessa forma, vemos que, conforme a autora, a compreensão das sequências textuais 

não devem ser pautadas somente no nível da textualidade, “mas também como elementos de 

natureza cognitiva, culturalmente organizados, na memória”. (CABRAL, 2015, p. 127), em 

conformidade com os conhecimentos do produtor e seu contato com diversos tipos de 

gêneros, construídos de sequências diversas. 
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As primeiras noções de narrativa advêm, inicialmente, dos estudos literários. Por esse 

motivo, trazemos o que propõe Labov (1997) sobre análise da narrativa por considerarmos 

significativas as suas contribuições para os estudos das narrativas. Além dos estudos de Adam 

(2011), sobre as sequências narrativas, propomo-nos, como já exposto, a abordar os estudos 

de Labov (1997, p. 2), que assevera: “[...] as narrativas são formas privilegiadas do discurso 

que têm um papel central em quase todas as conversas”.  

Labov (1997, p. 2) ainda complementa, afirmando que esse seja “[...] talvez o único 

exemplo de um evento de fala bem formado, com um começo, um meio e um fim”. Essa 

concepção é adotada neste trabalho para ancorar o estudo das narrativas das sentenças 

condenatórias de crimes contra a mulher, corroborando com o pensamento de Adam (2011) 

sobre a sequência narrativa, bem como sobre a proposição-enunciado, cujo conceito se 

estabelece como a menor unidade de sentido encontrada em um texto. Sobre a proposição-

enunciado, Adam (2011, p. 106) assume que: “Ao escolher falar de proposição-enunciado, 

não definimos uma unidade tão virtual como a proposição dos lógicos ou a dos gramáticos, 

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

enunciação, portanto, como um enunciado mínimo”. 

É fundamental salientar que a narrativa é decisiva nos autos do processo, visto que 

tudo girará em torno do passado que será narrado. E é com base nisso que nos apoiamos em 

Labov (1997, p. 1), que destaca o seguinte sobre o estudo da narrativa: 

 

A discussão da narrativa e de outros eventos da fala no nível do discurso muito 

raramente permitem-nos provar alguma coisa. É um estudo essencialmente 

hermenêutico, em que a associação contínua com o discurso, tal como ele foi 

mostrado, alcança a perspectiva do falante e de seu ouvinte, dando curso à 

transferência da informação e da experiência de uma maneira que aprofunda nossa 

própria compreensão do que são aproximadamente a linguagem e a vida social. 

 

Segundo o autor, existem oito categorias analíticas da narrativa que são fundamentais 

para seu entendimento, são elas:  

(1) Avaliação: a Avaliação de um evento narrativo é a informação sobre as 

consequências desse evento para as necessidades e para os desejos humanos;  

(2) Relatabilidade: O conceito original é que fazer uma narrativa requer que uma 

pessoa ocupe um espaço social maior do que em outras trocas conversacionais — to hold the 

floor longer, e a narrativa tem de produzir muito interesse nos ouvintes para que justifique 

essa ação. A relatabilidade de um mesmo evento vai variar bastante dependendo da idade, da 
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experiência, dos padrões culturais do falante, e, mais importante, do contexto social imediato 

com suas propostas competindo por uma re-atribuição do papel do falante;  

(3) Credibilidade: A credibilidade de uma narrativa é a extensão em que os ouvintes 

acreditam que os eventos descritos tenham ocorrido de fato na forma descrita pelo narrador;  

(4) Causalidade: A construção narrativa requer uma teoria pessoal de causalidade. 1) 

O narrador primeiro seleciona o evento mais relatável e-0, a partir do qual a narrativa vai se 

desenvolver. 2) O narrador, então, seleciona o evento primeiro e-1 que é causa eficiente de e-

0, que é a resposta à questão sobre e-0 “Como isso aconteceu?” 3) O narrador continua o 

processo do passo 2, recursivamente, até um evento e-n se atingido para o qual a questão do 

passo 2 não ser apropriada. Assim, nesse caso, a construção da narrativa é equivalente à atribuição 

de uma teoria da causalidade;  

(5) A atribuição do elogio e da culpa: Na explicação do conflito entre atores 

humanos, ou o esforço dos atores humanos contra forças naturais, o narrador e os ouvintes 

inevitavelmente atribuem elogio e culpa aos atores envolvidos nas ações. Os meios pelos 

quais se faz isso são muito variados. Eles incluem o uso de artifícios linguísticos de modo, 

factividade e causatividade, léxico avaliativo, a inserção de “pseudo-eventos” e a 

indiscriminada omissão de eventos. O estudo de como narradores atribuem elogio e culpa é o 

aspecto principal da análise narrativa;  

(6) Ponto de vista: Aqui estão concentrados os traços mais característicos das 

narrativas de experiências pessoais: o ponto de vista particular, ou o ponto de vista a partir do 

qual a ação é vista. O ponto de vista de uma sentença narrativa é o domínio espacial e 

temporal a partir do qual a informação transmitida por uma sentença pode ser obtida por um 

observador.   

(7) Objetividade: O grau de objetividade pode variar de acordo com a idade, 

escolaridade, classe social do narrador. Um evento objetivo é aquele que se torna conhecido 

do narrador por meio da experiência dos sentidos. Um evento subjetivo é aquele de que o 

narrador é informado através da memória, da reação emocional ou na sensação interna. A 

observação geral é que as narrativas que relatam a experiência mais objetivamente são mais 

eficazes; 

(8) Resolução: Pode ser caracterizada como o fim ou a consequência. A resolução de 

uma narrativa pessoal é o conjunto de ações complicadoras que seguem o evento mais 

relatável. A narrativa termina com o evento mais relatável.  

Cada uma delas permite caracterizar as narrativas de acordo com suas especificidades. 

Assim, podemos dizer em conformidade com o autor, que a narrativa “é definida como uma 
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técnica de relatar eventos passados por meio de juntura temporal e estabeleceu uma base para 

a compreensão da organização temporal e para a avaliação da narrativa”. (LABOV,1997, p. 

2). 

Calvo (1996)
5
 propõe um estudo acerca da coerência narrativa no Direito, cujo foco se 

direciona ao “raciocínio judicial”. O autor respalda-se na ideia de que a partir da narração é 

possível de se explorar múltiplas perspectivas da justificação.  

A justificação, por sua vez, é o resultado da relação entre a teoria do raciocínio 

jurídico e da argumentação, onde a coerência narrativa trata de proporcionar o 

desenvolvimento da atividade jurisdicional para os que carecem de uma prova diretamente 

deduzida mediante a observação. Para o autor, o exercício da narrativização é considerado 

elementar ao passo que: 

 

[...] do precedente judicial entendido como uma história, isto é, através da revisão 

narrativa do narrado, ou dito com mais precisão analisado como narração narrada, 

com a técnica de história intercalada destacam-se a fim da coerência pragmática de 

valor indispensável tanto para o objeto (narrativa) e o assunto (narrador), como 

também para o destino (narratário) ou grupo de indivíduos a quem se dirige. 

(CALVO, 1996, p. 16). 

 

 

De acordo com Calvo (1996, p. 18)
6
, na compreensão narrativa do precedente judicial, 

a narrativa é contemplada como “uma história, para testar a sua pratica, ou seja, a sua 

narrativização”. Nesse processo são descobertos mais histórias novas ou funções narrativas 

que funcionam para orientar o comportamento do narratário, a posição do narrador, etc. 

Assim como outros teóricos que abordam os estudos da sequência narrativa, Adam 

(2011) apresenta, em seu texto, a concordância com outros autores que, assim como Labov, 

são estudiosos das teorias filosóficas e literárias na narrativa. Para tanto, Adam (2011, p. 225), 

sobre a narrativa, postula que “toda narrativa pode ser considerada como a exposição de 

‘fatos’ reais ou imaginários”, sendo a designação geral de “fatos” possuidora de duas 

realidades diferentes: os eventos e as ações. A ação é caracterizada pela existência de um 

agente - humano ou não – que pode provocar ou tentar evitar uma possível mudança. Já o 

                                                             
5
 Relacionado con la teoria del razonamiento jurídico y de la argumentación, el tipo de justificación que la 

«coherencia narrativa» trata de proporcionar al desenvolvimiento de la actividad jurisdiccional como test de 

verdad o probalidad em cuestiones de hecho o hechos em litigio  para los que se carece de una prueba 

directamente deducida mediante la observación, introducen materia  de razonamiento práctico (p. 7-8). 

 
6 “Como hasta ahora se ha visto, en la comprensión narrativa del precedente judicial, es decir, en su 

contemplación como relato, al ensayar su pragmática, esto es, su narrativización, se descubren más y nuevos 

relatos o funciones narrativas que actúan orientando la conducta del narratário, la  posición del narrador e incluso 

pudiera ser que reificando la narración que lo albergo”. (p.18). 
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evento ocorre sob o efeito de causas, o que significa que não há a intervenção intencional de 

um agente.  

Segundo Adam (2011), para que uma narrativa seja construída em suas variadas 

formas é preciso levar em consideração seu grau de narrativização. Afirma ainda que uma 

narrativa com um número escasso de ações e de eventos detém um baixo grau de 

narrativização. Isso porque, na narrativa, está contida uma trama apresentada como estrutura 

hierárquica constituída de cinco macroproposições narrativas de base (Pn) correspondentes 

aos cinco momentos (m) do aspecto: a) antes do processo (m1) Pn1; b) o início do processo 

(m2) Pn2; c) o curso do processo (m3) Pn3; d) o fim do processo (m4) Pn4; e) depois do 

processo (m5) Pn5. 

Essa trama poderá ser melhor entendida no esquema a seguir. Mas antes, é importante 

destacar que:  

Uma sequência narrativa pode ser fortemente segmentada – proposições narrativas 

separadas pelo par ponto-maiúscula, ou por um conector -, ou fracamente 

segmentada. Na escrita, quando a sequência se expande, as macroproposições 

narrativas costumam ser destacadas por mudanças de parágrafo. (PASSEGGI et al., 

2010, p. 284). 

 

 

Dessa forma, iremos nos ater à forma como a sequência narrativa se apresenta nas 

sentenças de modo a descrever como está segmentada e de que forma ela contempla esses 

pontos expostos pelos autores acima.  

Entendemos a narrativa como sendo uma espécie de recapitulação dos acontecimentos 

que envolveram os personagens de uma trama. É, portanto, necessária por esse motivo e por 

explicitar que o locutor/narrador (juiz) tem conhecimento do caso. O que pode, também, ser 

considerada como sendo portadora de um certo poder persuasivo implicado no uso que dela se 

faz - a narrativa -  na sentença, tendo em vista que ela conduz a incriminação do acusado. 

Podendo apresentar o que, ao acusado, poderá ser imputado. A função da narrativa consiste, 

então, como forma de argumento e como fundamentação para condenar o réu, surgindo, 

assim, como critério significativo na sentença para a construção de uma sequência (temporal) 

da sucessão de eventos e ações presentes nas histórias. 
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Figura 3 - Esquema 18: macroproposições da narrativa 

 

Esquema 18 

 

Fonte: Adam (2011, p. 226). 

 

Com base nesse esquema, Adam (2011, p. 228) enfatiza que  

 

 

[...] a aplicação do esquema de enredo é um processo interpretativo de construção de 

sentido. Esse processo, guiado pela segmentação e por marcas linguísticas muito 

diversas, é submetido a escolhas e decisões de estruturação centradas na 

identificação de um núcleo e um desenlace.   

 

 

Para tanto, ele apresenta o esquema, a seguir, que põe em evidência as duas 

importantes relações simétricas: nó e desenlace; situações inicial e final. A estrutura 

sequencial implica dessa simetria e do encadeamento que segue: Pn1 (base) > Pn2 

(dinamização) > Pn3 (estado transitório) > Pn4 (interrupção) > Pn5 (final). 

 

Figura 4 - Esquema 19: Estrutura narrativa 

 

Fonte: Adam (2011, p. 228). 

 

Ainda na estrutura da narrativa, Adam (2011) leva em consideração, na abertura, a 

Entrada-prefácio/Resumo (Pn0) e a Avaliação final/Moralidade ou Encerramento (PnΩ). 
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Assim, “Essas proposições garantem a entrada e a saída do mundo da narração”. (Ibid., p. 

229). A escolha da sequência narrativa, por parte do narrador, revela o modo como o texto se 

estrutura linguisticamente. Isto que dizer que, ao escolher um tipo textual para fundamentar os 

fatos em seu discurso, o locutor-narrador traz para seu texto um significativo instrumento para 

a construção do sucesso dos seus objetivos no contexto comunicativo. 

A fim de complementar o proposto acima, Adam (2011) apresenta o seguinte 

esquema, que compreende uma trama de alto grau de complexidade que nos permite uma 

visão ampliada da sequência narrativa: 

 

Figura 5 – Esquema 20: Trama e sequência narrativa 

 

Fonte: Adam (2011, p. 229). 

 

Destacamos que utilizamos esses modelos para nos dar suporte em nossas análises, 

nos atentando à estrutura das narrativas presentes em nosso corpus. Posteriormente, veremos 

a forma como o plano de texto das sentenças divide-se para que possamos apresentar as 

tramas que compõem a sequência narrativa. 

De modo a ampliar nosso embasamento teórico, no que diz respeito à sequência 

narrativa nas sentenças, trazemos os postulados de Charaudeau (2012), em que vemos os 

modos de organização do discurso, os quais o autor divide em Enunciativo, Descritivo, 

Narrativo e Argumentativo. 
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Quadro 2 - Modos de organização do discurso 

 

MODO  

DE ORGANIZAÇÃO 

 

FUNÇÃO DE BASE 

 

PRINCÍPIO  

DE ORGANIZAÇÃO 

 

ENUNCIATIVO 

Relação de influência  

(EU -> TU) 

Ponto de vista do sujeito 

(EU -> ELE) 

Retomada do que  

já foi dito 

(ELE) 

• Posição em relação ao 

interlocutor 
• Posição em relação ao mundo 

• Posição em relação a  

outros discursos 

 

DESCRITIVO 

Identificar e qualificar 

seres de maneira 

objetiva/ subjetiva 

• Organização da construção 

descritiva 

(Nomear-Localizar-Qualificar) 

• Encenação descritiva 

 

NARRATIVO 

Construir a sucessão  

das ações de uma história  

no tempo, com a finalidade de 

fazer um relato. 

• Organização da lógica 

narrativa (actantes e processos) 

• Encenação narrativa 

 

ARGUMENTATIVO 

Expor e provar casualidades 

numa visada racionalizante para 

influenciar o interlocutor 

• Organização da lógica 

argumentativa 

• Encenação argumentativa 

Fonte: Charaudeau (2012, p. 75). 

Como podemos observar, o modo narrativo é regido pelo princípio de organização da 

lógica narrativa que, por sua vez, trabalha com os processos e os actantes. Nesse modo, sua 

função de base tem o papel de construir as ações de uma determinada história no tempo, com 

o propósito de fazer um relato.  

Outra compreensão que trazemos diz respeito ao modo narrativo que, segundo 

Charaudeau (2012, p. 157), “leva-nos a descobrir um mundo que é construído no desenrolar 

de uma sucessão de ações que se influenciam umas às outras e se transformam num 

encadeamento progressivo”. Ainda, de acordo com o autor, o modo “Narrativo organiza o 

mundo de maneira sucessiva e contínua, numa lógica cuja coerência é marcada por seu 

próprio fechamento (princípio/fim)”. (Ibid., p. 157, grifo do autor).  

No modo narrativo, temos a presença do sujeito que narra, que por sua vez 

“desempenha essencialmente o papel de uma testemunha que está em contato direto com o 

vivido (mesmo que seja de uma maneira fictícia), isto é, com a experiência na qual se assiste a 

como os seres se transformam sob o efeito de seus atos”. (CHARAUDEAU, 2012, p. 157). 

Charaudeau (2012, p. 166) destaca que as sequências e seus princípios de organização 

possuem uma lógica narrativa é concebida da seguinte forma: 
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- uma sucessão de acontecimentos ligados por uma relação de solidariedade tal que 

cada um pressupõe os outros numa estrutura que se deve imaginar intemporal. Organizam-se 

segundo um princípio de coerência. 

- a narrativa só tem sentido por estar relacionada a um encadeamento de motivos 

dirigidos a um fim, o qual se inscreve num projeto humano. Aqui, os acontecimentos se 

definem segundo um princípio de intencionalidade (ou de motivação). 

- essas ações ou acontecimentos reagrupam-se em sequências, as quais se ordenam 

segundo um princípio de encadeamento. 

- enfim, essa sucessão de acontecimentos coerente e motivada deve poder ocorrer num 

enquadramento espaço-temporal, segundo um princípio de localização (grifos do autor). 

Desse autor, também trazemos a compreensão sobre o modo enunciativo que tem uma 

função particular na organização do discurso. Vejamos: 

 

Por um lado, sua vocação essencial é a de dar conta da posição do locutor com 

relação ao interlocutor, a si mesmo e aos outros – o que resulta na construção de um 

aparelho enunciativo; por outro lado, e em nome dessa mesma vocação, esse Modo 

intervém na encenação de cada um dos três outros Modos de organização. 

(CHARAUDEAU, 2012, p. 74). 

 
 

É por esse motivo que podemos afirmar, seguindo o autor, que este modo “comanda” 

os outros, razão pela qual é tratado em primeiro lugar em seu esquema. É o modo que pode 

ser relacionado às sentenças condenatórias no tocante aos PDV acionados, visto que é por 

meio deles que podemos encontrar a fonte da (não) assunção da responsabilidade enunciativa. 

 

1.5 Considerações sobre a sequência argumentativa 

 

Como observado em nossa pesquisa, a sequência narrativa é uma das que se faz mais 

presente na sentença judicial, porém, não devemos nos ater a ela somente. Para tanto, 

consideramos a sequência argumentativa para ampliar nossa pesquisa, pois é considerada 

própria do discurso jurídico. Portanto, nesta seção, teceremos algumas considerações sobre 

seus aspectos, de acordo com estudiosos da área. 

Muitos estudos vêm sendo desenvolvidos por autores que trabalham com textos 

argumentativos do contexto jurídico, entre eles Cabral e Guaranha, que afirmam que (2014): 

Nas práticas jurídicas, a argumentação ocupa lugar de destaque, cumprindo papel 

preponderante, pela necessidade de se convencer e pelas constantes tomadas de 

decisões que envolvem o trabalho de advogados, juízes e juristas. Com efeito, 

conforme ensina Perelman (1999), o Direito se elabora por meio das controvérsias, 
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da argumentação que mostra que os argumentos usados pelo adversário são 

irrelevantes, arbitrários, inoportunos, inválidos e que a solução proposta por ele é 

injusta. (CABRAL; GUARANHA, 2016, p. 23-24). 

 

Assim, consideramos a argumentação pela orientação a que ela dá ao texto e, por seu 

turno, não difere da sequência narrativa, ao mesmo tempo em que argumentar consiste em 

expressar um raciocínio, visando a conduzir um auditório a adotar uma conclusão à qual ele 

não adere, conforme Danblon (2005). A sequência narrativa colabora para a construção do 

sentido do texto, bem como para a orientação argumentativa e para a argumentatividade. 

De acordo com Cabral e Guaranha (2014), quanto ao ato de argumentar, construímos 

uma relação entre um raciocínio e uma conclusão, de modo a estabelecer uma ligação de 

pertinência entre ambos. Segundo os pressupostos de Danblon (2005), os autores afirmam que 

se trata de “uma ação complexa que pressupõe o domínio de pelo menos três conceitos 

bastante elaborados: o de raciocínio, o de auditório e o de conclusão”. (CABRAL; 

GUARANHA, 2016, p. 24). Segundo Perelman, a argumentação baseia-se em um conjunto de 

técnicas discursivas que objetivam “provocar ou aumentar a adesão de um auditório às teses 

que se apresentam ao seu assentimento”. (PERELMAN, 1993, p.29). 

Para Cabral e Guaranha (2014, p. 25), a argumentação funda-se “em premissas 

válidas, isto é, aceitáveis como verdadeiras em um determinado contexto, para uma 

determinada comunidade, mas não absolutamente verdadeiras”.  Segundo os autores, a 

organização da argumentação consiste “nos valores, do orador e do auditório, em constante 

diálogo”. (Ibid., p. 25).  

Conforme Perelman (1999), Cabral e Guaranha (2014, p. 27) discorrem que, em raras 

ocasiões, “o raciocínio jurídico poderá ser considerado correto ou incorreto, verdadeiro ou 

falso, de forma impessoal”, haja vista que a tomada de uma decisão no Direito, 

necessariamente, provoca um envolvimento pessoal no que se refere ao caráter ético 

responsável postulado por Bakhtin (1998, p.146), cujo posicionamento enxerga que a “palavra 

implica uma concepção singular do ouvinte, seu fundo aperceptivo, um certo grau de 

responsabilidade e uma certa distância”. 

Para Adam (2011), a sequência argumentativa se estrutura de acordo com o modelo de 

superestrutura do texto argumentativo de Van Dijk (1980), em que Adam (2011) une os 

conceitos deste com o modelo de Toulmin (1993) para resultar no esquema a seguir: 
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        Figura 6 - Esquema 21: Sequência argumentativa 

 

Fonte: Adam (2011, p. 233). 

 

De acordo com Adam (2011), esse esquema se completa à luz de um princípio 

dialógico que permite levar em consideração possíveis restrições com base em postulações de 

Moeschler (1985): 

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

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

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

conclusões, da mesma maneira que entrar em uma polêmica não implica somente 

um desacordo [...], mas, sobretudo, ter contra-argumentos. Essa propriedade da 

argumentação – a de estar submetida à refutação – parece-me ser uma de suas 

características fundamentais, distinguindo-a, nitidamente, da demonstração ou da 

dedução que, no interior de um dado sistema, apresentam-se como irrefutáveis. 

(MOESCHLER, 1985, p. 47). 

 

A partir do esquema proposto por Van Dijk, Adam (2011) propõe dar à sequência 

argumentativa prototípica completa uma forma que deixe lugar para a contra-argumentação, 

apresentando o esquema seguinte: 

       Figura 7 - Esquema 22: Sequência argumentativa prototípica completa 

 

Fonte: Adam (2011, p. 234). 
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Adam (2011, p. 234) justifica que o esquema acima contém dois níveis, a saber: (1) 

justificativo (P.arg 1 + P.arg 2 + P.arg 3): nesse nível, a estratégia argumentativa é dominada 

pelos conhecimentos colocados e o interlocutor é pouco considerado; (2) dialógico ou 

contra-argumentativo (P.arg 0 e P.arg 4): nesse nível, a estratégia argumentativa visa a uma 

transformação dos conhecimentos e a argumentação é negociada com um contra-

argumentador (auditório) real ou potencial (grifos do autor). 

Argumentar, portanto, consiste em tomar decisões, quer seja a decisão mais simples 

quer seja a mais complexa, como a de absolver ou condenar um réu. Tomar decisão significa 

dizer que, a partir do próprio discurso ou do discurso de outrem, o intuito da argumentação 

implica no convencimento de quem se deseja convencer. 

Na seção seguinte, apresentamos alguns conceitos de gênero e texto sob a perspectiva 

de autores da Linguística Textual, com os quais nos embasamos para nortear nossa pesquisa. 

 

1.6 Texto e gênero na Linguística Textual 

 

As discussões sobre texto, no contexto linguístico, com as quais Adam (2011) 

trabalha, vão desde os primeiros estudos sobre o que consistiam as restrições de uma 

disciplina específica para tratar dos limites da frase, com Jakobson (1963, 1973); bem como 

Bakhtin (1978) sobre os fenômenos linguísticos a que pertencem à linguística. Na área 

sociolinguística, Labov (1978) teceu questionamentos acerca do quadro metodológico da 

análise do discurso, propondo a criação de rearranjos estruturais ao nível da frase. Para 

Halliday e Hasan (1976), o texto deveria ser considerado como uma grande frase ou como 

uma simples sucessão de frases, podendo não ser, apenas, visto como um simples 

encadeamento de frases. 

Segundo Adam (2011), um dos primeiros teóricos, desde a década de 1950, a utilizar o 

termo “linguística textual” foi Coseriu (1994), que propôs distinção entre a gramática 

transfrasal e a linguística textual. A gramática transfrasal é considerada como uma extensão 

dos estudos clássicos da linguística. Já a linguística textual é tida como uma “teoria da 

produção co(n)textual de sentido, que deve fundar-se na análise de textos concretos” (ADAM, 

2011, p. 23). A LT, por sua vez, tem a intenção de oferecer instrumentos de leitura para as 

produções discursivas. Para Adam (2011, p. 63), “A linguística textual refere-se tanto à 

descrição e à definição das diferentes unidades quanto às operações, em todos os níveis de 

complexidade, que são realizadas pelos enunciados”. No que concerne à concepção de texto, 

para Adam (2011), pode ser assim definida como  
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[...] um objeto empírico tão complexo que sua descrição poderia justificar o recurso 

a diferentes teorias, mas é de uma teoria desse objeto e de relações com o domínio 

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

eventuais de conceitos diferentes ciências da linguagem, um novo quadro e uma 

indispensável coerência. (ADAM, 2011, p. 25). 

 

 

Ao tratar de gêneros de discurso, Adam (2011) enfatiza a posição adotada por Todorov 

(1977, 1978), cuja definição se circunscreve em uma relação entre língua e gênero que 

permite afirmar que é caracterizada por qualquer propriedade verbal, de caráter facultativo ao 

nível da língua, pode se tornar indispensável/obrigatório em um discurso. Adam (2011) 

retoma o conceito de discurso apresentado por Todorov (1977, p. 425) que é definido pelos 

traços de uma estabilização pública e normativa, “e a possibilidade de um status 

institucional”. Assim, Adam (2011, p. 45) ratifica que “é nos gêneros de discurso que 

localizaremos essa ‘estabilização pública e normativa’ que opera no quadro do sistema de 

gêneros de cada formação discursiva”.  

Outros autores da linguística textual dão uma significativa contribuição aos estudos 

nesse campo. Entre outros, situa-se Marcuschi (2008), cuja definição de texto afirma que 

depende do conceito de língua que se tem. Para o autor, “[...] a língua é um conjunto de 

práticas sociais e cognitivas historicamente situadas” (MARCUSCHI, 2008, p. 61) e, 

consequentemente, o texto é visto como sendo  

 

[...] o resultado de uma ação linguística cujas fronteiras são em geral definidas por 

seus veículos com o mundo no qual ele surge e funciona. Esse fenômeno não é 

apenas uma extensão da frase, mas uma entidade teoricamente nova. [...] falamos de 

texto como um evento que atualiza sentidos e não como uma entidade que porta 

sentidos na independência de seus leitores. (MARCUSCHI, 2008, p. 72).  

 

Isto quer dizer que o autor destaca a importância de se considerá-lo quanto ao objetivo 

dos interlocutores e ao contexto sociocognitivo, por conseguinte o “[...] texto é uma entidade 

concreta realizada materialmente e corporificada em algum gênero textual”. Assim, para 

complementar essa noção de texto, evocamos Cabral e Santos (2016, p. 27),  

[...] se consideramos que a construção de sentidos é um processo colaborativo, 

decorrente do acionamento de conhecimentos prévios, os processos referenciais 

também precisam ser considerados como algo em permanente construção, já que os 

objetos de discurso são construídos, interativa e discursivamente, e não preexistem 

ao discurso. Essa perspectiva tem sido defendida, atualmente, pela Linguística de 

Texto, uma vez que os objetos de discurso precisam ser considerados como em 

constante ativação e reativação, conforme se processa a leitura.  
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Conforme Marcuschi (2010, p. 23), podemos dizer que os gêneros textuais, a partir de 

“uma noção de língua como atividade social, histórica e cognitiva [...], se constituem como 

ações sociodiscursivas para agir sobre o mundo e dizer o mundo, constituindo-o de algum 

modo”.  

Sobre a relação entre texto e discurso, focalizamos em Marcuschi (2008, p. 58), que 

explicita: “são muito mais duas maneiras complementares de enfocar a produção linguística 

em funcionamento”. Ele afirma que a dicotomia entre texto e discurso é muito complexa e, 

dessa forma, é preciso “ver o texto no plano das formas linguísticas e de sua organização, ao 

passo que o discurso seria o plano do funcionamento enunciativo, o plano da enunciação e 

efeitos de sentido na sua circulação sociointerativa e discursiva envolvendo outros aspectos”.  

(Ibid., p. 58).  

Em Marcuschi (2008, p. 84), o gênero é visto como prática social e prática textual-

discursiva, operando entre “o discurso como uma atividade mais universal e o texto enquanto 

a peça empírica particularizada e configurada numa determinada composição observável”. 

Com o autor, verificamos que os gêneros textuais “são modelos correspondentes a formas 

sociais reconhecíveis nas situações de comunicação em que ocorrem” (Ibid., p. 84). 

Segundo Marcuschi (2008, p. 242), o texto deve ser visto como “um processo” e como 

“um evento comunicativo sempre emergente”. Dessa maneira, não podendo ser considerado 

como “um produto acabado e objetivo” ou muito menos “um depósito de informações”, e sim 

visto como “um evento ou um ato enunciativo” (Ibid., p. 242). O texto está sempre em 

elaboração. 

De acordo com Koch (2012), todo texto é formado por sequências que constituem um 

todo organizado e que fazem parte da construção dos gêneros, podendo variar de acordo com 

as circunstâncias sociais.  

Segundo Bakhtin (1992[1953], p. 179): 

 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão 

relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o caráter e os 

modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias esferas da atividade 

humana [...]. O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada 

uma dessas esferas, não só por seu conteúdo temático e por seu estilo verbal, ou seja, 

pela seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais – mas também, e, sobretudo, por sua construção composicional.  

 

Na concepção interacional (dialógica) da língua, onde os sujeitos são vistos como 

atores/construtores sociais, o texto é considerado como sendo “o próprio lugar da interação e 

os interlocutores”, são vistos como “sujeitos ativos que – dialogicamente – nele se constroem 
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e são construídos”. Dessa maneira há lugar, no texto, para toda uma sucessão de implícitos, 

dos mais diversos tipos, somente observáveis quando se tem, “como pano de fundo, o 

contexto sociocognitivo dos participantes da interação”. (KOCH, 2005, p.17). Assim, 

podemos afirmar que o “sentido de um texto é, portanto, construído na interação texto-

sujeitos (ou texto-co-enunciadores) e não algo que preexistia a essa interação”. (Ibid., p.17). 

Dessa maneira, todos os enunciados constituem-se a partir de formas-padrão e de 

estruturação relativamente estáveis de um todo, formando, assim, os gêneros marcados sócio-

historicamente e ligados diretamente às situações sociais diversas. Dessa forma, Bakhtin 

(1992, p. 279) postula que, 

Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera 

de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, 

sendo isso que denominamos gêneros do discurso. A riqueza e a variedade dos 

gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade virtual da atividade humana é 

inesgotável, e cada esfera dessa atividade comporta um repertório de gêneros do 

discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 

desenvolve e fica mais complexa.  

 

Segundo Bakhtin (1997), a compreensão entre os variados gêneros e enunciados é de 

suma importância nos estudos linguísticos, pois qualquer estudo sobre materiais linguísticos 

concretos trabalha com enunciados concretos nas diversas esferas comunicativas. Nesse 

sentido, Bakhtin (1997, p. 282) afirma: 

 

Uma concepção clara da natureza do enunciado em geral e dos vários tipos de 

enunciados em particular (primários e secundários), ou seja dos diversos gêneros do 

discurso, é indispensável para qualquer estudo, seja qual for a sua orientação 

específica. Ignorar a natureza do enunciado e as particularidades de gênero que 

assinalam a variedade do discurso em qualquer área do estudo lingüístico leva ao 

formalismo e à abstração, desvirtua a historicidade do estudo, enfraquece o vínculo 

existente entre a língua e a vida. A língua penetra na vida através dos enunciados 

concretos que a realizam, e é também através dos enunciados concretos que a vida 

penetra na língua.  

 

 

Em Charaudeau (2012, p. 77), vemos que o texto é considerado como “a manifestação 

material (verbal e semiológica: oral/ gráfica, gestual, icônica etc.) da encenação de um ato de 

comunicação, numa situação dada, para servir ao Projeto de fala de um determinado locutor”. 

Portanto, para o autor “como as finalidades das Situações de comunicação e dos Projetos de 

fala são compiláveis, os Textos que lhes correspondem apresentam constantes que permitem 

classificá-los em Gêneros textuais”. (Ibid., p. 77). 



46 

 

Com isso, afirmamos, conforme Charaudeau (2012, p. 78), que “os gêneros textuais 

tanto podem coincidir com um Modo de discurso que constitui sua organização dominante 

quanto resultar da combinação de vários desses modos”.  

Para Maingueneau (2013, p. 115), “toda atividade de linguagem pertence a um gênero 

de discurso”. Os tipos de discurso (jornal, romance, descrição, soneto, narrativa, etc.), 

constituem categorias que variam de acordo com o uso que se faz delas. Essas categorias 

relacionam-se com as necessidades do cotidiano dos indivíduos. O que torna fundamental o 

estudo de suas funções. Cada gênero pode conter uma série de tipos discursivos, mais ou 

menos predominantes. 

O estudo da sequência narrativa pode ser considerado relevante, pois, na sentença, o 

juiz deverá mencionar os acontecimentos que marcaram os respectivos casos e, é por meio da 

narração que isso se constrói. Dessa forma, podemos afirmar que o gênero sentença 

condenatória pode conter esse tipo de discurso, o discurso narrado, que se associa a um setor 

da atividade social, o discurso jurídico. Por conseguinte, pode-se entender por setor de 

atividade, um “lugar institucional”. (MAINGUENEAU, 2013, p. 68) onde um gênero se 

realiza. No caso do gênero sentença condenatória, esse lugar pode ser estabelecido como 

sendo o tribunal, o fórum, a comarca etc. Maingueneau (2013, p. 77) entende por gênero de 

discurso “as atividades verbais assentadas em dispositivos de comunicação cujas 

características foram apontadas” como sendo “papéis dos interlocutores, mídium, momento 

etc”. 
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2 O DOMÍNIO JURÍDICO 

 

Neste capítulo, faremos a exposição de alguns dos principais conceitos de Discurso 

Jurídico e de Tribunal do Júri, abordados por autores diversos; bem como um apanhado 

sucinto a respeito da Lei Maria da Penha sobre a qual nos debruçamos para a delimitação do 

objeto de nossa pesquisa. Trazemos a definição de sentença condenatória e o plano de texto 

da sentença. Faz-se necessário ressaltar que apresentamos esses conceitos porque estão 

relacionados aos nossos critérios de seleção e recorte do corpus da pesquisa, a serem tratados 

no capítulo de metodologia. 

 

2.1 Discurso Jurídico 

 

Todo locutor demonstra suas concepções em seu discurso, sustentando argumentos 

que buscam sempre o convencimento do “outro”, na intenção de alcançar os 

objetivos que pretende ver concretizados. (BRITO, 2009, p. 3). 

 

 

Muitos estudos vêm sendo desenvolvidos por diversos pesquisadores na área da 

Linguagem e do Direito com vistas à ampliação desses dois campos em conjunto. Além disso, 

podemos destacar que este último domínio deve caminhar ao lado dos estudos acerca da 

linguagem no texto jurídico. Para tanto, evocamos o que diz Fonseca (2016) sobre o discurso 

jurídico como um lugar social. Para o autor, esse discurso é “associado a uma língua, cujos 

participantes podem ser identificados pelo seu socioleto (variante linguística de determinada 

comunidade de fala)”. (FONSECA, 2016, p. 17). Dessa maneira, acompanhamos o que 

explicam Passeggi et al. (2010, p. 266), em relação ao nível discursivo de que tratam Adam 

(2011) e Fonseca (2016): 

 

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. 

 

 

Isto quer dizer que a interação social, por meio da linguagem, sempre ocorre nos 

limites de um espaço social e sempre está associado a um determinado dialeto social (ou 

socioleto), conforme Adam (2011).  
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Gomes (2014) assinala que o discurso jurídico é caracterizado “pela enunciação de 

atos de discurso que ocorriam inicialmente de forma oral”.  O autor cita Petri (1994) quando 

afirma que: 

O discurso judiciário, realizado originalmente na oralidade, referia-se àqueles 

discursos levados a efeito por um acusador e por um defensor, diante de um juiz 

que, avaliando os fatos passados, deveria se manifestar quanto ao justo ou o injusto. 

Tratava-se, pois, de discursos realizados nos tribunais. (PETRI, 1994, p. 94 apud 

GOMES, 2014, p. 35). 

 

 

 Isso nos permite dizer que, de acordo com a tradição, o discurso jurídico é visto como 

um discurso especializado. Nesse caso, Gomes (2014, p. 37) adota o termo discurso 

especializado, e nessa concepção nos inserimos, por entender que “se trata de uma língua 

geral que se atualiza em determinadas situações comunicativas, ou seja, os interlocutores do 

discurso especializado interagem na língua de seu país e os discursos especializados de uma 

comunidade ocorrem na língua dessa comunidade”. Dentro desta compreensão de discurso 

jurídico, como “textos de especialidade”, está inserida Montolío (2011) apud Gomes (2014, p. 

38), afirmando que  

 

está fora de dúvidas que os textos jurídicos são textos de especialidade e, em 

consequência, como qualquer documento de um âmbito específico de conhecimento, 

implicam um conteúdo complexo, que, neste caso, requer do receptor certo 

conhecimento das leis e de seu funcionamento
7
. (MONTOLÍO, 2011, p. 70). 

 

De acordo com Bittar (2010, p. 199) apud Gomes (2014, p. 39), o discurso jurídico é 

possuidor das características que seguem: (1) é uma linguagem técnica; (2) constrói-se a partir 

de experiências da vida ordinária; 3) ocorre intraculturalmente; (4) possui ideologia; (5) 

exerce poder; (6) seu caráter é, normalmente, performativo, e sua apresentação se faz, 

fundamentalmente, por meio de pressupostos lógico-deônticos. 

Brito (2009) vê o discurso jurídico como um exemplo da linguagem de poder e da 

ordem nas análises dos discursos já realizadas. Para a autora, “Cada sujeito do discurso 

jurídico, ao se manifestar, aciona certas convenções reguladoras das relações entre os vários 

sujeitos, que produzem mudanças nas atividades da linguagem”. (BRITO, 2009, p. 3). 

Segundo ela,  

A tomada da palavra concede a cada sujeito certo lugar complementar ao outro, 

exigindo que esse outro se mantenha ali e saiba exatamente o lugar ocupado pelo 

“eu” que fala de seu próprio lugar. No discurso em tela, há uma posição de poder 

ocupada pelo juiz que coloca o acusado na condição de obedecer, sem que se 

questione essa competência. (BRITO, 2009, p. 3). 

                                                             
7
 “está fuera de duda que los textos de especialidad y, en consecuencia, como cualquier documento de un ámbito 

específico de conocimiento, implican un contenido complejo, que, en esto caso, requiere del receptor cierto 

conocimiento de las leyes y de su funcionamiento”. (Traduzido por Gomes, 2014). 
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De acordo com Cabral e Guaranha (2014, p. 22), “[...] o discurso jurídico apoia-se, 

para justificar suas decisões, tanto na igualdade quanto na diferença, por meio de fórmulas até 

conflitantes, que exigem, portanto, múltiplas perspectivas de interpretação segundo os valores 

daqueles que as aplicam. [...]”.  

Em conformidade com Perelman (2005), Cabral e Guaranha (2014) tratam do papel do 

juiz sobre “um valor fundado na afetividade que não se apoia nem na lógica, nem na 

realidade, é arbitrário e irracional, ou seja, apoia-se no caráter emotivo dos valores que estão 

na base de todo sistema normativo”. Evocando Perelman (2005), os autores afirmam que é  

 

[...] a partir dessa noção de valores que Perelman (2005) parece situar o juiz em seu 

papel de decidir. Para Perelman (1999), em Lógica jurídica: Nova retórica, o papel 

do juiz vai além da simples aplicação da letra da lei que, enquanto tal, seria 

percebida como injusta. Isso quer dizer que, quando uma letra da lei traz um 

problema ético a um caso particular, é necessário retomar a intenção do legislador; 

dá-se, assim, ao juiz, uma possibilidade de interpretar os textos e pronunciar 

julgamentos que pareçam mais justos. (CABRAL; GUARANHA, 2014, p. 22). 

 

 

A partir do pensamento de Perelman (2005), podemos afirmar que ‘”a noção de justiça 

é uma noção fluida, que não se baseia em fatos, mas em valores aplicados à avaliação dos 

fatos”, o que quer dizer que resulta em pontos de vista divergentes, controvérsias, desacordos 

e, inclusive, acordos. (CABRAL; GUARANHA, 2014, p. 22). 

Em relação ao poder concedido ao juiz, Perelman (2005) destaca que “não é limitado 

por um âmbito legal claramente definido de uma vez por todas – pois os termos de uma lei, 

claros e desprovidos de ambiguidade, no que tange a certos casos de aplicação, podem deixar 

de sê-lo noutras situações”. (PERELMAN, 2005, p. 478).   

Dessa forma, o juiz tem por dever julgar, mas não apenas isto, ele deve, ainda, motivar 

seu julgamento, apontando como se constitui a conexão entre suas decisões e as leis que 

aplica. A argumentação deve, em consequência, “servir para justificar a aplicação da lei, 

tornando sua decisão válida, o que confere à argumentação um lugar central para a justiça, 

pois esta só se torna justa se válida dentro dos valores admitidos como tal na comunidade em 

que se insere”. (CABRAL; GUARANHA, 2014, p. 22). 

 

2.2 Tribunal do Júri 

 

Nessa seção, veremos que as sentenças selecionadas como objeto de nossa pesquisa 

fazem parte daquelas que têm a participação do Tribunal do Júri em sua construção, que entre 

outros crimes julga o homicídio como um crime doloso contra a vida e, portanto, são 
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consideradas sentenças condenatórias do plenário do júri. Sua importância consiste na decisão 

que é acatada pelo juiz, pois ele condena de acordo com aquilo o que o Júri decide. De acordo 

com o parágrafo primeiro do artigo 74 do Código de Processo Penal, ao Tribunal do Júri 

competem os julgamentos dos crimes previstos nos arts. 121, §§1º e 2º, 122, parágrafo único, 

123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou tentados. 

A instituição do Júri no Brasil ocorreu em 1822 e tem sua origem nas primeiras 

civilizações humanas, principalmente na Carta Magna, da Inglaterra, de 1215. Atualmente, é 

reconhecido constitucionalmente pelo inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 

1988, o qual prevê que sua organização será dada por lei e que nos seus julgamentos serão 

assegurados: a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos, a 

competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.  

Segundo Pedrosa (2000), o Júri é constituído por sete membros que decidem por 

maioria dos votos, em votação secreta, sorteados no dia do julgamento dentre vinte e um 

alistados, previamente escolhidos na sociedade.  Conforme entendimento de Ventura (1990),  

 

O Tribunal do Júri, cuja palavra Jury deriva da língua inglesa, com origem 

etimológica no latim – Jurare, juramento que outrora se fazia, é conhecido, entre 

nós, como um tribunal denominado popular, composto por um Juiz de Direito que o 

preside, sem  direito de  voto, sete jurados que integram o  Conselho de Sentença, 

sorteados entre 21, podendo ser leigos em Direito, tanto que denominados Juízes de 

Fato, com competência restrita para julgar os crimes dolosos contra a vida 

(homicídio – 121; induzimento, instigação ou auxílio ao suicido – art. 122; 

infanticídio – art. 123 e aborto – arts. 124, 126 e 127), bem como qualquer delito a 

eles conexo. (VENTURA, 1990, p. 1). 

 

 

O procedimento adotado pelo Tribunal do Júri é especial e têm duas fases:  

1ª) judicium accusationis ou juízo de acusação, também chamada de instrução 

preliminar, se inicia com a denúncia e vai até o trânsito em julgado da sentença de pronúncia;   

2ª) judicium causae ou juízo da causa que é a continuação da acusação admitida na 

fase anterior. Começa com o trânsito em julgado da sentença de pronúncia e se encerra com a 

sentença do Juiz Presidente do Tribunal Popular.  

O processo de julgamento que envolve o Tribunal do Júri na fase do juízo da causa é 

extenso e, até chegar à sentença, percorre por várias etapas, tais como: (1) Instalação; (2) 

Escolha dos jurados; (3) Anúncio do processo/pregão; (4) Chamada das testemunhas; (5) 

Condução do réu ao plenário; (6) Sorteio dos jurados; (7) Oitiva das testemunhas; (8) 

Eventual leitura de peças; (9) Interrogatório do réu; (10) Debates entre acusação e defesa; 

(11). Leitura dos quesitos; (12) Votação na sala secreta e, finalmente, a (13) Sentença. 
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Faz-se mister destacar que o Júri é uma maneira de a população estar mais perto das 

decisões tomadas pelo Poder Judiciário, tendo em vista que no Tribunal do Júri quem decide é 

a sociedade. A respeito disso, Santos (2008, p. 51) afirma que 

 

[...] o Júri julga os crimes dolosos contra a vida, de modo que aplica a lei ao caso 

concreto, tal como fazem os demais juízes e tribunais do país. Sua tarefa em 

absolutamente nada difere daquela concernente ao magistrado togado. A única 

diferença é que o Júri é um tribunal especial, porque o constituinte o elevou à 

categoria de garantia individual, tendo por fim estabelecer que o devido processo 

legal (leia-se a formação da culpa), em determinados casos, somente se pode fazer 

por seu intermédio.  

Por isso, aos jurados – e somente a eles – é atribuída a função de dirimir as lides 

penais no campo dos delitos dolosos contra a vida. Certamente, se a lei ordinária 

deliberar incluir outras matérias para a apreciação do Júri, nada impede que sua 

competência seja ampliada, pois o texto constitucional não obstrui tal argumento; 

não pode o legislador ordinário diminuir a esfera de atuação do Tribunal Popular, 

mas aumentá-la está dentro de suas possibilidades.  

Assim, quando reunido, o Júri faz parte da função estatal de solucionar os conflitos 

surgidos na sociedade diante da prática de um crime. É função jurisdicional. Daí 

porque é órgão do Poder Judiciário.  

 

 

Tendo em vista o processo que se percorre até chegar à sentença, podemos verificar 

em Nucci (2008) que a esta última, diante do veredito proferido pelo Conselho de Sentença 

por meio dos quesitos, restará ao juiz presidente que a profira, de forma a absolver, 

desclassificar o delito com consequente remessa ao juízo competente ou condená-lo e desde já 

fixar a pena, levando em consideração as circunstâncias atenuantes e agravantes e, ao fim, 

dosando a pena na forma da lei.  

Portanto, cabe ao Júri decidir em sigilo sobre o destino do réu, condenando-o ou não. 

A competência do juiz, nesse caso, é de apenas, fixar a sanção. Para isso, ele deve respeitar “o 

sistema trifásico”, conforme o Código Penal (art. 68) que: a) estabelece a pena-base (art. 59, 

CP); b) insere as agravantes e atenuantes; c) considera os aumentos e diminuições da pena” 

(NUCCI, 2014, p. 755). Além disso, o juiz presidente, deve, também, deliberar sobre os 

efeitos da condenação (arts. 91  e 92 do CP). 

As atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri estão dispostas no art. 497 do 

Código de Processo Penal, que destaca as seguintes: a) regular a polícia das sessões e prender 

os desobedientes; b) requisitar o auxílio da força policial, que ficará sob sua exclusiva 

autoridade; c) dirigir os debates, intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou 

mediante requerimento de uma das partes (inclusive controlando as partes e impedindo 

agressões verbais excessivas de uma parte contra a outra); d) resolver as questões incidentes, 
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que não dependam de pronunciamento do júri (toda questão de direito deve ser sanada pelo 

juiz togado, não concernindo ao Conselho de Sentença. Ex.: a inclusão de tese levantada por 

qualquer das partes do questionário); e) nomear defensor ao réu, quando o considerar 

indefeso, podendo nesta situação, dissolver o conselho, marcando novo dia para o julgamento, 

que se realizará com outro defensor; f) mandar retirar da sala o réu que dificultar a realização 

do julgamento, prosseguindo-se sem sua presença, entre várias outras. 

 

2.3 Lei Maria da Penha (Nº 11.340/2006) 

 

Decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva em 07 de agosto de 2006, a Lei nº 11.340 entrou em vigor no dia 22 de setembro de 

2006 e surgiu como resultado de um esforço coletivo dos movimentos de mulheres e dos 

poderes públicos na luta contra a violência doméstica e familiar e ao alto índice de morte de 

mulheres no país. Com um reflexo positivo, a Lei foi reconhecida pela ONU como uma das 

melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra mulheres. 

Nessa direção, registramos o que a introdução da Lei diz: 

 

 

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a 

criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o 

Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras 

providências. (BRASIL, Lei 11.340/2006 de agosto de 2007). 

 

Esta Lei alterou o Código Penal, como a introdução do parágrafo 9º, do art. 129, 

proporcionando que agressores de mulheres em âmbito doméstico ou familiar sejam presos 

em flagrante ou tenham sua prisão preventiva decretada. Estes agressores também não 

poderão mais ser punidos com penas alternativas.  

Em seu capítulo primeiro, nas disposições gerais sobre a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, encontramos o art. 5º que nos esclarece o seguinte: “Art. 5º. Para os 

efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial”. (BRASIL, Lei 11.340/2006 de agosto de 2007). 

Isso quer dizer que para os casos estudados em nosso trabalho, essa lei poderia ser 

aplicada para a condenação dos réus, visto que ela foi sancionada após as respectivas 
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prolatações das sentenças. Para esse efeito, lembramos que nos casos que são objetos de nossa 

pesquisa, os crimes foram praticados por ex-parceiros das vítimas. 

A fim de entendermos a importância da Lei Maria da Penha, para a proteção da mulher 

vítima de violência doméstica no Brasil, citamos Dias (2007, p. 25), que esclarece o seguinte: 

[...] no país, apenas 2% dos acusados por violência doméstica contra a mulher são 

condenados. De cada cem mulheres brasileiras assassinadas, setenta foram vítimas 

no âmbito de suas relações domésticas, evidenciando que, ao contrario dos homens, 

as mulheres perdem suas vidas no espaço privado. 
 

Os avanços da Lei nº 11.340 são muito importantes para um significativo aumento no 

número de denúncias e para que esses casos não fiquem apenas arquivados na delegacia e, 

outrossim, sejam julgados.  

No que se refere à punição do agressor, a Lei Maria da Penha mudou a realidade 

processual dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ao proibir a 

aplicação da Lei nº 9.099/95, impossibilitou a punição dos agressores com penas como multas 

ou cestas básicas. A partir da criação da Lei Maria da Penha, os crimes cometidos contra as 

mulheres passaram a ser julgados em juizados/varas especiais de violência doméstica e 

familiar contra as mulheres, sob a competência civil e criminal; e equipados com profissionais 

multidisciplinares, tais como psicólogos e assistentes sociais treinados para um atendimento 

completo, especializado e humanizado. 

Com o intuito de apreendermos o conceito de violência doméstica, trazemos à tona o 

que asseveram Telles e Melo (2003), afirmando que essa expressão pode ser definida em 

poucas palavras, “[...] como sendo aquela que ocorre dentro de casa, nas relações entre as 

pessoas da família, entre homens e mulheres, pais/mães e filhos, entre jovens e pessoas 

idosas” (Ibid., p. 13). Entretanto, são as mulheres quem sofrem mais com essa violência. Elas 

são o alvo principal de agressões, como vemos:   

 

A própria expressão “violência contra a mulher” foi assim concebida por ser 

praticada contra pessoa do sexo feminino, apenas e simplesmente pela sua condição 

de mulher. Essa expressão significa a intimidação da mulher pelo homem, que 

desempenha o papel de seu agressor, seu dominador e seu disciplinador. (TELES; 

MELO, 2003, p. 19). 

 

 

Com efeito, faz-se necessário saber que, de acordo com estatísticas do Mapa da 

Violência 2015/ HISTÓRICO 1980/2013– por meio de registros do Sistema de Informação 

sobre Mortalidade (SIM), entre as décadas de 1980 e 2013, em um ritmo desenfreado ao 

longo dos anos, tanto em número quanto em taxas, morreu um total de 106.093 mulheres, 

vítimas de homicídio.  
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Nessa direção, o número de vítimas passou de 1.353 mulheres em 1980, para 4.762 em 

2013, um aumento assustador de quase 252% (por cento). Segundo o órgão, a taxa, que na 

década de 1980 era de 2,3 vítimas por 100 mil, dobrou para 4,8 em 2013, o que revela um 

aumento de 111,1%. Os dados evidenciaram que, após a promulgação da Lei nº 11.340, em 

um período que se estendeu dos anos de 2006 a 2013, o crescimento do número desses 

homicídios caiu para 2,6% ao ano e igualmente o crescimento das taxas reduziu a 1,7% ao 

ano. 

O problema da violência contra a mulher está enraizado na sociedade e deve ser 

combatido, bem como ser exaustivamente discutido nas mais variadas instâncias do ambiente 

social. Um exemplo dado foi que, recentemente, vimos esse assunto sendo abordado como 

tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Isso nos mostra o quanto é 

importante que essa temática seja debatida. 

Tomazi e Marinho (2014) entendem que a violência contra a mulher é considerada 

como uma temática multidisciplinar que aparece em âmbitos variados do conhecimento, como 

nas Ciências Humanas e Sociais, no Direito, na Antropologia, na Educação, etc. Segundo as 

autoras, esse tema se tornou, nos dias atuais, “motivo de preocupação constante em diversos 

setores da sociedade, que buscam políticas públicas para o seu enfrentamento”. (TOMAZI; 

MARINHO, 2014, p. 246). Ainda, segundo as autoras, a violência “pode ser pensada como 

um problema universal e um fenômeno social que atinge milhares de pessoas, em grande 

número de vezes, de maneira silenciosa e dissimulada”, e complementam que “O problema da 

violência contra a mulher é um tema legítimo de direitos humanos e saúde pública”. (Ibid., p. 

246).  

Consideramos a Lei Maria da Penha como critério por entender que as sentenças 

foram prolatadas a partir de seus preceitos. A lei do feminicídio é de significativa importância 

por tornar hediondo o crime contra a mulher por “razões de condição de sexo feminino”, bem 

como para o combate/enfrentamento à violência contra as mulheres. Reconhecemos sua 

relevância, porém não o tomamos como base pelo fato de que o corpus do nosso trabalho ter 

sido construído após a promulgação da Lei Maria da Penha.  

Contudo, vale ressaltar que o que vemos é um alto número de casos de homicídios, 

principalmente, de mulheres negras. Segundo dados do Mapa da Violência, a população negra 

é a maior vítima das mortes que ocorrem no Brasil. Enquanto as taxas de feminicídio contra a 

população de mulheres brancas tendem a reduzir no decorrer dos anos. Entre os homicídios de 

negras e brancas, calcula-se que o índice aumentou na última década para 190,9% em todo o 

país, sendo que em alguns estados, esse número ultrapassa significativamente. 
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2.4 O gênero discursivo textual sentença judicial  

 

 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade 

virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade comporta 

um repertório de gêneros do discurso que vai-se diferenciando e ampliando-se, à 

medida que desenvolve-se e complexifica-se a esfera dada. (BAKHTIN, 1997, p. 

280). 

 

 

A noção de gênero foi inicialmente instituída no campo da poética, mais precisamente, 

sobre uma reflexão da literatura. É o que podemos encontrar nos estudos de Bakhtin (1992, 

1997). Para essa discussão, acompanhamos o pensamento de Bahktin (1997), o qual sintetiza 

que os gêneros são tipos relativamente estáveis de enunciados e que sua ocorrência se dá no 

meio de comunicação social e, portanto, sua função é dialógica. 

A sentença judicial é um gênero discursivo textual que finaliza um processo. É, 

portanto, a decisão terminativa do processo e definitiva quanto ao mérito que aborda a questão 

relativa à pretensão punitiva do Estado, a fim de julgar procedente (condenatória) ou 

improcedente (absolutória) a sua imputação.   

Porém, no CPP, o termo sentença é usado de forma mais abrangente, para abarcar as 

decisões interlocutórias mistas (ou decisões com força definitiva que são as decisões que 

resolvem uma controvérsia, colocando fim a um processo ou a uma fase dele) e as definitivas 

(são tomadas pelo juiz, pondo fim a um processo, julgando o mérito em sentido lato, isto é, 

decidindo sobre a pretensão punitiva do Estado, mas sem avaliar a procedência ou 

improcedência da imputação), que não avaliam a imputação propriamente dita. 

 

2.4.1 A sentença condenatória 

 

Quanto à sua natureza, Nucci (2014) afirma que a sentença pode ser condenatória, 

quando julga procedente a pretensão punitiva do Estado, fixando exatamente a sanção penal 

devida, até então prevista, a ser exigida do acusado; declaratória, quando absolve ou julga, 

extinguindo a punibilidade; constitutivas, são pouco comuns no processo penal, porém 

possíveis de ocorrer como no caso da concessão de reabilitação, quando o Estado revê a 

situação do condenado, restituindo-lhe os direitos, por força da condenação definitiva; e 

enfim, mandamentais por conterem uma ordem judicial que deve ser imediatamente 

cumprida, sob a pena de desobediência, inserida na conjuntura do habeas corpus e do 

mandado de segurança.  
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Com o propósito de apreendermos a definição do gênero sentença condenatória, 

trazemos à tona o entendimento de Liebman (1968, p. 16):  

 

 

[...] a sentença condenatória tem duplo conteúdo e dupla função: em primeiro lugar, 

declara o direito existente – e nisto ela não difere de todas as outras sentenças 

(função declaratória); e, em segundo lugar, faz vigorar para o caso concreto as forças 

coativas latentes na ordem jurídica, mediante aplicação da sanção adequada ao caso 

examinado - e nisto reside a sua função específica, que a diferencia das outras 

sentenças.  

 

 

No Código do Processo Penal (CPP), a sentença é considerada como a decisão 

definitiva do processo, acolhendo ou rejeitando a ação da acusação. Em seu art. 381, são 

ressaltadas as principais partes da sentença. Elas são:   

 

1.  Os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para 

identificá-las 

2.  A exposição sucinta da acusação e da defesa;   

3.  A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundam a decisão;   

4.  Indicação dos artigos de lei aplicados;   

5. O dispositivo;   

6.  A data e a assinatura do Juiz.   

 

Gomes (2014, p. 54) afirma que “a doutrina majoritária divide a sentença apenas em: I 

- relatório; II - fundamentos; III - dispositivo.” Além desses três elementos destacados, ainda 

pode apresentar outros dois, como afirma Soto (2001, p. 52) apud Gomes (2014, p. 54): 

I - o preâmbulo: “mesmo não sendo essencial, é nele que estão contidos os dados de 

individualização da decisão, tais como a denominação do órgão, serventia no processo etc.”;  

II - a ementa: “significa apontamentos, lembretes, coisas a lembrar. É formada por 

duas partes: a verbetação e o dispositivo. A primeira é a sequência de palavras-chave, ou de 

expressões que indicam o assunto discutido no texto. O dispositivo é a regra resultante do 

julgamento do caso concreto, transcrito de forma concisa, afirmativa, objetiva, precisa, 

unívoca, coerente e correta”. 

Isto posto, levamos em consideração o que declara Lopes (2014, p. 21) sobre a 

sentença judicial, com a seguinte afirmação:  

 

[...] a sentença judicial é, dentre os gêneros característicos da esfera jurídica, o de 

maior relevância, pois é considerada o ápice do processo decisório. Em relação à sua 
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função sociocomunicativa e interacional, a sentença judicial configura atualmente 

um gênero textual que está cada vez mais próximo não somente dos operadores do 

Direito
8
, mas também dos litigantes/cidadãos. 

 

 

Nesse sentido, de acordo com Zavascki (2003), a função da sentença condenatória está 

na ação executiva que a ela posteriormente segue. Sua executividade decorre da circunstância 

de “se tratar de sentença que traz identificação completa de uma norma jurídica 

individualizada”, que, por sua vez, tem em si, conforme se observou, “a força de autorizar a 

pretensão à tutela jurisdicional” (Ibid., 2003, p. 9).  

 

2.4.2 Competências do juiz e efeitos da sentença 

 

No Código de Processo Penal (no Título da ação penal), em seu art. 387, ao juiz que 

profere a sentença condenatória, competirá: (I) mencionar as circunstâncias agravantes ou 

atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer; (II) mencionar outras 

circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de 

acordo com o disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940; (III) 

aplicar a s penas de acordo com essas conclusões; (IV) fixar valor mínimo para reparação nos 

causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (V) atender, quanto 

à aplicação provisória de interdições de direitos e medidas de segurança, ao disposto no Título 

XI deste livro; (VI) determinar se a sentença deverá ser publicada na íntegra ou em resumo e 

designará o jornal em que será feita a publicação (art. 73, § 1.º, do Código Penal). 

Quanto aos elementos da sentença condenatória, verificamos que, além dos essenciais 

(relatório, fundamentação e dispositivo), o art. 387 do CPP, explicita as circunstâncias 

agravantes ou atenuantes, da mesma maneira que todas as demais circunstâncias presentes 

para a aplicação da pena. Em conformidade com Nucci (2014), observamos que a aplicação 

da pena deve proceder da análise conjunta de todas as circunstâncias do delito.  

Os efeitos da sentença condenatória podem ser apresentados após sua prolatação, tal 

como a prisão do réu, o lançamento do nome do réu no rol dos culpados (registro em livro 

específico existente nos ofícios criminais, denominado de “Registro do Rol dos Culpados”) 

em seguida ao trânsito em julgado. 

Com base no exposto, compomos um quadro exemplificando, em síntese, a estrutura 

da sentença condenatória, bem como os artigos que a embasam. 
                                                             
8
 Nota da autora: De acordo com Pimenta (2007), os operadores do Direito são as pessoas responsáveis na 

atuação de ordem jurídica: advogados, defensores públicos, o representante do ministério público, o juiz, o 

oficial de justiça, o escrivão/escrevente e os serventuários da justiça. 



58 

 

 

Quadro 3 – Estrutura da sentença condenatória, conforme o Código de Processo Penal e o 

Código Penal 
Sentença condenatória 

Artigos Parte da sentença Características 

Art. 381 (I e II) Relatório Nome das partes; exposição sucinta da acusação e 

defesa, bem como provas produzidas. 

Art. 381 (III e IV) Fundamentação Indicação dos motivos de fato e de direito em que se 

fundar a decisão; indicação dos artigos de lei 

aplicados. 

Art. 59 a 68 do CP Dispositivo Aplicação da pena em três estágios, devidamente 

motivada; data e assinatura do juiz. 

Fonte: Adaptado a partir do CPP e do CP. 

 

Posteriormente, veremos que as sentenças que compõem nosso corpus são de trânsito 

em julgado. Isso implica dizer que elas produzem alguns efeitos, a saber: a) penais (podem 

gerar reincidência, impedir ou revogar o sursis
9
, impedir, ampliar o prazo ou revogar o 

livramento condicional, impedir a concessão de penas restritivas de direitos e multa ou causar 

a reconversão das restritivas de direito em privativa liberdade, entre outros); b) extrapenais 

(tornam certa a obrigação de reparar o dano, gerando título executivo judicial, provoca a 

perda dos instrumentos do crime, se ilícitos, do produto ou efeito do crime. 

 

 

2.5 O plano de texto da sentença 
 

 

Uma das características do gênero é a forma do texto que é marcada pelo seu plano 

de texto. Significa que há uma tendência de certos gêneros serem identificados a 

partir do seu plano e da sua composição, sendo reconhecível pelos usuários de uma 

língua, por aqueles que utilizam tais gêneros. (SILVA, 2016, p. 35). 

 

 

Para Adam (2011, p. 257), os planos de texto “desempenham papel fundamental na 

composição macrotextual do sentido”, com efeito, “o reconhecimento do texto como um todo 

passa pela percepção de um plano de texto”. (ADAM, 2011, 254), haja vista que a essa 

estrutura não deve ser atribuída somente a soma de ideias aleatórias. Nessa direção, os planos 

de textos servem para orientar a construção de um texto, de modo a clarificar ao leitor a 

                                                             

9
 Sursis: suspensão condicional da pena, aplicada à execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois 

anos, podendo ser suspensa, por dois a quatro anos, desde que
: 

o condenado não seja reincidente em crime 

doloso; a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as 

circunstâncias autorizem a concessão do benefício; e não seja indicada ou cabível a substituição por penas 

restritivas de direitos. 
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maneira como está organizado. No que concerne ao plano das sentenças condenatórias, que 

fazem parte do corpus de nossa pesquisa, verificamos que apresentam uma relativa variação, 

tendo em vista que em duas delas não se apresenta o relatório, parte que é considerada 

essencial pela doutrina jurídica.  

Para entendermos o plano de texto e sua organização, apresentamos o esquema a 

seguir proposto por Adam (2011, p. 256), no qual se faz presente um “conjunto de ligações de 

alto nível que faz toda a complexidade da organização textual”. 

 

Figura 8 - Esquema 30: Estruturação sequencial e não-sequencial dos textos 

 

Fonte: Adam (2011, p. 257) 

 

Os planos de texto são fundamentais na composição macrotextual do sentido, haja 

vista que Adam (2011, p. 258) refere-se ao plano de texto como “principal fator unificador da 

estrutura composicional”. Segundo o autor, os planos de texto podem ser convencionais ou 

ocasionais. Os planos convencionais são presos “pelo estado histórico de um gênero ou 

subgênero de discurso”. (Ibid., p. 258). Já com os planos ocasionais ocorrem de serem 

“inesperados, deslocados em relação a um gênero ou subgênero do discurso”. Isto é, os planos 

convencionais são estruturas mais tradicionais, presas e com uma estrutura prototípica 

apoiada pela tradição, enquanto os planos ocasionais são mais desamarrados, soltos.  

Para Adam (2011, p. 259), “[...] os planos de texto estão, juntamente com os gêneros, 

disponíveis no sistema de conhecimentos dos grupos sociais. Eles permitem construir (na 
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produção) e reconstruir (na leitura ou na escola) a organização global de um texto, prescrita 

por um gênero. Veremos em nossa análise a que plano de texto as sentenças condenatórias 

pertencem.  

Assim, baseando-se em Adam (2011), Silva (2016, p. 36) afirma que a estruturação 

dos planos de textos depende “do conhecimento de mundo sobre aquilo que é tratado, 

dimensão do não dito, implícitos e subentendidos”. Isto quer dizer que, de certa maneira, 

“quem constrói o plano de texto é o sujeito interessado em construir” (Ibid., p. 36). Para o 

autor,  

O plano de texto pode ser elaborado em função das intenções comunicativas, mas a 

estruturação interna acaba sendo semelhante a outros textos que já circulam no 

domínio discursivo. Para o linguista, os planos de texto podem ser mais ou menos 

marcados, mais ou menos visíveis e legíveis, seja pela segmentação, pelos anúncios 

de temas e subtemas, pelas mudanças de tópico e reformulações, pela articulação 

dos organizadores textuais. (SILVA, 2016, p. 36). 

 

 

Segundo Adam (2011, p. 61), o esquema a seguir nos apresenta diversos recursos para 

a compreensão do texto como uma prática discursiva, podendo ser analisada de determinados 

planos ou níveis de análise linguística, conforme vemos: 

 

Figura 9 - Esquema 4 - Níveis da análise de discurso e níveis da análise textual 

 

Fonte: Adam (2011, p. 61). 
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Dessa forma, Adam (2011) sugere que “todo discurso apresenta um objetivo, uma 

intenção (N1), que se desenvolve numa interação (N2) situada em determinada formação 

discursiva (N3) no uso específico da língua”. Posto isto, Gomes (2014, p. 30) declara que: 

 

 

O texto, por sua vez, possui uma linearidade, um encadeamento a partir das 

proposições enunciadas (N4) que formarão as sequências ou planos de texto no nível 

composicional (N5), que podem ser analisadas: a) no nível semântico (N6) – 

apoiado “na noção de representação discursiva e em noções conexas (anáforas, 

correferências, isotopias, colocações), que remetem ao conteúdo referencial do 

texto” (RODRIGUES et al., 2010, p. 152); b) no nível enunciativo (N7) – baseado 

“na noção de responsabilidade enunciativa, que corresponde às ‘vozes’ do texto, à 

sua polifonia” (RODRIGUES et al., 2010, p. 152);  c) no nível argumentativo (N8) – 

que considera que os objetivos se manifestam como atos de discurso corroborando 

para a orientação argumentativa do texto. 

 

 

 Adam (2011) postula que os planos de textos estão, com os gêneros, disponíveis no 

sistema de conhecimento dos grupos sociais. Portanto, fazem parte dos conhecimentos 

prévios do leitor que atua na construção de sentidos do texto. 

Segundo Cabral (2013, p. 244), o plano de texto pode nos permitir o reconhecimento 

dos “elementos necessários à compreensão e à produção, uma vez que, para a elaboração da 

estrutura global de um texto as formas como os parágrafos se organizam, a ordem em que as 

palavras se apresentam”, determina os sentidos a que ao texto podem ser atribuídos. 

Cabral (2013, p. 245) destaca que “todo texto é objeto de um trabalho de reconstrução 

de sua estrutura que, passo a passo, pode levar à elaboração de um plano de texto”. A autora 

afirma que o plano de texto pode fornecer “os elementos para a percepção e o tratamento dos 

demais níveis de análise propostos pela ATD, de forma integrada”. (Ibid., p. 253).  

Para entendermos como a sentença se constrói, determinamos o quadro 4, conforme 

Gomes (2014, p. 55-56), com o plano de texto da sentença, destacando sua função e suas 

características em cada parte. 

 

Quadro 4 – Plano de texto da sentença 

PLANO DE TEXTO 

DO GÊNERO 

SENTENÇA 

FUNÇÃO CARACTERÍSTICAS 

PREÂMBULO Informa a natureza da ação e dá 

indicações individuais da 

sentença. 

- contém os dados individuais do processo;  

- não é obrigatório. 

EMENTA Apresenta de forma geral o 

conteúdo da sentença. 

Subdivide-se em Verbetação 

(palavras-chave ou expressões 

- apresenta um resumo do processo;  

- caracteriza-se pelo uso de palavras-chave e de 

nominalizações;  

- não é obrigatória. 
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gerais que indicam o conteúdo 

do relatório e dos fundamentos) 

e Dispositivo (resultado da 

sentença de forma sucinta). 

RELATÓRIO Apresenta o histórico e/ou 

exposição das principais 

ocorrências do processo 

- expõe os fatos do processo; - é exigido por lei 

e sua ausência anula a sentença; 

 - é considerado uma prova de que o juiz tem 

conhecimento do processo e que está apto a 

proferir a decisão do processo;  

- deve registrar e descrever as principais 

ocorrências do processo como, por exemplo, a 

solicitação com suas especificações, razões e 

motivações, a defesa apresentada, os eventuais 

incidentes e suas soluções, bem como possíveis 

pontos controversos;  

- é dividido em parágrafos; cada parágrafo se 

refere a uma ação distinta do processo advinda 

dos outros gêneros que o compõem;  

- deve apresentar um texto claro e conciso;  

- deve ser um texto neutro e imparcial baseado 

unicamente no processo;  

- há predominância das sequências narrativa e 

descritiva; 

- deve responder as seguintes perguntas: O 

quê? Quem? Como? Quando? Por quê?   

FUNDAMENTOS Apresenta os aspectos legais 

que motivaram a decisão do 

magistrado. 

- é a parte referente à fundamentação lógica da 

decisão e diz respeito às questões de fato e de 

direito, ou seja, são os aspectos legais que 

fundamentaram a sentença;  

- é uma parte exigida por lei e sua ausência 

anula a sentença;  

- constitui-se como uma garantia constitucional 

e serve como controle de possíveis 

arbitrariedades na sentença;  

- possibilita a fiscalização tanto da atuação 

como do julgamento do juiz;  

- há predominância das sequências 

argumentativa e expositiva 

DISPOSITIVO Apresenta a decisão, a 

conclusão, o tópico final do 

processo. 

- é a decisão, a conclusão, o tópico final do 

processo;  

- deve ser claro e abrangente, incluindo todos 

os pedidos do processo;  

- é exigido por lei e sua ausência anula a 

sentença;  

- deve ser claro e objetivo; 

- há predomínio da sequência argumentativa. 

Fonte: Gomes (2014, p. 56) 
 

Faz-se necessário ressaltar que as narrativas presentes nas sentenças não se encontram 

somente nos relatórios, mas, também, ocorrem nos fundamentos e nos dispositivos. Isso pode 

ser observado, a partir do quadro (5),  uma vez que podemos verificar a presença dos 

elementos que constituem a narrativa, bem como os que marcam a responsabilidade 

enunciativa.  
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No quadro 5, exemplificamos, com uma das sentenças do corpus de nossa pesquisa, o 

que pode ser um esquema prototípico de uma sentença judicial condenatória com as partes 

essenciais, para ir de encontro com a estrutura composicional do quadro (4) acima. 

Quadro 5 – Modelo de plano de texto prototípico da sentença condenatória com base no 

quadro de Gomes (2014, p. 55-56) 

SENTENÇA S2 PARTES DA 

SENTENÇA 
S E N T E N Ç A 

 

Autos n°: 0079.10.035.624-9  

Autor: Ministério Público do Estado de Minas Gerais  

Réus: Bruno Fernandes das Dores de Souza e Dayanne Rodrigues do Carmo Souza   

PREÃMBULO 

 

Vistos, etc.   

 

Bruno Fernandes das Dores de Souza e Dayanne Rodrigues do Carmo 

Souza, qualificados nos autos, foram regularmente processados nesta Comarca e, ao 

final, pronunciados como incursos, o primeiro nas sanções do art. 121, § 2°, incisos I, 

III e IV, art. 148, § 1º, IV, em relação à vítima Elisa Samúdio e art. 211, todos do 

Código Penal e a segunda, como incursa nas sanções do art. 148, § 1º, IV, em relação à 

vítima Bruno Samúdio.   

Nesta data foi realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade em 

que os Senhores Jurados, ao votarem a primeira série de quesitos em relação ao réu 

Bruno Fernandes das Dores de Souza, no tocante ao crime de homicídio, por 04 

(quatro) votos reconheceram a materialidade do fato e a autoria. Por 04 (quatro) votos a 

01(um) foi afastada a tese de participação de crime menos grave e negado o quesito 

absolutório.  Por 04 (quatro) votos a 03 (três) afastada a tese de participação de menor 

importância. Por 04 (quatro) votos a 01 (um) foi reconhecida a qualificadora do motivo 

torpe. Por 04 (quatro) votos foram reconhecidas as qualificadoras do emprego da asfixia 

e do recurso que dificultou a defesa da vítima.    

Proposta a segunda série de quesitos, ainda em relação ao réu Bruno 

Fernandes das Dores de Souza, quanto ao crime previsto no art.148, § 1º, IV, do CPB, 

contra a vítima Bruno Samúdio, por 04 (quatro) votos a 03 (três) reconheceram a 

materialidade do crime de sequestro. Por 04 (quatro) votos a 02 (dois), foi negado o 

quesito absolutório. Por 04 (quatro) votos foi reconhecida a qualificadora prevista no 

inciso IV, do § 1º, do art. 148 do CPB.   

Na terceira e última série de quesitos, quanto ao crime de ocultação de 

cadáver, por 04 (quatro) votos reconheceram a materialidade. Por 04 (quatro) votos 

contra 01 (um) voto foi reconhecida a autoria, sendo por 04 (quatro) votos a 02 (dois) 

negado o quesito absolutório.    

Ao votarem os quesitos em relação à ré Dayanne Rodrigues do Carmo 

Souza, no tocante ao crime do art.148, § 1º, IV, do CP contra a vítima Bruno Samúdio, 

por 04 (quatro) votos reconheceram a materialidade. Por 04 (quatro) votos contra 01 

(um) voto foi reconhecida a autoria, sendo por 04(quatro) votos a 03 (três) foi afirmado 

o quesito absolutório.    

Assim exposto e considerando a vontade soberana do Júri, declaro o réu Bruno 

Fernandes das Dores de Souza incurso nas sanções do art. 121, § 2°, I, III e IV, 

art.148, § 1º, IV, e art. 211, todos do CPB. Absolvo a ré Dayanne Rodrigues do 

Carmo Souza do crime previsto no art.148, § 1º, IV, do CP. 

 

VISTOS/ 

RELATÓRIO 

 

Passo à dosimetria da pena.    

Réu Bruno Fernandes das Dores de Souza, pelos crimes do art. 121, 2°, I, 

III e IV, do CP e art. 148, § 1º, IV, do CP, art. 211 do CPB:  

Culpabilidade. A culpabilidade dos crimes é intensa e altamente reprovável. 

DOSIMETRIA DA 

PENA/ 

FUNDAMENTOS 
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O crime contra a vida praticado nestes autos tomou grande repercussão não só pelo fato 

de ter entre seus réus um jogador de futebol famoso, mas também por toda a trama que 

o cerca e pela incógnita deixada pelos executores sobre onde estariam escondidos os 

restos mortais da vítima. Embora para esta indagação não se tenha uma resposta, 

certamente pela eficiência dos envolvidos, a sociedade de Contagem que em outro 

julgamento já tinha reconhecido o assassinato da vítima, hoje reconheceu o 

envolvimento do mandante na trama diabólica.    

A investida do réu contra a vítima não foi a primeira vez, mas certamente foi a 

última. Ficou cristalino o interesse do réu em suprimir a vida de Elisa Samúdio. Agiu 

sempre de forma dissimulada da sua real intenção.    

Assim Elisa foi sequestrada no Rio de Janeiro e trazida cativa para o sítio em 

Esmeraldas, onde ficou por quase uma semana esperando a operacionalização de sua 

morte. O desenrolar do crime de homicídio conta com detalhes sórdidos e demonstração 

de absoluta impiedade. A culpabilidade é pelos mesmos motivos, igualmente acentuada 

em relação ao crime de sequestro tendo como vítima a criança Bruno Samúdio, sendo 

igualmente intensa e reprovável em relação ao crime de ocultação de cadáver. O réu 

Bruno Fernandes acreditou que consumindo com o corpo, a impunidade seria certa.   

Conforme se infere das folhas de Antecedentes Criminais de f. 9.519/9.523, 

9.724/9.727 e 9.638 bem como Certidões de Antecedentes Criminais de f. 9.524/9.525, 

9.686, 9.667, 9.654/9.655, 9.8361, 13.106/13.110, 9.653 e 15.228 o réu embora 

tecnicamente primário já conta com condenação criminal, de modo que não pode ser 

tido como de bons antecedentes. A circunstância atinente à conduta social não lhe 

favorece, eis que há informações nos autos de que tinha envolvimento com o tráfico de 

drogas (f. 15865/15870). A conduta social é igualmente desfavorável considerando o 

comprovado envolvimento do réu Bruno Fernandes na face obscura do mundo do 

futebol. No tocante à personalidade tal circunstância, igualmente não favorece ao 

acusado, uma vez que demonstrou ser pessoa fria, violenta e dissimulada. Sua 

personalidade é desvirtuada e foge dos padrões mínimos de normalidade. O réu tem 

incutido na sua personalidade uma total subversão dos valores.  Os motivos do crime de 

homicídio já foram apreciados para efeito de reconhecimento da qualificadora do 

motivo torpe. Os motivos dos crimes de sequestro da vítima Elisa Samúdio e do crime 

de  ocultação de cadáver, não serão interpretados desfavoravelmente, tendo em vista 

que a motivação exsurgida, no caso em apreço, foi inerente aos tipos penais. As 

circunstâncias não o favorecem uma vez que a vítima foi atraída para o Rio de Janeiro, 

onde permaneceu hospedada em hotel, às expensas do réu, até o momento de seu 

sequestro no dia 04.06.2010, quando foi agredida e rendida com a concorrência do 

corréu Luiz Henrique Ferreira Romão e do então adolescente Jorge Luiz. Foi levada 

para a casa do acusado Bruno Fernandes, no Recreio dos Bandeirantes/RJ e de lá foi 

trazida para Minas Gerais, onde ficou igualmente cativa, juntamente com seu bebê e 

permaneceram sucumbidos até o dia em que Elisa foi levada para as mãos de seus 

executores. Tais circunstâncias demonstram a firme disposição para a prática do 

homicídio que teve a sua execução meticulosamente arquitetada. As circunstâncias do 

sequestro do bebê, são pelos mesmos fundamentos desfavoráveis. Também não lhe 

favorecem as circunstâncias da ocultação de cadáver. A supressão de um corpo 

humano é a derradeira violência que se faz com a matéria, num ato de desprezo e 

vilipêndio.  As conseqüências do homicídio foram graves, eis que a vítima deixou órfã 

uma criança de apenas quatro meses de vida. As consequências quanto ao crime de 

seqüestro da criança são igualmente desfavoráveis, eis que, no primeiro dia do crime 

ficou, inclusive privada da companhia de sua mãe que tinha sido agredida na cabeça. 

Foi, ainda, privada de sua liberdade do decorrer dos dias seguintes e depois da execução 

de sua mãe, passou pelas mãos de diversas pessoas igualmente estranhas. As 

circunstâncias do crime de ocultação de cadáver, não serão interpretadas em seu 

desfavor, uma vez que não foram reveladas.   No tocante ao comportamento das 

vítimas, não constam nos autos provas de que tenha havido por parte delas qualquer 

contribuição. Registro que o fato de a vítima Elisa estar cobrando o reconhecimento do 

filho e respectiva pensão não eram motivos para serem alvos de tão bárbaros delitos. 

  Com tal diagnóstico, na 1ª. fase, em relação ao crime do art. 121, 2°, I, III e 

IV, do CPB  com preponderância das circunstâncias desfavoráveis e reconhecidas as 

qualificadoras do motivo torpe, do emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa 

da vítima,  fixo a pena base em 20 (vinte) anos de reclusão.    
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Na 2ª fase, registro que durante todo o processo o réu negou qualquer 

envolvimento no crime, inclusive por ocasião do seu interrogatório ocorrido na data de 

ontem. Naquele depoimento, prestou esclarecimentos, identificando o executor do 

homicídio. Hoje, o réu, pediu para ser novamente ouvido, oportunidade em que 

reconheceu que sabia que a vítima Elisa Samúdio iria morrer. Não quis mais responder 

às perguntas. Data vênia, mas essa lacônica confissão não merece a mesma redução 

concedida ao corréu Luiz Henrique Ferreira Romão, no julgamento passado como quer 

a defesa.    

Naquela ocasião consignei que a admissão do réu Luiz Henrique de que 

realmente tinha levado Elisa Samúdio para ser executada, ao afirmar que a levou ao 

encontro com a morte, colocou uma pá de cal na discussão criada desde o início pela 

defesa dos acusados que sempre afirmou que Elisa estava viva.    

  

Dessarte, dou à confissão do réu Bruno Fernandes hoje no Plenário valoração 

que permite a redução pela atenuante em 03 (três) anos, ficando, pois, fixada em 17 

(dezessete) anos de reclusão.   

Reconheço a agravante do art. 62, I, CPB, eis que sustentado no Plenário pela 

acusação que o réu agiu na qualidade de mandante da execução da vítima, fato este 

comprovado nos autos pela prova oral, mormente pela delação do corréu Luiz Henrique 

às f. 15898/15.909, de modo que majoro a pena de 06 (seis meses). A pena final, 

portanto, perfaz 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na 3º fase, 

registro que não há causas especiais de oscilação. A pena será cumprida em regime 

inicialmente fechado.    

No tocante ao crime do art. 148, § 1º, IV, do CP, já analisadas as 

circunstâncias judiciais, na sua maioria desfavoráveis, na 1ª. fase,  fixo a pena base em 

3 (três) anos de reclusão. Na 2ª fase, registro que não há atenuantes, havendo a 

agravante do art. 61, II, “e”, do CPB, eis que o crime foi praticado contra descendente, 

motivo pelo qual, majoro a pena de 03(três) meses. Na 3ª fase, não há causas especiais 

de oscilação, motivo pelo qual, fica a reprimenda, concretizada em 3 (três) anos e 3 

(três) meses de reclusão. A pena será cumprida em regime aberto.   

No tocante ao crime do art. 211 do CP, já analisadas as circunstâncias 

judiciais, na sua maioria desfavoráveis, na 1ª. fase,  fixo a pena base em 1 (um) ano e 

06 meses de reclusão. Na 2ª fase, registro que não há atenuantes ou agravantes. Na 3ª 

fase, não há causas especiais de oscilação, motivo pelo qual, fica a reprimenda, 

concretizada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. A pena será cumprida em 

regime aberto.   

Ficam, pois, as penas totalizadas em 22 (vinte e dois) anos e 03 (três) meses 

de reclusão, nos termos do art. 69 do CPB.    

Custas pelo réu Bruno Fernandes.   

O réu foi preso por prisão preventiva mantida por ocasião da pronúncia. Nesta 

oportunidade, diante do resultado do julgamento, persistem os requisitos da custódia 

cautelar. Ademais, não se pode perder de vista a gravidade concreta dos delitos, 

indicada pelo "modus operandi" com que os crimes foram perpetrados, como no caso 

em que, além da violência praticada contra Elisa Samúdio, há ainda, a perversidade com 

a qual foi destruído e ocultado o seu cadáver, impedindo, inclusive um sepultamento 

digno para que fosse minimamente homenageada por seus familiares e amigos.     

Indiscutível se torna registrar, que os crimes descritos nestes autos, causam 

extremo temor no seio da sociedade, não podendo o Poder Judiciário fechar os olhos a 

esta realidade, de modo que a paz social deve ser preservada, ainda que, para tal, seja 

sacrificada algumas garantias asseguradas constitucionalmente, dentre elas, a liberdade 

individual.   

Não há, ainda, como deixar de falar da natureza de um dos delitos em análise, 

qual seja, homicídio triplamente qualificado, considerado hediondo, a teor do artigo 1º, 

inciso I, da Lei nº 8.072/90, crime doloso, punido com pena de reclusão, dotado, pois, 

de maior censurabilidade jurídico-penal.    

Por todo o exposto, o réu não poderá recorrer em liberdade.    

Transitada em julgado:   

 1 - Comunique-se a condenação ao TRE para atendimento ao art. 15, III, da 

CF/88 e aos Órgãos de identificação criminal nos termos do art. 809 do Código de 

Processo Penal.    

DOSIMETRIA DA 

PENA/ 

DISPOSITIVO 
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2 – Encaminhe-se Guia de Execução à VEC. Oportunamente, arquivem-se os 

autos com baixa na distribuição.   

    Sentença publicada em plenário e dela intimadas as partes.   

    Registre-se. Sala de Sessões do Tribunal do Júri.    

                  Comarca de Contagem, 08 de março de 2013.    

 

Marixa Fabiane Lopes Rodrigues 

                                            Juíza de Direito 

 

 

Nas sentenças que compõem o corpus de nossa pesquisa, um ponto em comum entre 

elas é necessário ser destacado, o fato de conterem as seções divididas em “Vistos”, que 

corresponde ao relatório, e em “Passo a dosar a pena”, que corresponde à fundamentação e ao 

dispositivo.  

Para Rodrigues (2016, p. 131), essas “zonas textuais” são assim consideradas por 

serem “anunciadas por um título que evidencia a variação” entre as seções: vistos etc/passo a 

dosar a pena x relatório/fundamentação/dispositivo. Segundo a autora, esses títulos exercem a 

função de cumprir os requisitos considerados essenciais na sentença judicial, conforme o art. 

381 do CPP. O quadro a seguir expõe essa ideia aplicada ao corpus deste trabalho: 

 

Quadro 6 – Título das seções 

Sentença 1 

(réu: Lindemberg A.) 

Sentença 2 

(réu: Bruno F.) 

Sentença 3 

(réu: Mizael B.) 

 

Vistos. Vistos, etc. Vistos. 

Passo a dosar a pena. Passo à dosimetria da pena. Passo a dosar a pena. 

 

Segundo Marquesi (2016, p. 127), a seção que inclui os Vistos, que corresponde à 

dispensa do relatório, é utilizada pelo fato de ser “inquestionável a culpabilidade do réu”, e a 

seção Passo a dosar a pena, que corresponde à fundamentação e ao dispositivo, é assim 

denominada pelo motivo de não “haver dúvidas quanto ao ocorrido”. 

Verificamos que no início das sentenças dos mesmos quadros, os juízes dispensam o 

relatório ao proferi-las, contudo, isso não anula ou exclui a decisão, haja vista que eles se 

respaldam na Lei 3689/41, mais precisamente, no art. 492 do Código de Processo Penal que 

diz o seguinte para o caso de condenação: 

 

Art. 492. Em seguida, o juiz presidente proferirá sentença que: 
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I – no caso de condenação:  

a) fixará a pena-base; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 

b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates;  

c) imporá os aumentos ou diminuições da pena, em atenção às causas admitidas 

pelo júri;  

d) observará as demais disposições do art. 387 deste Código; mandará o acusado 

recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos 

da prisão preventiva;  

e) estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação; (Incluído pela Lei 

nº 11.689, de 2008). 

 

Portanto, consideramos que há uma variação no que diz respeito à ocorrência dos 

planos de texto nas sentenças, pois vemos que foi encontrada a fundamentação dentro do 

dispositivo, na S1 e na S3, correspondendo a seção “Passo a dosar a pena”. Estas, não se 

encaixam em um padrão definido pela doutrina, pelo contrário, as sentenças variam de acordo 

com o órgão, com o magistrado etc, sendo assim, são ocasionais. Isso pode ser constatado 

nelas próprias, tendo em vista que em sua construção não há delimitações referentes a cada 

parte (relatório, fundamentos, dispositivo), consideradas essenciais. 
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3 METODOLOGIA  

 

Neste capítulo, apresentamos nosso enquadre metodológico, entre eles os 

procedimentos utilizados para tratamento dos dados, as categorias que iremos trabalhar, a 

caracterização do corpus e os critérios para sua seleção. 

 

3.1 Caracterização do corpus de pesquisa 

 

As sentenças judiciais que compõem o corpus da pesquisa foram coletadas nos sites 

eletrônicos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais (TJMG), por meio de downloads. Uma delas (S1)
10

 foi obtida através 

de contato com o Ofício do Júri e Execuções Criminais de Santo André/SP.  

Para isso, estabelecemos os seguintes critérios para seleção das sentenças:  

(1) foram prolatadas após a promulgação da Lei Maria da Penha (2006); 

(2) tem como objeto os crimes de homicídio contra a mulher; 

(3) foram de crimes de repercussão nacional; 

(4) foram prolatadas por juízes diferentes. 

Por fim, ressaltamos que elegemos esses critérios porque eles se sustentam em um 

critério de primeira ordem: disponibilidade pública de acesso. Além disso, destacamos que as 

sentenças selecionadas a partir desses critérios foram as únicas que conseguimos encontrar 

dentro desse universo de disponibilidade pública de acesso, outros casos que, por ventura, 

vieram a público, não tomamos conhecimento ou não se encaixam nos critérios supracitados. 

Para fins de questão da preservação de identidade dos envolvidos, salientamos que, por se 

tratar de casos públicos, entendemos que o aparecimento dos nomes das partes no trabalho é 

adequado. Por se tratar de sentenças de impacto nacional e, consequentemente, social no país, 

seu acesso pode ser facilmente realizado através de outros sítios da Internet (notícia, blogs 

etc).  

O corpus da pesquisa, portanto, é formado por três sentenças condenatórias que, ao 

todo, somam-se em 29 páginas. Duas delas possuem nove páginas cada, S1 e S2, e a maior, 

onze páginas, S3. As sentenças são dos anos de 2012 e 2013, de acordo com a ordem dos 

casos mencionados acima. Todas elas são de homicídios dolosos contra mulheres, foram 

proferidas por juízes diferentes e tiveram repercussão na mídia nacional.  

                                                             
10

 Ver o quadro 6, pág. 50. 
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Destacamos que o critério (3) se justifica pelo fato de os casos terem atingindo uma 

parcela significativa da população, pois os crimes circularam em telejornais e em revistas 

(impressas e digitais). Inclusive, um deles foi televisionado, o caso do cativeiro em sua 

própria casa, que viveu a vítima Eloá Pimentel, em 2008. Os outros dois também tiveram uma 

relevante visibilidade na mídia, tendo em vista que um deles teve como principal suspeito e, 

posteriormente culpado, o então goleiro Bruno Fernandes, que à época era capitão de um 

conhecido time de futebol carioca. Bruno se envolveu com Elisa Samúdio, estando casado, e a 

jovem engravidou dele, pedindo que o mesmo reconhecesse a paternidade da criança. Isso o 

teria motivado a assassiná-la. O outro caso apareceu na mídia, principalmente em jornais, cujo 

suspeito principal do desaparecimento da vítima, Mércia Nakashima, era seu ex-namorado, o 

policial e advogado Mizael Bispo. Todos da família da vítima tinham certeza de que o 

acusado era o principal envolvido no sumiço da advogada, porém, ele sempre negava quando 

entrevistado. Os dois últimos casos consistiram, inicialmente, no desaparecimento das 

vítimas, seguidos de investigação por parte da polícia sobre os principais suspeitos, o que 

culminou em suas respectivas resoluções. 

 

3.2 Caracterização dos casos 

 

Analisamos, entre outras, a sentença do processo que tem como réu Lindemberg Alves 

Fernandes, ex-namorado da estudante Eloá Cristina Pimentel, acusado pelo homicídio da 

jovem e condenado a 98 anos de prisão. O fato teve início em 13 de outubro de 2008 quando 

o autor do assassinato invadiu a residência da vítima por estar inconformado com o término 

do namoro e lá permaneceu mantendo Eloá e mais três amigos em cativeiro. Após a soltura 

dos três jovens e quase cem horas de negociação com o acusado, a polícia conseguiu invadir o 

apartamento e Lindemberg disparou contra a garota que morreu com um tiro na cabeça e 

outro na virilha. O crime aconteceu em Santo André, ABC paulista/SP e foi julgado na 

mesma cidade em 16 de fevereiro de 2012. 

A segunda sentença é a do processo relativo ao ex-goleiro de futebol, Bruno Fernandes 

das Dores de Souza, acusado de ter participado e de ter sido o mandante do assassinato da 

modelo Elisa Samúdio que desapareceu em junho de 2010. A jovem pedia judicialmente o 

reconhecimento da paternidade do filho ao jogador Bruno Fernandes de Souza, à época 

goleiro e capitão de um time de futebol carioca. Bruno conheceu Elisa em maio de 2009 – 

segundo ele, em uma festa organizada por outro jogador do mesmo time –, foi indiciado e 

preso sob a acusação de ter planejado o assassinato da vítima. De acordo com um dos 
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acusados pelo crime, Elisa teria sido morta por estrangulamento, esquartejada e seus restos 

mortais postos em concreto, e até hoje não foram encontrados. Dois acusados pelo crime 

foram julgados (Bruno e sua esposa) tiveram sentença decretada no dia 24 de novembro de 

2012. A sentença do acusado foi decretada no dia 08 de março de 2013, na Comarca de 

Contagem/MG. 

Por fim, analisamos a sentença do processo do ex-policial e advogado Mizael Bispo de 

Souza, condenado a 20 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado pelo assassinato 

da ex-namorada, a advogada Mércia Nakashima, na represa de Nazaré Paulista em 2010. À 

época, a vítima desapareceu em 23 de maio de 2010 após ter deixado a casa de familiares, em 

Guarulhos. A sentença foi prolatada na comarca de Guarulhos, na data de 14 de março de 

2013.  

Sabendo de todos os gêneros que precedem o gênero sentença condenatória, 

reforçamos que escolhemos este por ser considerado um dos mais importantes no campo 

judiciário, haja vista que é o que finaliza um processo e constitui ato decisório pelo qual o juiz 

põe fim a um processo, além de constituir um discurso de poder, dotado de autoridade, 

podendo “modificar a realidade dos sujeitos envolvidos no conflito”. (GOMES, 2014, p. 60). 

Na sentença condenatória, podemos encontrar os fatos narrados. Portanto, nosso foco são as 

narrativas. 

 

3.3 Procedimentos de análise dos dados 

 

 

Nossa pesquisa filia-se à área de concentração em Linguística Teórica e Descritiva, 

seguindo a linha Estudos Linguísticos do Texto. A metodologia apoia-se em aportes teóricos 

da Linguística Textual, da Linguística da Enunciação e da Análise Textual dos Discursos. 

Trata-se de uma abordagem qualitativa de tipo documental que segue o método indutivo, do 

qual partimos da generalização de observações de casos da realidade concreta para 

constatações particulares. 

Trabalhamos com produtos já disponíveis, articulando quadro teórico e dados. Para a 

análise, orientamo-nos pela relação de oito categorias propostas por Adam (2011) como 

formas de manifestação da RE, a saber: (1) os índices de pessoas; (2) os dêiticos espaciais e 

temporais; (3) os tempos verbais; (4) as modalidades; (5) os diferentes tipos de representação 

da fala; (6) as indicações de quadros mediadores; (7) os fenômenos de modalização 

autonímica e (8) as indicações de um suporte de percepções e de pensamentos.  
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A partir disso, procuramos identificar quais as marcas linguísticas apresentam-se nas 

narrativas das sentenças condenatórias, em seguida descrevemos, analisamos e interpretamos. 

Nossa análise acompanha os seguintes procedimentos:  

I) identificação e correlação das vozes que se apresentam nas narrativas das 

sentenças;  

II) descrição, análise e interpretação das marcas da língua que assinalam a (não) 

assunção da responsabilidade enunciativa nas narrativas das sentenças judiciais 

condenatórias;  

III) análise interpretativa dos dados encontrados e discussão dos resultados. 

O recorte das narrativas nas sentenças ocorreu por meio da identificação do discurso 

narrativizado (demarcado pelos diferentes tipos de representação da fala) e por meio dos 

verbos no pretérito perfeito que denotam eventos passados. Propomo-nos a analisar o 

fenômeno da responsabilidade enunciativa em cada parte das narrativas das sentenças de 

acordo com o que foi proposto por Adam (2011, p. 226), em relação ao esquema da sequência 

narrativa, contendo Situação Inicial (Pn1), Nó (Pn2), Re (Ação) ou Avaliação (Pn3), 

Desenlace (Pn4) e Situação Final (Pn5), que representam as macroproposições da narrativa. 

Nas análises, fizemos divisões seguindo o esquema da sequência narrativa proposto 

por Adam (2011), objetivando uma melhor visão às partes da sequência. Usamos aspas para 

destacar os termos e excertos extraídos das narrativas nas sentenças no corpo do texto. 

Usamos a cor amarela para realçar os exemplos retirados das sentenças para explicitar as 

análises. Ao fim de cada parte, tecemos considerações com a identificação e a descrição das 

categorias que manifestam o grau da responsabilidade enunciativa, igualmente os PDV 

acionados, bem como a análise e a interpretação do fenômeno RE nas narrativas das sentenças 

condenatórias. 

Para uma melhor organização do corpus, tratamos as sentenças em ordem crescente, 

de acordo com as datas em que foram prolatadas. Portanto, a sentença do processo de 

Lindemberg Alves será a primeira (S1); a sentença do processo de Bruno Fernandes será a 

segunda (S2) e a sentença do processo de Mizael Bispo será a terceira (S3). O quadro a seguir 

descreve o proposto: 
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Quadro 7 - Descrição das sentenças, conforme ordem de prolatação. 

DESCRIÇÃO DAS SENTENÇAS 

ORDEM SENTENÇA RÉU VÍTIMA DATA 

1ª S1 Lindemberg Alves 

Fernandes 

Eloá Pimentel 16 de fevereiro de 

2012 

2ª S2 Bruno Fernandes das 

Dores de Souza 

Elisa Samúdio 08 de março de 2013 

3ª S3  Mizael Bispo de 

Souza 

Mércia 

Nakashima 

14 de março de 2013 

 

Propomos para orientar nosso trabalho as seguintes questões de pesquisa:  

a) Como as narrativas das sentenças condenatórias se apresentam?  

b) Que vozes estão presentes nas sequências narrativas?  

c) Em que medida essas vozes corroboram a orientação argumentativa da sentença?     

d) Quais marcas linguísticas marcam a (não) assunção responsabilidade enunciativa 

nas sentenças condenatórias?  

Considerando as questões propostas, delimitamos o seguinte objetivo geral: Investigar 

a (não) assunção da responsabilidade enunciativa em narrativas das sentenças condenatórias 

dos processos penais relativos a homicídios de mulheres que tiveram repercussão nacional. 

Como objetivos específicos, propomos-nos a:  

(1) Identificar e correlacionar as vozes das sequências narrativas presentes nas 

sentenças condenatórias;  

(2) Identificar, descrever, analisar e interpretar, a partir de marcas da língua, a (não) 

assunção da responsabilidade enunciativa. Igualmente, destacamos que as vozes dos 

enunciadores (a polifonia constitutiva das sentenças judiciais) compõem a categoria de análise 

de nosso estudo.  

Assim, ressaltamos que elegemos a sentença condenatória como objeto de estudo para 

esta pesquisa pelo fato de ser um gênero que finaliza um processo e por ser considerada uma 

das mais relevantes no meio judicial, visto que ela apresenta “uma variedade de discursos em 

seu interior [...]” (GOMES, 2014. p. 14), o que nos confere elementos suficientes para o 

estudo da responsabilidade enunciativa através de marcas da língua. 
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4  ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA NAS NARRATIVAS DAS 

SENTENÇAS 

 

Propomo-nos a analisar o fenômeno da responsabilidade enunciativa em cada parte das 

narrativas das sentenças de acordo com o que foi proposto por Adam (2011, p. 226), em 

relação ao esquema da sequência narrativa, contendo Situação Inicial (Pn1), Nó (Pn2), Re 

(Ação) ou Avaliação (Pn3), Desenlace (Pn4) e Situação Final (Pn5), que representam as 

macroproposições da narrativa. 

 

4.1 A responsabilidade enunciativa na narrativa da Sentença 1 (S1) 

 

SITUAÇÃO INICIAL (Pn1) 

Vistos. 

Submetido a julgamento nesta data, o Colendo Conselho de Sentença reconheceu que o réu 

LINDEMBERG ALVES FERNANDES praticou o crime de homicídio qualificado pelo motivo 

torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (vítima Eloá Cristina Pimentel da Silva), o crime de 

homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (vítima 

Nayara Rodrigues da Silva), o crime de homicídio qualificado tentado (vítima Atos Antonio 

Valeriano), cinco crimes de cárcere privado e quatro crimes de disparo de arma de fogo. 

 

Na situação inicial (Pn1) da narrativa, temos, em um primeiro momento, a introdução 

da voz do locutor-narrador (representada pela juíza), fazendo uma breve contextualização do 

processo e resumindo o que aconteceu até aquele momento da leitura da sentença. O locutor-

narrador apresenta o PDV da instância que corresponde ao Conselho de Sentença (segundo 

enunciador - e2), explicitado por meio do verbo “reconhecer” no pretérito perfeito da 3ª 

pessoa do singular, mostrando que o e2 “reconheceu” a culpa, atribuída ao réu, marcada pelos 

verbos “praticou” no tempo pretérito perfeito do indicativo na 3ª pessoa do singular e, em 

seguida, introduzindo que o e2, igualmente, conferiu ao réu que o mesmo “dificultou” 

(pretérito perfeito do modo indicativo) a defesa das vítimas. Dessa forma, o locutor-narrador 

imputa a responsabilidade enunciativa ao segundo enunciador e2 (Conselho de Sentença). A 

localização temporal marcada pelo termo “nesta data” também assinala uma das categorias 

propostas por Adam (2011) como forma de manifestação da responsabilidade enunciativa. No 

Pn1, portanto, verificamos que há uma não assunção da responsabilidade pelo locutor 
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imputando-a ao e2. É importante destacar que as escolhas lexicais feitas pela juíza (L1/E1), 

para demonstrar seu posicionamento sobre o caráter dos crimes cometidos pelo réu, tal como 

“torpe”, caracterizam uma assunção da responsabilidade, uma vez que se assume com relação 

ao conteúdo proposicional do enunciado.  

  NÓ (Pn2) 

Os crimes praticados atingiram o grau máximo de censurabilidade que a violação da lei penal pode 

atingir.  

Na hipótese vertente, as circunstâncias delineadas nos autos demonstram que o réu agiu com frieza, 

premeditadamente, em razão de orgulho e egoísmo, sob a premissa de que Eloá não poderia, por 

vontade própria, terminar o relacionamento amoroso. Tal estado de espírito do agente constituiu a 

força que determinou a sua ação.      

E, nesse contexto, envolveu não apenas tal vítima, mas também Nayara, Iago e Vitor, amigos que a 

acompanhavam na data em que o acusado invadiu o apartamento. Durante o cárcere privado, as 

vítimas, desarmadas e indefesas, permaneceram subjugadas pelo agente, sob intensa pressão 

psicológica, a par de agressões físicas contra todos perpetradas.                  

Durante a barbárie, o réu deu-se ao trabalho de, por telefone, dar entrevistas a apresentadores de 

televisão, reforçando, assim, seu comportamento audacioso e frieza assustadores. Lindenberg Alves 

Fernandes chegou a pendurar uma camiseta de time de futebol na janela da residência invadida.  

 

Em Pn2, notamos que há uma predominância de verbos que demarcam as ações do e2 

(réu), desse modo, as marcas linguísticas assinalam a responsabilidade enunciativa através do 

discurso narrativizado pelos tempos verbais “agiu, constituiu, determinou, envolveu, invadiu, 

deu, chegou”, apresentados na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, 

implicando que o locutor-narrador imputa ao l2/e2 a responsabilidade enunciativa pelo 

conteúdo. O verbo “atingiram”, no pretérito perfeito do indicativo na 3ª pessoa do plural, em 

que o locutor-narrador remete aos crimes para expressar que ocorreram no passado. Os verbos 

“acompanhavam” e “permaneceram”, no pretérito imperfeito e perfeito, respectivamente no 

modo indicativo nas 3ª pessoa do plural marcam as ações dos amigos da vítima. O verbo 

“poderia”, relacionado à vítima, na 1ª pessoa do singular do futuro do pretérito é uma forma 

de indicação de quadro mediador em que o locutor-narrador imputa a vítima (e2) a fonte do 

enunciado, marca uma oposição com o verbo “demonstram”, no presente do indicativo. Os 

índices de pessoas representados pelos nomes qualificadores podem ser assim apresentados: 

“o réu, o agente, o acusado, a(s) vítima(s), desarmadas, indefesas, subjugadas”. Os dêiticos 

espaciais e temporais “durante o cárcere, durante a barbárie, nesse contexto, as circunstâncias 

delineadas nos autos, na data em que, o apartamento, na janela da residência” marcam o 
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contexto situacional da narrativa onde a trama aconteceu. O locutor-narrador assinala a todo 

tempo a posição do e2 em relação aos demais envolvidos no caso, sempre atribuindo ao l2/e2 

a responsabilidade pelas ações e mostrando seu posicionamento de desacordo/reprovação 

diante dos crimes.  

A voz do L1/E1 aparece quando faz uma avaliação sobre as circunstâncias que 

levaram o réu (e2) a praticar tais atos, como vemos com a utilização dos termos: “frieza, 

premeditadamente, em razão de orgulho e egoísmo”, “Tal estado”, “comportamento 

audacioso e frieza assustadores”. Assim, o locutor-narrador surge também como enunciador, 

tornando-se, portanto, o L1/E1, demonstrando seu PDV assertado e assumindo a 

responsabilidade pelo conteúdo do enunciado. 

 

RE(AÇÃO) OU AVALIAÇÃO (Pn3) 

Durante o cárcere privado, a angústia dos familiares, mormente de Eloá e Nayara, que por mais 

tempo permaneceram subjugadas pelo réu, que demonstrava constante oscilação emocional, 

agressividade, atingiu patamar insuportável diante da iminência de morte, tendo por ápice os disparos 

que foram a causa da morte de Eloá e das lesões sofridas por Nayara.        

E depois dos fatos, as vítimas Nayara, Victor e Yago sofreram alterações nas atividades rotineiras, 

além de terem de se submeter a tratamentos psicológicos e psiquiátricos.  

Ainda, além de eliminar a vida de uma jovem de 15 anos de idade e de quase matar Nayara e o bravo 

policial militar Atos Antonio Valeriano, o réu causou enorme transtorno para a comunidade e para o 

próprio Estado, que mobilizou grande aparato policial para tentar removê-lo de sua bárbara e cruel 

intenção criminosa. 

Os crimes tiveram enorme repercussão social e causaram grande comoção na população, estarrecida 

pelos dias de horror e pânico que o réu propiciou às indefesas vítimas.  

Os crimes foram praticados nos moldes do artigo 69, do Código Penal.  

Constatado que o réu agiu com desígnios autônomos, almejando dolosamente a produção de todos os 

resultados, voltados individual e autonomamente contra cada vítima, afasta-se qualquer das figuras 

aglutinadoras das penas (artigos 70 e 71 do Código Penal) e reconhecendo-se o concurso material de 

crimes, previsto no artigo 69, do Código Penal. 

É, ademais, o único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, consideradas as 

circunstâncias em que os crimes foram praticados, que bem demonstraram ousadia, periculosidade do 

agente e personalidade inteiramente avessa aos preceitos que presidem a convivência social, bem 

como as consequências de suas condutas. 

 

Em Pn3, verificamos a avaliação do L1/E1 a respeito da conduta do réu “demonstrava 

constante oscilação emocional, agressividade”, dos acontecimentos que culminaram com a 
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morte da vítima, “a angústia dos familiares, mormente de Eloá e Nayara, que por mais tempo 

permaneceram subjugadas pelo réu” e as consequências sofridas pelos amigos e familiares da 

mesma durante e após o incidente, exemplificados em ”a angústia dos familiares,” e em “E 

depois dos fatos, as vítimas Nayara, Victor e Yago sofreram alterações nas atividades 

rotineiras, além de terem de se submeter a tratamentos psicológicos e psiquiátricos”. As ações 

praticadas pelo réu são dignas de desaprovação ao L1/E1 que narra os acontecimentos, 

fazendo o uso de determinadas palavras que se encaixam nesse sentido de negação diante do 

crime, como em “agressividade, insuportável, bárbara, cruel, periculosidade 

Os dêiticos espaciais e temporais também contribuem como índice de responsabilidade 

enunciativa, manifestada através dos termos que seguem: “Durante o cárcere privado”, “E 

depois dos fatos”, “a comunidade e para o próprio Estado”, “sua bárbara e cruel intenção 

criminosa”, “Os crimes”, “dias de horror e pânico”, “artigos 70 e 71 do Código Penal e no 

artigo 69 e do Código Penal”, “as circunstâncias”, “a convivência social”. Esses termos 

enfatizam a RE pelo fato de o L1/E1 assumir que é fonte do conteúdo, mostrando que é 

conhecedor dos acontecimentos. 

Os verbos que são relacionados pelo L1/E1 para designar as ações do réu, bem como o 

concurso do crime: “demonstrava, atingiu, causou, propiciou, agiu tiveram, causaram, 

foram”; das vítimas: “permaneceram, sofreram”; das demais instâncias: “mobilizou”, marcam 

o par dos tempos verbais pretérito perfeito e imperfeito que denotam o discurso narrativizado. 

As palavras que se relacionam com os envolvidos da narrativa são: “réu, vítima (s), jovem, 

subjugadas, o bravo policial militar, o agente”. As modalidades representadas por lexemas 

avaliativos como “o bravo, enorme, grande”. 

Nessa parte da narrativa (Pn3), percebemos a concentração da maior ocorrência da 

assunção da responsabilidade enunciativa do conteúdo proposicional pelo L1/E1. 

 

DESENLACE (Pn4) 

Em face da decisão resultante da vontade soberana dos Senhores Jurados, julgo PROCEDENTE a 

pretensão punitiva do Estado, para condenar LINDEMBERG ALVES FERNANDES, qualificado 

nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV (vítima Eloá), artigo 

121, parágrafo 2º, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso II (vítima Nayara), artigo 121, parágrafo 2º, 

inciso V, c.c. artigo 14, inciso II, (vítima Atos), artigo 148, parágrafo 1º, inciso IV, por cinco vezes, 

(vítimas Eloá, Victor, Iago e Nayara, esta por duas vezes),  todos do Código Penal, e artigo 15, caput,  

da Lei nº 10.826/03, por quatro vezes, à pena de 98 (anos) e 10 (meses) de reclusão e pagamento de 

1320 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.  
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Em Pn4, temos a decisão apresentada pelo L1/E1, que é imputada ao e2 (Senhores 

Jurados). Com base no PDV dessa instância (e2), o L1/E1 apresenta seu posicionamento 

diante da decisão dos jurados, julgando “PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado”, 

para condenar o réu de acordo os artigos concernentes às punições pelas quais o mesmo deve 

ser julgado, impostas pelo Código Penal, e assumindo uma posição em favor do PDV do 

enunciador segundo. 

SITUAÇÃO FINAL (Pn5) 

O réu foi preso em flagrante encontrando-se detido até então. Nenhum sentido faria, pois, que após a 

condenação, viesse a ser solto, sobretudo quando os motivos que ensejaram o decreto da custódia 

cautelar (CPP, art. 312), foram ainda mais reforçados pelo Tribunal do Júri, cuja decisão é soberana. 

Nestes termos, considerando a prática, em tese, de crime contra a  honra e o  disposto no   parágrafo 

único  do artigo 145,  do Código Penal, determino a extração de cópia da presente decisão e remessa 

ao Ministério Público local, para providências eventualmente cabíveis à espécie.  

Decisão publicada hoje, neste Plenário do Tribunal do Júri desta cidade, às 19: 52 horas,  saindo os 

presentes intimados.   

Custas na forma da lei.  

Registre-se, cumpra-se e comunique-se.  

Santo André, 16 de fevereiro de 2012.  

MILENA DIAS  

Juíza de Direito. 

 

No Pn5, L1/E1 finaliza a narrativa contando o estado em que o réu se encontra, e 

imputando a decisão da condenação do réu ao e2, que é a instância representada pelo Tribunal 

do Júri, enfatiza que sua decisão é soberana, seguidos das modalidades intersubjetivas com os 

verbos no modo imperativo, denotando a autoridade do L1/E1 (juíza) sobre o proferimento da 

sentença e a decisão soberana do Tribunal do Júri, do mesmo modo que a localização espacial 

com a modalidade representada pelo advérbio “hoje”, e as localizações espaciais e temporais 

“neste Plenário do Tribunal do Júri desta cidade”, “Santo André”, “16 de fevereiro de 2012”, 

“às 19:52 horas” que mostram o local e a data em que ocorreu o julgamento.  

Vemos que na S1, a sequência narrativa aparece narrada pelo L1/E1, onde traz as 

circunstâncias que permitiram enxergar o comportamento do réu, bem como o PDV da juíza 

que emerge na narrativa, ora assumindo a responsabilidade do conteúdo, ora imputando a 

responsabilidade ao segundo enunciador e2. Tais circunstâncias foram fundamentais para 
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embasar a sua decisão. Quando a juíza interpreta a lei como um texto conforme à 

Constituição, ela cria uma norma jurídica para justificar a sua decisão. 

 

4.2 A responsabilidade enunciativa na narrativa da Sentença 2 (S2) 

 

SITUAÇÃO INICIAL (Pn1) 

Vistos, etc. 

Bruno Fernandes das Dores de Souza e Dayanne Rodrigues do Carmo Souza, qualificados nos 

autos, foram regularmente processados nesta Comarca e, ao final, pronunciados como incursos, o 

primeiro nas sanções do art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, art. 148, § 1º, IV, em relação à vítima Elisa 

Samúdio e art. 211, todos do Código Penal e a segunda, como incursa nas sanções do art. 148, § 1º, 

IV, em relação à vítima Bruno Samúdio. 

 

Em Pn1 temos a introdução da narrativa enunciada pelo locutor-narrador (juíza), que 

destaca que os réus foram incursos aos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e sequestro 

de incapaz. Nesta parte da narrativa, o conteúdo é sumarizado, isto é, constitui uma espécie de 

resumo do que será tratado na sentença, onde o PDV do L1/E1 faz remissão aos artigos 

dispostos no Código Penal para embasar a decisão da juíza. Aqui os elementos que marcam a 

não assunção da RE se caracterizam pelas citações que o locutor faz dos artigos que 

qualificam os réus no processo. O recurso gráfico em negrito desempenha a função de 

destacar os nomes dos réus. O termo “nesta Comarca” delimita o espaço onde ocorreu o 

julgamento, os termos “o primeiro, a segunda, incursos” e “a vítima”, são relacionados aos 

réus e às vítimas, respectivamente. 

NÓ (Pn2) 

Nesta data foi realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade em que os Senhores 

Jurados, ao votarem a primeira série de quesitos em relação ao réu Bruno Fernandes das Dores de 

Souza, no tocante ao crime de homicídio, por 04 (quatro) votos reconheceram a materialidade do fato 

e a autoria. Por 04 (quatro) votos a 01 (um) foi afastada a tese de participação de crime menos grave e 

negado o quesito absolutório. Por 04 (quatro) votos a 03 (três) afastada a tese de participação de 

menor importância. Por 04 (quatro) votos a 01 (um) foi reconhecida a qualificadora do motivo torpe. 

Por 04 (quatro) votos foram reconhecidas as qualificadoras do emprego da asfixia e do recurso que 

dificultou a defesa da vítima. 
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Em Pn2, temos a contextualização que o locutor-narrador faz a respeito do dia do 

julgamento, como podemos observar em: “Nesta data foi realizado”. Nesta parte, o Nó é 

representado pela votação realizada com os jurados do Tribunal, na qual decidiram “a 

primeira série de quesitos relacionada ao réu”, marcados em negrito. O locutor-narrador 

enuncia que os jurados reconheceram todas as etapas  caracterizadoras dos primeiros quesitos, 

sempre ganhando os votos contra o réu e lhes atribuindo a RE. As formas verbais (no pretérito 

perfeito) utilizadas aqui expressam um relato, ou seja, um evento passado.  

RE(AÇÃO) OU AVALIAÇÃO (Pn3) 

Réu Bruno Fernandes das Dores de Souza, pelos crimes do art. 121, 2°, I, III e IV, do CP e art. 

148, § 1º, IV, do CP, art. 211 do CPB:  

Culpabilidade. A culpabilidade dos crimes é intensa e altamente reprovável. O crime contra a vida 

praticado nestes autos tomou grande repercussão não só pelo fato de ter entre seus réus um jogador de 

futebol famoso, mas também por toda a trama que o cerca e pela incógnita deixada pelos executores 

sobre onde estariam escondidos os restos mortais da vítima. Embora para esta indagação não se tenha 

uma resposta, certamente pela eficiência dos envolvidos, a sociedade de Contagem que em outro 

julgamento já tinha reconhecido o assassinato da vítima, hoje reconheceu o envolvimento do 

mandante na trama diabólica. 

A investida do réu contra a vítima não foi a primeira vez, mas certamente foi a última. Ficou 

cristalino o interesse do réu em suprimir a vida de Elisa Samúdio. Agiu sempre de forma dissimulada 

da sua real intenção. 

Assim Elisa foi sequestrada no Rio de Janeiro e trazida cativa para o sítio em Esmeraldas, onde ficou 

por quase uma semana esperando a operacionalização de sua morte. O desenrolar do crime de 

homicídio conta com detalhes sórdidos e demonstração de absoluta impiedade. A culpabilidade é 

pelos mesmos motivos, igualmente acentuada em relação ao crime de sequestro tendo como vítima a 

criança Bruno Samúdio, sendo igualmente intensa e reprovável em relação ao crime de ocultação de 

cadáver. O réu Bruno Fernandes acreditou que consumindo com o corpo, a impunidade seria certa. 

Conforme se infere das folhas de Antecedentes Criminais de f. 9.519/9.523, 9.724/9.727 e 9.638 

bem como Certidões de Antecedentes Criminais de f. 9.524/9.525, 9.686, 9.667, 9.654/9.655, 9.8361, 

13.106/13.110, 9.653 e 15.228 o réu embora tecnicamente primário já conta com condenação 

criminal, de modo que não pode ser tido como de bons antecedentes. A circunstância atinente à 

conduta social não lhe favorece, eis que há informações nos autos de que tinha envolvimento com o 

tráfico de drogas (f. 15865/15870). A conduta social é igualmente desfavorável considerando o 

comprovado envolvimento do réu Bruno Fernandes na face obscura do mundo do futebol. No tocante 

à personalidade tal circunstância, igualmente não favorece ao acusado, uma vez que demonstrou ser 

pessoa fria, violenta e dissimulada. Sua personalidade é desvirtuada e foge dos padrões mínimos de 

normalidade. O réu tem incutido na sua personalidade uma total subversão dos valores. Os motivos 

do crime de homicídio já foram apreciados para efeito de reconhecimento da qualificadora do motivo 

torpe. Os motivos dos crimes de sequestro da vítima Bruno Samúdio e do crime de ocultação de 

cadáver, não serão interpretados desfavoravelmente, tendo em vista que a motivação exsurgida, no 

caso em apreço, foi inerente aos tipos penais. As circunstâncias não o favorecem uma vez que a 
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vítima foi atraída para o Rio de Janeiro, onde permaneceu hospedada em hotel, às expensas do réu, 

até o momento de seu sequestro no dia 04.06.2010, quando foi agredida e rendida com a concorrência 

do corréu Luiz Henrique Ferreira Romão e do então adolescente Jorge Luiz. Foi levada para a casa do 

acusado Bruno Fernandes, no Recreio dos Bandeirantes/RJ e de lá foi trazida para Minas Gerais, onde 

ficou igualmente cativa, juntamente com seu bebê e permaneceram sucumbidos até o dia em que 

Elisa foi levada para as mãos de seus executores. Tais circunstâncias demonstram a firme disposição 

para a prática do homicídio que teve a sua execução meticulosamente arquitetada. As circunstâncias 

do sequestro do bebê, são pelos mesmos fundamentos desfavoráveis. Também não lhe favorecem 

as circunstâncias da ocultação de cadáver. A supressão de um corpo humano é a derradeira 

violência que se faz com a matéria, num ato de desprezo e vilipêndio. As conseqüências do 

homicídio foram graves, eis que a vítima deixou órfã uma criança de apenas quatro meses de vida. As 

consequências quanto ao crime de seqüestro da criança são igualmente desfavoráveis, eis que, no 

primeiro dia do crime ficou, inclusive privada da companhia de sua mãe que tinha sido agredida na 

cabeça. Foi, ainda, privada de sua liberdade do decorrer dos dias seguintes e depois da execução de 

sua mãe, passou pelas mãos de diversas pessoas igualmente estranhas. As circunstâncias do crime 

de ocultação de cadáver, não serão interpretadas em seu desfavor, uma vez que não foram reveladas. 

No tocante ao comportamento das vítimas, não constam nos autos provas de que tenha havido por 

parte delas qualquer contribuição. Registro que o fato de a vítima Elisa estar cobrando o 

reconhecimento do filho e respectiva pensão não eram motivos para serem alvos de tão bárbaros 

delitos. 

 

Em Pn3, notamos que os recursos gráficos negrito e sublinhado são utilizados de 

forma significativa para ressaltar o PDV do L1/E1, tendo em vista que nesta parte se trabalham 

as avaliações/ações e reações que podem se apresentar na narrativa. O L1/E1 começa 

constatando a culpabilidade do réu pelos crimes cometidos, valendo-se dos termos “intensa e 

altamente reprovável” para reforçar seu PDV. O L1/E1 reconhece, ainda, a repercussão que os 

crimes tiveram, visto em: 

Exemplo 01: 

O crime contra a vida praticado nestes autos tomou grande repercussão não só 

pelo fato de ter entre seus réus um jogador de futebol famoso, mas também por 

toda a trama que o cerca e pela incógnita deixada pelos executores sobre onde 

estariam escondidos os restos mortais da vítima. 

 

O L1/E1 reconhece a fama que o réu possuíra, da mesma forma que o mistério 

que se instaurou acerca do paradeiro dos restos mortais da vítima. Ao passo que se o 

L1/E1 institui a “incógnita”, em seguida introduz uma ideia contrária evidenciada pelo 

termo “Embora”. Nesse mesmo trecho da narrativa são possíveis de se observar as 

modalidades marcadas por advérbio de opinião “certamente” e os dêiticos espaciais e 
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temporais realizados através dos termos para “a sociedade de Contagem”, “trama 

diabólica”, “outro julgamento” e “hoje”. 

No trecho a seguir, veremos que o PDV do L1/E1 é marcado por meio da avaliação 

que faz sobre a avidez do réu em cometer o crime: 

Exemplo 02: 

A investida do réu contra a vítima não foi a primeira vez, mas certamente foi a 

última. Ficou cristalino o interesse do réu em suprimir a vida de Elisa Samúdio.  

A constatação em que o L1/E1 se baseia para fundamentar a sua opinião sobre a 

vontade do réu em tirar a vida da vítima, se confirma com o exemplo seguinte: 

Exemplo 03: 

Agiu sempre de forma dissimulada da sua real intenção. 

O locutor-narrador conta os fatos atribuindo aos operadores do sequestro das vítimas a 

responsabilidade das ações. Os termos seguintes clarificam que o PDV em ascensão é o da 

magistrada, cuja assunção da responsabilidade enunciativa é marcada por algumas das 

categorias propostas por Adam (2011): os índices de pessoas representados pelos nomes que 

qualificam os personagens “a vítima”, “o réu”, “cativa”; a utilização dos tempos verbais no 

pretérito perfeito “foi, ficou”, apontam para o discurso narrativizado que se insere na 

categoria dos diferentes tipos de representação da fala; as identificações temporal “ficou por 

quase uma semana” e as espaciais dos lugares “no Rio de Janeiro”, “o sítio em Esmeraldas”, 

“a casa do acusado”, “hospedada em hotel”, “Recreio dos Bandeirantes/RJ”, “trazida para 

Minas Gerais”, “o dia em que Elisa foi levada para as mãos de seus executores”, demarcam os 

termos dêiticos que localizam a ocorrência dos fatos.  A responsabilidade enunciativa é 

assumida pelo L1/E1 no momento em que seu PDV aparece empregando termos que 

qualificam “detalhes sórdidos” e “demonstração de absoluta impiedade”, copiados conforme o 

exemplo abaixo: 

Exemplo 04: 

O desenrolar do crime de homicídio conta com detalhes sórdidos e 

demonstração de absoluta impiedade. 
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Já no trecho, “O réu Bruno Fernandes acreditou que consumindo com o corpo, a 

impunidade seria certa”, o locutor-narrador introduz o PDV do e2 cuja responsabilidade 

enunciativa pelo conteúdo proposicional lhe é imputada  

O locutor se utiliza de outras vozes para reforçar seus fundamentos, evocando outras 

instâncias a exemplo, os antecedentes criminais do réu como vemos:  

 

Exemplo 05: 

Conforme se infere das folhas de Antecedentes Criminais de f. 9.519/9.523, 

9.724/9.727 e 9.638 bem como Certidões de Antecedentes Criminais de f. 

9.524/9.525, 9.686, 9.667, 9.654/9.655, 9.8361, 13.106/13.110, 9.653 e 15.228 

o réu embora tecnicamente primário já conta com condenação criminal, de 

modo que não pode ser tido como de bons antecedentes. A circunstância 

atinente à conduta social não lhe favorece, eis que há informações nos autos 

de que tinha envolvimento com o tráfico de drogas (f. 15865/15870). 

 

Sobre a conduta social relatada pelo locutor-narrador, este afirma que “é desfavorável” 

na medida em que se considera a verídica participação do réu “na face obscura” (lexema 

avaliativo) “do mundo do futebol” (localização espacial). O L1/E1 demonstra um PDV 

assertado que é marcado pelas escolhas lexicais de caráter avaliativo “demonstrou ser pessoa 

fria, violenta e dissimulada”, asseverando que: 

Exemplo 06: 

Sua personalidade é desvirtuada e foge dos padrões mínimos de normalidade. 

O réu tem incutido na sua personalidade uma total subversão dos valores. 

 

Mais à frente da narração, o locutor-narrador, que também é enunciador, considera 

através do seu PDV as circunstâncias do sequestro da criança desfavoráveis e tem a certeza 

sobre o réu de que a “firme disposição para a prática do homicídio que teve a sua execução 

meticulosamente (advérbio de modo) arquitetada”. Os trechos em destaque reforçam o PDV 

do L1/E1 que assume a responsabilidade pelo conteúdo do enunciado. 

Exemplo 07: 

As circunstâncias do sequestro do bebê, são pelos mesmos fundamentos 

desfavoráveis. Também não lhe favorecem as circunstâncias da ocultação de 

cadáver.  
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O PDV do L1/E1 (juíza) é asseverado pelo comentário em que é possível verificar seu 

posicionamento de desaprovação com relação aos crimes praticados: 

Exemplo 08: 

A supressão de um corpo humano é a derradeira violência que se faz com a 

matéria, num ato de desprezo e vilipêndio. As conseqüências do homicídio 

foram graves, eis que a vítima deixou órfã uma criança de apenas quatro meses 

de vida.  

Com relação ao crime de sequestro da criança, o locutor-narrador-enunciador 

apresenta os fatos que culminaram com morte da vítima, salientando que a criança “no 

primeiro dia do crime ficou” (localizador espacial), “inclusive privada da companhia de sua 

mãe que tinha sido agredida na cabeça”. E complementa que a mesma “Foi, ainda, privada de 

sua liberdade do decorrer dos dias seguintes” (localizador espacial) “e depois da execução de 

sua mãe, passou pelas mãos de diversas pessoas igualmente estranhas”.  

Terminando os quesitos que tem função de fundamentar a decisão da juíza, o L1/E1 

introduz o termo “Registro” que equivale, nesse caso a “além de”, pelo fato de o L1/E1 

demonstrar seu interesse de fazer com que saibam sobre “o fato de a vítima Elisa estar 

cobrando o reconhecimento do filho e respectiva pensão não eram motivos para serem alvos 

de tão bárbaros delitos”, dessa forma mostrando seu PDV e assumindo a responsabilidade 

enunciativa do conteúdo. 

DESENLACE (Pn4) 

Com tal diagnóstico, na 1ª. fase, em relação ao crime do art. 121, 2°, I, III e IV, do CPB com 

preponderância das circunstâncias desfavoráveis e reconhecidas as qualificadoras do motivo torpe, do 

emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima, fixo a pena base em 20 (vinte) anos de 

reclusão. 

Na 2ª fase, registro que durante todo o processo o réu negou qualquer envolvimento no crime, 

inclusive por ocasião do seu interrogatório ocorrido na data de ontem. Naquele depoimento, prestou 

esclarecimentos, identificando o executor do homicídio. Hoje, o réu, pediu para ser novamente 

ouvido, oportunidade em que reconheceu que sabia que a vítima Elisa Samúdio iria morrer. Não quis 

mais responder às perguntas. Data vênia, mas essa lacônica confissão não merece a mesma redução 

concedida ao correu Luiz Henrique Ferreira Romão, no julgamento passado como quer a defesa. 

Naquela ocasião consignei que a admissão do réu Luiz Henrique de que realmente tinha levado Elisa 

Samúdio para ser executada, ao afirmar que a levou ao encontro com a morte, colocou uma pá de cal 

na discussão criada desde o início pela defesa dos acusados que sempre afirmou que Elisa estava 

viva. 
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No desenlace (Pn4), verificamos algumas das categorias que marcam o grau da RE os 

índices de pessoas “réu”, “vítima”; os dêiticos espaciais e temporais “na 1ª. Fase”, “Na 2ª 

fase”, “art. 121, 2°, I, III e IV, do CPB”, “durante todo o processo”, “crime”, “interrogatório 

ocorrido na data de ontem”, “Naquele depoimento”, “Hoje”, “no julgamento passado”, 

“Naquela ocasião”, “desde o início”, que demonstram que o L1/E1 tem o conhecimento dos 

acontecimentos que levaram ao proferimento da sentença; os tempos verbais no pretérito 

perfeito relacionados às ações dos réus “dificultou, negou, prestou, pediu, reconheceu, levou, 

colocou, afirmou” indicam aos diferentes tipos de representação da fala como o discurso 

narrativizado e indireto; e os verbos relacionados ao L1/E1 “fixo, registro, consignei”, onde se 

pode ratificar que há assunção da responsabilidade enunciativa tendo em vista que o L1/E1 a 

assume; as modalidades sintático-semânticas téticas de negação “Não quis mais responder”, 

“Data vênia, mas essa lacônica confissão não merece a mesma redução concedida ao correu 

Luiz Henrique Ferreira Romão”, na qual verificamos que o PDV do L1/E1 é reconhecido por 

assumir a responsabilidade da proposição, apresentando seu posicionamento, e os advérbios 

de opinião “inclusive”, “realmente” que assinalam a assunção da RE e as indicações de um 

suporte de percepções e de pensamentos relatados representados pelo verbo “reconhecer” na 

3ª pessoa do pretérito perfeito.  

 

SITUAÇÃO FINAL (Pn5) 

Dessarte, dou à confissão do réu Bruno Fernandes hoje no Plenário valoração que permite a redução 

pela atenuante em 03 (três) anos, ficando, pois, fixada em 17 (dezessete) anos de reclusão. 

Reconheço a agravante do art. 62, I, CPB, eis que sustentado no Plenário pela acusação que o réu agiu 

na qualidade de mandante da execução da vítima, fato este comprovado nos autos pela prova oral, 

mormente pela delação do corréu Luiz Henrique às f. 15898/15.909, de modo que majoro a pena de 

06 (seis meses). A pena final, portanto, perfaz 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 

Na 3º fase, registro que não há causas especiais de oscilação. A pena será cumprida em regime 

inicialmente fechado. 

No tocante ao crime do art. 148, § 1º, IV, do CP, já analisadas as circunstâncias judiciais, na sua 

maioria desfavoráveis, na 1ª. fase, fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão. Na 2ª fase, registro 

que não há atenuantes, havendo a agravante do art. 61, II, “e”, do CPB, eis que o crime foi praticado 

contra descendente, motivo pelo qual, majoro a pena de 03 (três) meses. Na 3ª fase, não há causas 

especiais de oscilação, motivo pelo qual, fica a reprimenda, concretizada em 3 (três) anos e 3 (três) 

meses de reclusão. A pena será cumprida em regime aberto. 

No tocante ao crime do art. 211 do CP, já analisadas as circunstâncias judiciais, na sua maioria 

desfavoráveis, na 1ª. fase, fixo a pena base em 1 (um) ano e 06 meses de reclusão. Na 2ª fase, 

registro que não há atenuantes ou agravantes. Na 3ª fase, não há causas especiais de oscilação, 

motivo pelo qual, fica a reprimenda, concretizada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. A 
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pena será cumprida em regime aberto. 

Ficam, pois, as penas totalizadas em 22 (vinte e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, nos 

termos do art. 69 do CPB. 

O réu foi preso por prisão preventiva mantida por ocasião da pronúncia. Nesta oportunidade, diante 

do resultado do julgamento, persistem os requisitos da custódia cautelar. Ademais, não se pode perder 

de vista a gravidade concreta dos delitos, indicada pelo "modus operandi" com que os crimes foram 

perpetrados, como no caso em que, além da violência praticada contra Elisa Samúdio, há ainda, a 

perversidade com a qual foi destruído e ocultado o seu cadáver, impedindo, inclusive um 

sepultamento digno para que fosse minimamente homenageada por seus familiares e amigos. 

Indiscutível se torna registrar, que os crimes descritos nestes autos, causam extremo temor no seio da 

sociedade, não podendo o Poder Judiciário fechar os olhos a esta realidade, de modo que a paz social 

deve ser preservada, ainda que, para tal, seja sacrificada algumas garantias asseguradas 

constitucionalmente, dentre elas, a liberdade individual. 

Não há, ainda, como deixar de falar da natureza de um dos delitos em análise, qual seja, homicídio 

triplamente qualificado, considerado hediondo, a teor do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, crime 

doloso, punido com pena de reclusão, dotado, pois, de maior censurabilidade jurídico-penal. 

Por todo o exposto, o réu não poderá recorrer em liberdade. 

Transitada em julgado:  

  

1 - Comunique-se a condenação ao TRE para atendimento ao art. 15, III, da CF/88 e aos Órgãos de 

identificação criminal nos termos do art. 809 do Código de Processo Penal.    

2 – Encaminhe-se Guia de Execução à VEC.                       

Oportunamente, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.  

  

Sentença publicada em plenário e dela intimadas as partes.  

 

Registre-se. Sala de Sessões do Tribunal do Júri.   

  

Comarca de Contagem, 08 de março de 2013. 

Marixa Fabiane Lopes Rodrigues   

Juíza de Direito   

 

O L1/E1 expressa um PDV assertado e inicia suas considerações sobre a pena a ser 

aplicada, bem como podemos observar a identificação dos dêiticos espaciais e temporais 

“hoje” e “no Plenário”, conforme segue: 
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Exemplo 09: 

Dessarte, dou à confissão do réu Bruno Fernandes hoje no Plenário valoração 

que permite a redução pela atenuante em 03 (três) anos, ficando, pois, fixada em 

17 (dezessete) anos de reclusão. 

 

O L1/E1 traz os artigos do Código Penal para embasar a sua decisão, destacando em 

negrito e sublinhado as fases e as penas para cada crime. Os tempos verbais correspondentes 

ao L1/E1 “reconheço, fixo, registro, majoro”, evidenciam o PDV assertado da juíza e a 

assunção responsabilidade pelo dito. Já os tempos que evidenciam a prática dos crimes e a 

ação do réu são “foram, foi”, respectivamente, igualmente assinala o discurso narrativizado. 

Outros dêiticos que demarcam o espaço do julgamento se apresentam assim: “nos autos”, 

“Nesta oportunidade”, “no seio da sociedade”, “o Poder Judiciário”. 

O locutor-narrador relata a prisão do réu e afirma que a necessidade de não se deixar 

escapar a gravidade do crime, citando um termo em latim que indica como os delitos foram 

praticados. O L1/E1, então, assevera seu PDV através das avaliativas “além da violência” “há 

ainda, a perversidade”, “digno”, e o advérbio de opinião “minimamente”, marcando um PDV 

embrionário, seguindo Rabatel (2008), que se expressa pelas ações e pensamentos evocados 

globalmente em um primeiro plano, assumindo a responsabilidade enunciativa.  

 

Exemplo 10: 

Ademais, não se pode perder de vista a gravidade concreta dos delitos, indicada 

pelo "modus operandi" com que os crimes foram perpetrados, como no caso em 

que, além da violência praticada contra Elisa Samúdio, há ainda, a perversidade 

com a qual foi destruído e ocultado o seu cadáver, impedindo, inclusive um 

sepultamento digno para que fosse minimamente homenageada por seus 

familiares e amigos. 

 

O L1/E1 mais uma vez torna nítido o seu PDV assertado quando afirma sobre o receio 

que os crimes deixaram na sociedade, tendo em vista a repercussão que se teve com o 

ocorrido: 

Exemplo 11: 

Indiscutível se torna registrar, que os crimes descritos nestes autos, causam 

extremo temor no seio da sociedade, não podendo o Poder Judiciário fechar os 

olhos a esta realidade, de modo que a paz social deve ser preservada, ainda que, 

para tal, seja sacrificada algumas garantias asseguradas constitucionalmente, 

dentre elas, a liberdade individual. 
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A modalidade objetiva é assim representada pela dupla de verbos discendi “deve ser”, 

utilizada pelo L1/E1 para assinalar a obrigação/necessidade em se assegurar a paz social.   

Podemos perceber outro ponto que indica para a assunção da RE assumida pelo L1/E1 

em que finaliza a narrativa, visto em: 

 

Exemplo 12: 

Não há, ainda, como deixar de falar da natureza de um dos delitos em análise, 

qual seja, homicídio triplamente qualificado, considerado hediondo, a teor do 

artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, crime doloso, punido com pena de 

reclusão, dotado, pois, de maior censurabilidade jurídico-penal. Por todo o 

exposto, o réu não poderá recorrer em liberdade. 

 

Em seguida, temos o fechamento da sentença, marcado pelas modalidades 

intersubjetivas, representadas pelos verbos no modo imperativo que denotam a autoridade do 

L1/E1 (juíza) sobre o proferimento da sentença e a decisão soberana do Tribunal do Júri, do 

mesmo modo que a localização espacial “Sala de Sessões do Tribunal do Júri”, “Comarca de 

Contagem”, e a localização temporal “08 de março de 2013”, em que ocorreu o julgamento. 

 

4.3 A responsabilidade enunciativa na narrativa da Sentença 3 (S3) 

 

SITUAÇÃO INICIAL (Pn1) 

Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 492 do CPP. 

Submetido a julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, atribuindo-lhe a 

autoria delitiva e afirmando as três qualificadoras descritas nos autos. 

  

Em Pn1, o locutor-narrador-enunciador inicia a narrativa com o termo “Vistos”, o qual 

remete que o processo cumpriu todos os trâmites necessários, ou seja, foram examinados, 

implicando que a responsabilidade lhe é imputada. O locutor-narrador-enunciador continua 

relatando a dispensa do relatório atribuindo essa ação à instância representada pelos “termos 

do art. 492 do CPP”. Em seguida, verificamos o fato de o réu ter sido “submetido a 

julgamento”, onde o locutor-narrador mostra o PDV imputado à segunda instância (e2) “o 

Conselho de Sentença” ter reconhecido “reconheceu” (tempo verbal pretérito perfeito) a 
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materialidade do crime e, por consequência, o locutor-narrador afirma que o e2 (Conselho) 

atribuiu ao réu a autoria dos delitos. Esse movimento enunciativo assinala a não assunção da 

responsabilidade, quando o locutor a imputa ao e2. 

NÓ (Pn2) 

A culpabilidade está comprovada e afere-se gravíssima. A censurabilidade da conduta do acusado é 

acentuada e altamente reprovável, uma vez que, além de ser advogado, é policial militar reformado, 

sendo de todo exigível se comportasse de maneira diversa. Maior de 18 anos e mentalmente apto, o 

réu sabia, ou deveria saber da ilicitude de sua conduta. Com efeito, demonstrou absoluta 

insensibilidade para com a vida humana, valorando-a para menos que seu prazer possessivo, 

totalmente descabido. A conduta desprezível arquitetada pelo agente exsurge altamente repugnante e 

supera os limites do tolerável (+ 1 ano). 

Na espécie, a análise dos fatos demonstra que o agente possui uma personalidade agressiva, covarde e 

irresponsável, além de ter demonstrado frieza em sua empreitada, patenteando intensa violência na 

prática delitiva. Não bastassem os tiros, a vítima foi jogada ainda viva numa represa, talvez 

desacordada, sendo certo que não sabia nadar. Em outras palavras, o resultado morte era mais do que 

esperado. Tem personalidade egoística voltada à satisfação de seus instintos mais básicos, sendo-lhe 

indiferente as consequências infaustas de seus atos sobre seus semelhantes. 

 

Em Pn2, temos a origem do crime introduzida pelo L1/E1 que traz o fato de o 

“acusado” (nome qualificador) ser “advogado” e “policial militar reformado” é “altamente 

reprovável” (modalidades advérbio de opinião e lexema avaliativo), que sua conduta fosse 

diferente de uma pessoa da lei, mostrando um PDV assertado e assumindo a RE. Os tempos 

verbais relacionados ao réu “demonstrou”, “sabia”, “deveria”, no pretérito perfeito, no 

pretérito imperfeito e no futuro do pretérito todos no indicativo, respectivamente, revelam o 

PDV do L1/E1. Esse último tempo verbal “poderia” também indica um quadro mediador 

tendo em vista que o locutor assevera seu PDV, porém imputa a RE ao e2 (réu). Com os 

termos a seguir, veremos que o L1/E1 marca seu PDV, assumindo a responsabilidade 

enunciativa determinada pelos termos “absoluta”, “prazer possessivo”, “descabido”, 

“desprezível”, “repugnante”, “supera os limites do tolerável” (lexemas avaliativos), 

“totalmente”, “altamente” (advérbios de opinião que se referem às modalidades). Todas as 

escolhas lexicais que o L1/E1 assumiu refletem seu posicionamento em desfavor ao réu. 

Assim como pode ser retratado pelo trecho a seguir: 
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Exemplo 13: 

Na espécie, a análise dos fatos demonstra que o agente possui uma personalidade 

agressiva, covarde e irresponsável, além de ter demonstrado frieza em sua 

empreitada, patenteando intensa violência na prática delitiva. (...) Tem 

personalidade egoística voltada à satisfação de seus instintos mais básicos, 

sendo-lhe indiferente as consequências infaustas de seus atos sobre seus 

semelhantes. 

 

O tipo de representação da fala refletido pelo discurso narrativizado com o verbo “foi” 

no pretérito perfeito do indicativo é remetido à vítima, o dêitico espacial “numa represa”, o 

advérbio de opinião “talvez”, a modalidade tética de negação “sendo certo que não sabia 

nadar”, a reformulação que indica um quadro mediador “Em outras palavras”, o resultado 

morte era mais do que esperado demonstram que o locutor-narrador-enunciador assume a 

responsabilidade pelo conteúdo proposicional dessa parte da macroposição Pn3.  

 

RE(AÇÃO) OU AVALIAÇÃO (Pn3) 

O motivo do crime foi torpe, consistente no rompimento do relacionamento amoroso. Muitos crimes 

são cometidos em nome do amor. Mas que tipo de amor é esse que se transforma em obsessão; pois o 

que se quer, no fundo, é subjugar a pessoa, que se diz amar. O amor é a palavra usada como desculpa 

para se cometer atrocidades com a pessoa amada. Quando é amor o que se sente, não há o mínimo 

desejo de se livrar da pessoa amada. O que se denota claramente, no caso concreto, é a força, poder e 

o domínio que se quer ter sobre a vítima de um crime passional. Não confundas o amor com o delírio 

de posse, que acarreta os piores sofrimentos como depressão, sintomas psicossomáticos, ansiedade e 

baixa autoestima, entre outros. Porque, contrariamente à opinião comum, o sentimento amor não faz 

sofrer. O instinto de propriedade, que é contrário do amor, esse é que faz sofrer. O amor verdadeiro 

começa lá onde não se espera mais nada em troca. Resumindo, os gestos de amor são humildes, e 

jamais podem levar à morte da pessoa amada. É imperioso punir de forma mais gravosa àquele que 

submete mulher a violência, como aqui (+ 1 ano). 

Já as circunstâncias evidenciam dolo intenso, eis que exorbitaram o que é inerente ao tipo, na medida 

em que o acusado agiu premeditadamente, aproveitando-se do fato de a vítima ser sua ex-namorada, a 

qual foi atraída ardilosamente para uma cilada, consumando o crime em lugar ermo para dificultar a 

descoberta e garantir a impunidade, tanto que o corpo permaneceu por longo tempo imerso nas águas 

de uma represa situada no Município de Nazaré Paulista/SP, sendo encontrado em avançado estado 

de decomposição. Tais circunstâncias demonstram que o fato em questão não constituiu um episódio 

acidental na vida do réu, identificando um verdadeiro desvio de caráter a exigir uma maior 

reprovabilidade (+ 1 ano). 

As consequências, como ensina Guilherme Nucci, são "o mal causado pelo crime, que transcende ao 

resultado típico" (Código penal comentado. 10. ed. São Paulo: RT, 2010, p. 407). “In casu”, foram 

graves, pois a vida de uma jovem de 28 anos foi ceifada subitamente, provocando danos psicológicos 

incomensuráveis e irreparáveis aos familiares. O sentimento que toma conta da família em uma perda 

ultrajante, desumana e diabólica é intangível. A saudade inextinguível os acompanhará enquanto 

viverem. Nesse mesmo contexto, também deve ser levado em conta a comoção social, o sentimento 

de revolta e agressão à sociedade ordeira. A repercussão social ultrapassou as fronteiras deste 
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município, mercê da divulgação e da crítica jornalística salutar. A insurgência da sociedade, que não 

se cansa de implorar pela paz, também foi marcante no episódio dos autos. A violência que encampa 

todos os níveis da sociedade brasileira já sensibilizou os nossos legisladores que os levou a elaborar 

um regramento procedimental mais célere e rígido, inclusive quanto aos prazos processuais. 

Realmente, já não era sem tempo, mais em minha modesta opinião, ainda há espaço para novos 

avanços (+ 1 ano). 

 

No início da macroproposição Pn3, podemos perceber o PDV do L1/E1 (Juiz) quando 

ele discorre sobre o que é o amor, dando opinião própria. Nesse exemplo, há ocorrência de um 

PDV representado nos termos de Rabatel (2008) quando as percepções e pensamentos são 

detalhados e/ou vistos a partir do interior de uma subjetividade em um segundo plano, onde o 

L1/E1 assume a responsabilidade sobre o que é dito, explicitando seu PDV e seu 

engajamento, verificado em: 

Exemplo 14:  

Muitos crimes são cometidos em nome do amor. Mas que tipo de amor é esse 

que se transforma em obsessão; pois o que se quer, no fundo, é subjugar a 

pessoa, que se diz amar. O amor é a palavra usada como desculpa para se 

cometer atrocidades com a pessoa amada. Quando é amor o que se sente, não há 

o mínimo desejo de se livrar da pessoa amada. 

 

 

O enunciado em itálico equivale a uma pergunta que constitui a modalidade sintático-

semântica intersubjetiva. As modalidades téticas de negação podem assim ser exemplificadas 

abaixo com os termos em itálico. Ainda nesse excerto, o primeiro termo em destaque constitui 

uma “interação” entre o L1/E1 com o interlocutor: 

 

Exemplo 15:  

Não confundas o amor com o delírio de posse, que acarreta os piores 

sofrimentos como depressão, sintomas psicossomáticos, ansiedade e baixa 

autoestima, entre outros. Porque, contrariamente à opinião comum, o sentimento 

amor não faz sofrer. O instinto de propriedade, que é contrário do amor, esse é 

que faz sofrer. O amor verdadeiro começa lá onde não se espera mais nada em 

troca. 
 

Verificamos uma incidência das categorias propostas por Adam (2011). Vemos que o 

L1/E1 (Juiz) traz em sua enunciação os fatos ocorridos no dia do crime, utilizando-se de 

diversos recursos como formas de manifestação da responsabilidade enunciativa, 

identificados em: os índices de pessoas da vítima “ex-namorada” e do réu “acusado”; os 

dêiticos espaciais do crime “uma cilada”, “lugar ermo” e do local do crime “no Município de 
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Nazaré Paulista/SP”, “nas águas de uma represa”, e temporais “longo tempo imerso”; os 

tempos verbais “exorbitaram agiu, foi, permaneceu, constituiu” referentes ao réu, à vítima e 

ao crime; as modalidades objetivas, como em: “[...] a exigir uma maior reprovabilidade”) e os 

diferentes tipos de representação da fala (Discurso narrativizado). Dessa forma, vemos que o 

PDV do locutor-enunciador primeiro e os elementos que marcam a responsabilidade 

enunciativa fazem-se presentes no dizer do juiz quando ele narra os fatos que antecederam e 

sucederam o crime. 

Em Pn3, podemos verificar que há, na visada argumentativa, uma posição de acordo, 

por parte do locutor, ao se referir à personalidade do réu, evocando a voz de um jurista para 

fundamentar sua decisão, configurando assim, uma não assunção da responsabilidade 

enunciativa e engajamento do locutor pelo dito. 

 

Exemplo 16: 

As consequências, como ensina Guilherme Nucci, são "o mal causado pelo 

crime, que transcende ao resultado típico" (Código penal comentado. 10. ed. São 

Paulo: RT, 2010, p. 407).  

 

Os tempos verbais no pretérito perfeito “foram, foi, ultrapassou, sensibilizou, levou”, 

correspondem, respectivamente, ao crime, à vítima, à repercussão social, à violência. As 

modalidade representadas pelos advérbios de opinião “subitamente”, “inclusive”, 

“realmente”; pelos lexemas avaliativos “incomensuráveis e irreparáveis”, “ultrajante, 

desumana e diabólica”, “inextinguível”, “célere e rígido”; pelas modalidades objetivas “deve 

ser”, Os dêiticos espaciais “In casu”, “Nesse mesmo contexto, “as fronteiras deste município”, 

“no episódio dos autos” que situam o processo, o sentimento de revolta, a repercussão e o 

crime. No trecho: 

Exemplo 17:  

Realmente, já não era sem tempo, mais em minha modesta opinião, ainda há 

espaço para novos avanços. 

 

O PDV apresentado é assertado, que passa pelas falas e comentários, evidenciando o 

posicionamento do L1/E1 sobre os avanços na legislação. 

 



92 

 

DESENLACE (Pn4) 

Em face da decisão resultante da vontade soberana dos senhores jurados, julgo PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal, notadamente para CONDENAR o réu MIZAEL BISPO DE SOUZA, 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 121, § 2°, I, III e IV, do Código Penal. 

 

Em Pn4, a decisão apresentada pelo L1/E1 é imputada ao e2 vontade soberana dos 

senhores jurados. O L1/E1 apresenta seu posicionamento diante da decisão dos jurados e julga 

“PROCEDENTE a pretensão punitiva do estatal” para condenar o réu, seguindo os artigos 

que embasam as punições pelas quais o mesmo foi julgado, impostas pelo Código Penal, e 

assumindo uma posição em favor do PDV do enunciador segundo. Aqui encontramos dêiticos 

espaciais “a pretensão punitiva estatal”, “autos”, “art. 121 do CP” e advérbio de opinião 

“notadamente”. 

SITUAÇÃO FINAL (Pn5) 

Fixo, pois, a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão. 

Conforme mencionado alhures, reconheço a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou 

a defesa da vítima como circunstância agravante (art. 61, II, “c”, do CP), passando a reprimenda ao 

patamar de 20 (vinte) anos de reclusão. 

Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Em seguida, 

providencie a serventia a expedição de guia ao Juízo das Execuções Criminais, para cumprimento da 

pena imposta, arquivando-se os autos, observadas as cautelas de estilo.  

Condeno o réu ao pagamento de 100 (cem) UFESP’s, inteligência do art. 4°, § 9°, “a”, da Lei nº 

11.608/03.  

Lida a presente sentença em plenário, dá-se por publicada e intimadas as partes. Registre-se e 

comunique-se.  

Guarulhos, 14 de março de 2013, às 17h35.  

  

LEANDRO JORGE BITTENCOURT CANO  

Juiz de Direito  

 

Em Pn5, o L1/E1 assume a responsabilidade marcada através dos verbos “fixo”, 

“reconheço”, “condeno” que correspondem ao poder que lhe é atribuído como juiz. Ainda há 

remissão ao recurso que “dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima”, representado pelo 

discurso indireto.  

Por fim, temos o desfecho na narrativa assinalado pelas modalidades intersubjetivas 

representadas por verbos no modo imperativo que indicam a autoridade do L1/E1 (juíza) 
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acerca do proferimento e dos próximos passos a serem dados após a sentença e a decisão 

soberana do Tribunal do Júri, bem como as localizações espacial “Sala de Sessões do Tribunal 

do Júri”, “Comarca de Contagem”, e temporal “08 de março de 2013”, lugar e dia em que 

ocorreu o julgamento. 

A seguir tecemos as considerações finais da pesquisa a partir da discussão dos dados e 

dos resultados obtidos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação objetivou identificar, descrever, analisar e interpretar a 

responsabilidade enunciativa (RE) em narrativas de sentenças judiciais condenatórias, gênero 

discursivo textual que finaliza um processo-crime. Para isso, fundamentamos-nos na Análise 

Textual dos Discursos (ATD), teoria que subsidia os estudos sobre a produção da análise de 

textos diversos em variados gêneros e tem origem na Linguística Textual (LT), cujo foco está 

centrado nos estudos de uma “produção co(n)textual de sentidos”. (ADAM, 2011, p. 23). 

Embasada na análise de textos concretos, a teoria adotada neste trabalho dispõe de elementos 

para o entendimento do texto como uma prática discursiva, estudado do ponto de vista de 

certos níveis da análise linguística.  

A função da narrativa nas sentenças é primordial para a orientação argumentativa na 

construção do texto que veicula a decisão do juiz sobre o réu. Consiste numa recapitulação 

dos acontecimentos que envolveram os crimes a fim de se alcançar uma percepção dos 

eventos decorrentes, servindo de fundamentação em proveito da aplicação da condenação.  

Os resultados mostraram que os pontos de vista dos L1/E1 e dos e2, elementos que 

constituem a responsabilidade enunciativa, fazem-se presentes nos discursos dos juízes, cuja 

enunciação se constrói por fundamentos com o objetivo de respaldar suas decisões acerca dos 

crimes cometidos pelos réus. A análise do corpus revelou que a construção dos PDV pelos 

juízes é realizada por mecanismos linguísticos, os quais revelam que a RE, tanto é atribuída 

pelo L1/E1, assumindo a responsabilidade enunciativa pelo conteúdo proposicional ou 

tomando para si os PDV alheios, como a RE é imputada a outros enunciadores, entre eles réu, 

vítima e Tribunal do Júri.  

Além disso, podemos verificar a ocorrência do uso de quadros mediadores através dos 

quais os juízes não assumem a responsabilidade enunciativa pelo conteúdo proposicional dos 

enunciados, evocando outras vozes para embasar sua decisão e imputando-a a outros 

enunciadores. Esses fenômenos de assunção e de não assunção ocorreram nas duas seções que 

dividem as sentenças: “Vistos”, que equivale ao relatório e “Passo à dosimetria da pena”, que 

equivale à fundamentação e ao dispositivo. Com relação às partes que ocorrem esses 

fenômenos, verificamos que a assunção da RE é mais utilizada na macroproposição Pn3 “Re 

(ação) ou Avaliação” da narrativa pelo fato de L1/E1 utilizar lexemas avaliativos que denotam 

uma subjetividade, em que o narrador avalia as ações das personagens da trama, 

principalmente as ações do réu, enquanto que a não assunção da RE (marcada pelo mediativo) 
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ocorre na macroproposição Pn1 “Situação final”, pois o locutor-narrador faz uso de outras 

vozes para atribuir, possivelmente, autoridade ao seu discurso.  

No dizer do juiz, percebemos os fatos narrados que antecederam e sucederam os 

crimes, tornando nítida a presença de outras vozes nas sentenças condenatórias. Observamos 

que a RE e o PDV fazem-se presentes na narrativa que orienta a sentença e que o L1/E1 

participa não somente como locutor-narrador, mas também como locutor-narrador-enunciador 

do conteúdo proposicional dos enunciados, utilizando-se de diversos recursos como formas de 

manifestação da RE, explicitando seu PDV de forma objetiva e atribuindo a outros a 

responsabilidade. 

Ainda há um ponto em comum entre as sentenças que é necessário ser destacado, e 

consiste na divisão das seções em “Vistos” (relatório) e em “Passo a dosar a pena” 

(fundamentação e dispositivo). Dessa maneira, seguimos Rodrigues (2016) que considera 

essas seções como zonas textuais, as quais são anunciadas por esses títulos, evidenciando, 

assim, a variação entre as seções: vistos etc/ passo a dosar a pena x relatório/ 

fundamentação/dispositivo. Para Rodrigues (2016), esses títulos exercem a função de cumprir 

os requisitos considerados essenciais na sentença judicial, conforme o art. 381 do CPP. De 

acordo com Marquesi (2016, p. 127), a seção que inclui os “Vistos”, que corresponde à 

dispensa do relatório, é utilizada pelo fato de ser “inquestionável a culpabilidade do réu”, e a 

seção “Passo a dosar a pena”, que corresponde à fundamentação e ao dispositivo, é assim 

denominada pelo motivo de não “haver dúvidas quanto ao ocorrido”. 

Portanto, consideramos que há uma variação no que diz respeito à ocorrência dos 

planos de texto nas sentenças, uma vez que foi encontrada a fundamentação dentro do 

dispositivo, na S1 e na S3, correspondendo à seção “Passo a dosar a pena”. Estas, não se 

encaixam em um padrão definido pela doutrina, pelo contrário, as sentenças variam de acordo 

com o órgão, com o magistrado etc, sendo assim, são ocasionais. Isso pode ser constatado 

nelas próprias, tendo em vista que em sua construção não há delimitações referentes a cada 

parte (relatório, fundamentos, dispositivo), consideradas essenciais. 

Esta pesquisa buscou analisar a organização linguística das narrativas das sentenças 

condenatórias, a partir da responsabilidade enunciativa por meio de marcas da língua. Os 

dados mostram a ocorrência dos fenômenos, objetos desta pesquisa, em alguns excertos das 

sentenças. Isso mostra o quão importante são os elementos formuladores do grau de marcação 

da responsabilidade enunciativa e quantos PDV são construídos durante a enunciação. Dessa 

forma, podemos dizer que a relevância dessa investigação consiste no aprofundamento das 

relações que podem ser estabelecidas entre a responsabilidade enunciativa e os estudos do 
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gênero discursivo textual sentença condenatória, na interface Linguagem e Direito, bem como 

o domínio Social, haja vista o destaque que se dá a esse tema recorrente na sociedade. 

Pretendemos com esta investigação, colaborar com os estudos sobre a RE, mais precisamente 

no gênero sentença condenatória, podendo motivar outras pesquisas no âmbito da ATD. 

Nesse sentido, nosso trabalho consiste na investigação do texto jurídico, mais 

precisamente do gênero discursivo textual sentenças condenatórias relativas aos processos 

penais de homicídios dolosos de mulheres que tiveram repercussão nacional e se insere nesse 

vasto campo de pesquisa, como fonte colaboradora dos estudos sobre a responsabilidade 

enunciativa, podendo, ainda, motivar outras pesquisas na área. Podemos dizer, assim, que a 

relevância dessa investigação está no aprofundamento das relações que podem ser 

estabelecidas entre Responsabilidade Enunciativa e Ponto de vista no gênero discursivo/ 

textual sentença condenatória, sobre suas diversas formas de manifestação. 

Entendemos a narrativa como sendo uma espécie de recapitulação dos acontecimentos 

que envolveram os personagens de uma trama, sendo, portanto, necessária à sentença por esse 

motivo e por explicitar que o locutor/narrador (juiz) tem conhecimento do caso. O que pode, 

também, ser considerada como sendo portadora de um certo poder persuasivo implicado no 

uso que dela se faz - a narrativa -  na sentença, tendo em vista que ela conduz a incriminação 

do acusado. No que se refere ao discurso jurídico, Brito e Panichi (2013, p. 11) afirmam que 

ele “[...] reveste-se de uma tipologia própria, que é a do poder e da persuasão, permeado pelo 

elemento ideológico. É essencialmente persuasivo, pois instaura sempre como destinatário 

direto ou indireto um alguém que, supostamente, tenha infringido o ordenamento”.   

A narrativa nas sentenças serve, então, como argumento e como fundamentação para 

condenar o réu, surgindo, assim, como critério significativo na sentença para a construção de 

uma sequência (temporal) da sucessão de eventos e ações presentes nas histórias dos casos. 

Ressaltamos que elegemos a sentença condenatória como objeto de estudo para esta pesquisa 

pelo fato de ser um gênero que finaliza um processo e por ser considerada uma das mais 

relevantes no meio judicial, visto que ela apresenta “uma variedade de discursos em seu 

interior [...]” (GOMES, 2014. p. 14), o que nos confere elementos suficientes para o estudo da 

responsabilidade enunciativa através de marcas da língua. 

Além disso, vemos, em nossa experiência social, que há um significativo número de 

casos de violência contra mulheres, que há uma necessidade em se discutir esse tema pelo fato 

de ser recorrente na sociedade e por entender que isso pode trazer uma visibilidade não 

somente para a academia, como também para fora dela. Nesse sentido, nossa pesquisa visa a 

contribuir, também, para a área social, da comunidade em geral, dado a relevância ao 



97 

 

tratarmos desse assunto, tendo em vista que nos inserimos no campo das ciências humanas, 

bem como a contribuir com o campo de pesquisa da Análise Textual dos Discursos no estudo 

do discurso jurídico, mais precisamente no estudo da sentença penal condenatória. 

Em nossas análises, notamos que nas narrativas há uma dinâmica de vozes das 

“personagens”, os segundos-enunciadores (e2), os quais aparecem na história indiretamente 

por meio da voz do narrador (juiz), cuja função reside em organizar os fatos e os eventos 

decorrentes das ações dessas instâncias, donas das vozes. 

Vimos que a responsabilidade enunciativa ora é imputada pelo L1/E1 a outros 

enunciadores, ora é assumida por ele. Igualmente, verificamos a presença de uma 

mediatividade indicada pelo locutor-narrador, a fim de atribuir, possivelmente, a RE a uma 

outra voz, implicando, assim, a sua não assunção. Isso se deu porque como o narrador vê 

também de fora os acontecimentos, ele, por natureza, utiliza desse recurso como agregador de 

razões para fundamentar o veredito. 

A nossa proposta foi a de utilizar os conceitos da Análise Textual dos Discursos 

adaminiana para investigar a categoria de análise responsabilidade enunciativa no discurso 

jurídico. A finalidade objetivada aqui consiste na ampliação da compreensão do fenômeno RE 

no nível enunciativo presente nas narrativas do gênero sentença condenatória. 

De igual modo, assumimos o ponto de vista de Gomes (2014) ao propor que há um 

jogo de assunção e de não assunção da responsabilidade enunciativa pelo conteúdo 

proposicional nas narrativas (para o caso de nossa pesquisa), em que o L1/E1 (juiz) apresenta 

a narrativa através de um universo de palavras constituintes do discurso jurídico e, portanto, 

expressando uma evidencialidade de fatos concretos.  

A narrativa das sentenças, como anteriormente anunciado, exerce papel crucial para o 

encaminhamento do sentido do texto. O sucesso da compreensão do conteúdo da sentença 

está ligado a uma progressão textual que se apresenta no corpo da narrativa. Para isso, o 

narrador deve ter conhecimento de todo o processo/trama que se deu desde o inicio da 

história. Dessa forma, a função da narrativa parece-nos indissociável às sentenças pelo fato de 

que nela – narrativa – está centrado o núcleo do processo constitutivo do gênero em questão, 

e, portanto, é de caráter obrigatório para se compreender a sentença e sua finalidade. 
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