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RESUMO 

 

O objetivo geral de nossa tese é estudar o ponto de vista (PDV) e a responsabilidade 

enunciativa (RE) no gênero discursivo sentença judicial de pedido de falência. O estudo do 

PDV e da RE foram realizados numa perspectiva textual-enunciativa, pela qual toma a 

enunciação como fator de construção do sentido do texto (coesão enunciativa). Estabelecemos 

como objetivos específicos identificar, descrever, analisar e interpretar marcas linguísticas no 

texto a partir das categorias textuais e enunciativas selecionadas. Nossa investigação insere-se 

em um contexto de estudos do discurso jurídico no âmbito das ciências da linguagem, um 

campo de estudos ainda pouco explorado, mas que a cada dia recebe mais atenção dos 

investigadores. A pesquisa situa-se na linha de estudos linguísticos do texto, tomando como 

base teórica a Análise Textual dos Discursos (ATD), conforme a proposta de Adam (2011), 

decorrente da Linguística do Texto e da Linguística da Enunciação. Dessa forma, nosso 

quadro teórico focaliza quatro eixos gerais (texto, gênero, enunciação e discurso) e duas 

categorias de análises (PDV e RE). Adotamos a concepção de gênero do discurso de Bakhtin 

(1996), a qual é seguida por Adam (2011), igualmente por outros teóricos, como, por 

exemplo, Bazerman (2006) e Miller (2012). Os estudos do Ponto de Vista (PDV) e da 

Responsabilidade Enunciativa (RE), desenvolvidos por Rabatel (2008, 2009, 2013, 2015), são 

adotados como base teórica geral da análise da enunciação e do que postulamos como 

“operações textuais de construção do ponto de vista”. O corpus da pesquisa é constituído por 

13 sentenças judiciais decorrentes do pedido de falência de um credor contra um devedor. A 

realização da investigação tomou como parâmetro de análise a construção textual do PDV do 

juiz (L1/E1) acerca da decretação de falência do réu (e3) pedida pelo autor (e2). A análise do 

corpus aponta como resultado que a construção do PDV pelo juiz é realizada por diversos 

mecanismos linguísticos, textuais e discursivos, os quais mostram que a RE, ora é assumida 

pelo L1/E1, ora imputando essa responsabilidade a outros enunciadores, especialmente os 

enunciadores: autor e réu. Ainda se verificara a ocorrência de uso de quadros mediativos 

(GUENTCHÉVA, 1994, 1996, 2011, 2014), por meio dos quais o juiz não assume a RE pelo 

conteúdo proposicional, imputando-a a outros enunciadores. Observamos, a partir da 

construção do PDV do juiz (L1/E1), a recorrência da assunção da RE pelo juiz (L1/E1), nas 

seções de fundamentação e de dispositivo, enquanto no relatório predomina a imputação. Na 

perspectiva da coesão enunciativa proposta pela nossa tese, foi verificado que o PDV do juiz é 

construído, na dimensão do acordo-desacordo, de maneira variável conforme cada parte do 

plano de texto da sentença judicial (neutralidade no relatório; realização de acordo/desacordo 

na fundamentação; realização ou de acordo ou de desacordo no dispositivo). Por fim, a 

realização do acordo é feita nessas sentenças, em muitos casos, por mecanismos de 

coconstrução do PDV (coenunciação, sobrenunciação e subenunciação) entre o juiz e 

enunciadores segundos, mecanismos esses que se manifestam predominantemente na parte da 

fundamentação da sentença judicial. 

Palavras-chave: Análise Textual dos Discursos. Gênero. Sentença Judicial. Ponto de Vista. 

Responsabilidade Enunciativa. 

  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The main objective of our doctoral thesis is to study the point of view (PDV) and commitment 

in the discursive genre judicial sentence concerning bankruptcy of companies. The study of 

the PDV and commitment was carried out in a textual-enunciative perspective, by which it 

takes the enunciation as a factor of construction of the sense of the text (enunciative 

cohesion). We set as specific objectives of our research to identify, describe, analyze and 

interpret linguistic marks in the text from the selected textual and enunciative categories. Our 

research is part of a study of legal discourse in the field of language sciences, a field of studies 

that is still little explored, but which receives more and more attention from researchers every 

day. The research is based on the linguistic studies of the text, based on the Textual Analysis 

of Speeches (ATD), as proposed by Adam (2011), derived from Text Linguistics, and based 

on Linguistics of Enunciation. In this way, our theoretical framework focuses on four general 

axes (text, gender, enunciation and discourse) and two categories of analysis (PDV and 

Commitment). We adopt Bakhtin's (1996) conception of discourse genre, which is followed 

by Adam (2011), also by other theorists, such as Bazerman (2006) and Miller (2012). 

Rabatel's (2008, 2009, 2013, 2015) studies about Point of View (PDV) and Commitment 

studies are adopted as the general theoretical basis of the enunciation analysis and what we 

postulate as "textual construction of point of view". The corpus of the investigation is 

constituted by 13 judicial sentences resulting from the filing of bankruptcy by a creditor 

against a debtor. The investigation was based on the textual construction of the judge's 

decision (L1 / E1) on the defendant's decree of bankruptcy (e3) requested by the author (e2). 

The analysis of the corpus points out that the construction of the PDV by the judge is carried 

out by several linguistic, textual and discursive mechanisms, which show that the 

Commitment is sometimes assumed by L1 / E1, sometimes imputing this responsibility to 

other enunciators, especially the enunciators: author and defendant. The use of mediated 

frameworks (GUENTCHÉVA, 1994, 1996, 2011, 2014) has been verified, whereby the judge 

does not assume the Commitment for propositional content and impute it to other enunciators. 

It was observed from the construction of the judge’s PDV (L1 / E1) that there was a 

recurrence of the assumption of Commitment by the judge (L1 / E1), in the legal 

substantiation and issue of orders section while in the facts section the imputation 

predominates. In the perspective of the enunciative cohesion proposed by our thesis, it was 

verified that the judge's PDV is constructed, in the dimension of the agreement-disagreement, 

in a variable way according to each part of the text plan of the judicial sentence (neutrality in 

the facts section; agreement or disagreement in the legal substantiation section; performance 

or agreement or disagreement in the issue of orders section). Finally, the agreement is made in 

these sentences in many cases by mechanisms of co-construction of the PDV (co-enunciation, 

super-enunciation and sub-enunciation) between the judge and second enunciators, 

mechanisms that are manifested predominantly in the part of legal substantiation section of 

the judicial sentence.  

Keywords: Textual Analysis of the Discourses. Genre. Judicial Sentence. Point of View. 

Commitment. 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

El objetivo general de nuestra tesis es estudiar el punto de vista (PDV) y la responsabilidad 

enunciativa (RE) en el discurso de género sentencia judicial de quiebra. El estudio de PDV y 

RE se realizaron en una perspectiva textual-enunciativo, por lo cual toma la enunciación 

como factor de construcción de significado del texto (cohesión enunciativa). Hemos 

establecido como objetivos específicos identificar, describir, analizar e interpretar las 

etiquetas de idioma en el texto desde las categorías textuales y de enunciación seleccionadas. 

Nuestra investigación se inserta en un contexto de estudios sobre el discurso legal dentro de 

las ciencias del lenguaje, un campo de estudio aún poco explorada, pero que cada día se pone 

más atención de los investigadores. La investigación está en la línea de los estudios 

lingüísticos del texto, tomando como base teórica el análisis textual de los discursos (ATD), 

según la propuesta de Adam (2011), derivada la Lingüística del Texto, y la Lingüística de la 

enunciación. Por lo tanto, nuestro marco teórico se centra en cuatro ejes generales (texto, el 

género, la enunciación y del habla) y dos categorías de análisis (PDV y RE). Adoptamos el 

concepto de género de discurso bakhtiniano (1996), que es seguido por Adam (2011), también 

por otros teóricos, como, por ejemplo, como Bazerman (2006) y Miller (2012). Los estudios 

sobre el Punto de vista (PDV) y Responsabilidad enunciativa (RE) desarrollados por Rabatel 

(2008, 2009, 2013, 2015) se adoptan como una base teórica general del análisis de la 

enunciación y de lo que llamamos "operaciones de construcción textual del punto de vista." El 

corpus de la investigación consiste en 13 decisiones judiciales derivados de la solicitud de 

quiebra por un acreedor contra un deudor. El desarrollo de la investigación tomó como 

parámetro de análisis la construcción textual del PDV de juez (L1 / E1) acerca de resultas del 

concurso de la demandada (e3) solicitado por el autor (E2). El análisis del corpus señala como 

resultado que la construcción del PDV por el juez se lleva a cabo por varios dispositivos 

lingüísticos, textuales y discursivos, que muestran que el RE, ahora se asume por el L1 / E1, 

ahora imputar esta responsabilidad a otros enunciadores, especialmente enunciadores: 

demandante y demandado. La ocurrencia de uso de marcos mediativos (GUENTCHÉVA, 

1994, 1996, 2011, 2014) fue encontrada por la cual el juez no asume el RE por el contenido 

proposicional, con imputación a otros enunciadores. Fue observada desde la construcción del 

PDV de juez (L1 / E1) la recurrencia de la asunción de RE por el juez (L1 / E1), en las 

secciones de fundamentación y en el dispositivo mientras que en el informe domina la 

imputación. Desde la perspectiva de la cohesión enunciativa propuesta de nuestra tesis, se 

encontró que el PDV de juez POS se construye, en la dimensión del acuerdo-desacuerdo, de 

forma variable, según cada parte del plan de texto de la decisión judicial (La neutralidad en el 

informe; la realización de acuerdo / desacuerdo en la fundamentación; el acuerdo o 

desacuerdo en el dispositivo). Por último, la realización del acuerdo se hace en estas 

sentencias en muchos casos por los mecanismos de co-construcción de PDV (co-enunciación, 

sobre-enunciación y sub-enunciación) entre el juez y enunciadores segundos, mecanismos que 

se manifiestan principalmente en la fundamentación de la sentencia judicial. 

Palabras clave: Análisis textual de los discursos. Género. Sentencia judicial. Punto de vista. 

Responsabilidad enunciativa. 

 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

 

Figura 1: Níveis de análise do discurso e de análise do texto propostos por Adam  43 

Figura 2: Graus de concordância e discordância nas posturas enunciativas para Rabatel 124 

Quadro 1: Requisitos da sentença judicial no antigo CPC e no novo CPC 85 

Quadro 2: Conjunto de sentenças que forma o corpus 133 

Quadro 3: Unidade temática das sentenças judiciais 141 

Quadro 4: Presença dos enunciadores na sentença judicial  143 

Quadro 5: Exemplos da presença do juiz (L1/E1) como enunciador nas partes do plano 

de texto da sentença judicial 

146 

Quadro 6: Macroatos do discurso na sentença judicial 148 

Quadro 7: Variação na segmentação do plano de texto 152 

Quadro 8: Variação na designação do autor e réu 152 

Quadro 9: Variação na designação do pedido do autor contra o réu 153 

Quadro 10: Segmentação do plano de texto da sentença judicial (I) 153 

Quadro 11: Segmentação do plano de texto da sentença judicial (II)  154 

Quadro 12: Segmentação do plano de texto da sentença judicial (III)  154 

Quadro 13: presença da legislação processual 156 

Quadro 14: presença da legislação de direito material 157 

Quadro 15: Manifestações do PDV sobre “falência” na sentença judicial 159 

Quadro 16: “Falência” e progressão temática 160 

Quadro 17: “Falência” e sua dimensão referencial 162 

Quadro 18: Operações de RE (I) 165 

Quadro 19: Operações de RE (II) 166 

Quadro 20: Operações de RE (III) 171 

Quadro 21: Uso de quadros mediativos 176 

Quadro 22: mediativo e orientação argumentativa 180 

Quadro 23: Posicionamento enunciativo (I) 183 

Quadro 24: Posicionamento enunciativo (II) 184 

Quadro 25: Posicionamento enunciativo (III) 185 

Quadro 26: Postura enunciativa (I) 187 



Quadro 27: Postura enunciativa (II) 189 

Quadro 28: Postura enunciativa (III) 192 

Quadro 29: Postura enunciativa (IV) 193 

Quadro 30: Postura enunciativa (V) 194 

Quadro 31: Postura enunciativa (VI) 195 

Quadro 32: Construção textual-enunciativa do PDV global sobre “falência” 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



LISTA DE SIGLAS 

 

 

CLT Consolidação das Leis do Trabalho 

NCPC Novo Código De Processo Civil 

ATD Análise Textual dos Discursos  

PDV Ponto de Vista para Rabatel 

RE Responsabilidade Enunciativa 

PPGEL Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 

CP   Conteúdo Proposicional 

L1/E1 Locutor/enunciador primário (juiz) 

e2, e3, e4 Enunciadores segundo (autor, réu, ...) 

LT Linguística Textual   

LE Linguística da Enunciação 

N1, N2, N3, 

Nn... 

níveis ou planos da análise de discurso / texto 

 

CPC Código de Processo Civil 

LRF Lei de Recuperação e Falência  

STJ Superior Tribunal de Justiça 

pdv ponto de vista para Nølke 

PdV responsabilidade enunciativa para Adam 

l2 locutor segundo 

S_N_AC_01 S= sentença; N=região; AC=Estado da Federação 

 

 

 

 

 

 

  



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 18 

 

CAPÍTULO I - TEXTO, ENUNCIAÇÃO E ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS........  

 

27 

1.1 O desenvolvimento da Linguística Textual - LT ................................................................... 27 

1.2 O conceito de texto nos estudos linguísticos .......................................................................... 30 

1.3 A Linguística da Enunciação e a concepção de enunciação.................................................. 34 

1.4 A Análise Textual dos Discursos – ATD ................................................................................ 40 

1.4.1 Concepção de texto para a Análise Textual dos Discursos – ATD........................................ 44 

1.4.2 O Plano de Texto na Análise Textual dos Discursos .............................................................. 46 

1.4.3 Os macroatos do discurso para a Análise Textual dos Discursos ........................................... 47 

1.4.4 A enunciação e a Análise Textual dos Discursos....................................................................  49 

 

CAPÍTULO II - SENTENÇA JUDICIAL COMO GÊNERO DO DISCURSO ...................... 

 

51 

2.1 O lugar da concepção de gênero na pesquisa ........................................................................ 51 

2.2 A noção de gênero de discurso para Bakhtin ........................................................................ 54 

2.3 A concepção teórica de gênero de Bakhtin em comparação com outras correntes 

teóricas............................................................................................................................................. 

 

58 

2.4 Gênero como ação e comunicação: as concepções de Carolyn Miller, Charles Bazerman 

e Swales ........................................................................................................................................... 

 

59 

2.5 O papel da noção de gênero na Análise Textual dos Discursos ........................................... 66 

2.6 O gênero discursivo / textual sentença judicial de pedido de falência: elementos da 

formação sócio-discursiva do direito …........................................................................................ 

 

71 

2.6.1 Estudos linguísticos acerca da sentença judicial como gênero discursivo / textual................ 73 

2.6.2 A sentença judicial na teoria geral do direito .......................................................................... 78 

2.6.3 Caracterização e estrutura composicional da sentença judicial conforme a doutrina e a 

legislação processual brasileira......................................................................................................... 

 

82 

2.6.4 A sentença judicial de pedido de falência ............................................................................... 88 

 

CAPÍTULO III - RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA E PONTO DE VISTA .............. 

 

94 

3.1 As categorias do PDV e da RE como instrumentos de análise da enunciação no texto..... 94 

3.2 Conceito de responsabilidade enunciativa ............................................................................. 95 

3.3 Instância(s) de assunção da responsabilidade enunciativa .................................................. 98 

3.4 Responsabilidade enunciativa como constituinte da enunciação ........................................ 101 

3.5 Responsabilidade enunciativa e quadro mediativo ............................................................... 102 



3.6 A Responsabilidade Enunciativa na ATD ............................................................................. 106 

3.7 A Teoria do Ponto de Vista (PDV) de Rabatel ...................................................................... 108 

3.7.1 Emergência e conceito de PDV .............................................................................................. 108 

3.7.2 Locutor, enunciador e PDV .................................................................................................... 113 

3.7.3 Tipos de PDV........................................................................................................................... 114 

3.7.4 Responsabilidade enunciativa e PDV ..................................................................................... 116 

3.7.5 Operações textuais de construção do PDV ............................................................................. 117 

3.7.6 Acordo, desacordo e neutralidade na construção textual do PDV .......................................... 121 

3.7.7 Mecanismos de coconstrução textual do PDV – posturas enunciativas de coenunciação, 

subenunciação e sobrenunciação...................................................................................................... 

 

122 

 

CAPÍTULO IV - METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE .......................... 

 

126 

4.1 Percurso metodológico ............................................................................................................. 126 

4.2 Diretrizes metodológicas gerais adotadas pela pesquisa ...................................................... 128 

4.3 Análise e interpretação dos dados do corpus de nossa pesquisa ......................................... 130 

4.3.1 Formação do corpus ................................................................................................................ 131 

4.3.2 Tratamento dos documentos coletados para a análise ............................................................ 135 

4.3.3 Procedimentos de análise: categorias selecionadas e formas de aplicação ............................. 137 

 

CAPÍTULO V - PONTO DE VISTA E RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA EM 

SENTENÇA JUDICIAL DE PEDIDO DE FALÊNCIA: ANÁLISE DE CORPUS ................ 

 

 

140 

5.1 Componentes do gênero nas sentenças judiciais analisadas ................................................ 140 

5.1.1 Componente semântico ........................................................................................................... 140 

5.1.2 Componente enunciativo ........................................................................................................ 143 

5.1.3 Componente pragmático ......................................................................................................... 148 

5.1.4 Componente estilístico e fraseológico..................................................................................... 151 

5.1.5 Componente composicional – o plano de texto....................................................................... 153 

5.1.6 Componente material .............................................................................................................. 155 

5.1.7 Componente peritextual .......................................................................................................... 155 

5.1.8 Componente metatextual ........................................................................................................ 156 

5.2 A construção do PDV sobre “falência” pelo juiz .................................................................. 158 

5.2.1 Aspectos gerais de “falência” como objeto de discurso do juiz e dos demais enunciadores 

nas sentenças ................................................................................................................................... 

 

158 

5.2.2 Operações de RE realizadas pelo juiz na construção do PDV sobre “falência”..................... 164 

5.2.3 PDV sobre “falência” e o quadro mediativo............................................................................ 176 

5.2.4 Operações textual-enunciativas para a construção do PDV sobre falência ............................ 183 



5.2.4.1 Posicionamento enunciativo ................................................................................................ 183 

5.2.4.2 Posturas enunciativas ........................................................................................................... 186 

5.2.5 A construção do PDV global sobre “falência”: síntese dos mecanismos textuais e 

enunciativos encontrados em uma sentença de pedido de falência ................................................. 

 

 

197 

CONCLUSÕES .............................................................................................................................. 204 

 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................................. 

 

209 

 

ANEXOS ......................................................................................................................................... 

 

 

217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

INTRODUÇÃO 

 

A relação entre Linguagem e Direito é um tema que instiga a investigação acadêmica e 

também possui valor social1. Cada vez mais o discurso jurídico é visto a partir de uma 

perspectiva democrática. As pessoas querem saber se possuem ou não um direito por meio de 

profissionais especializados e também entender os seus direitos e, assim, participar 

efetivamente dos procedimentos que se relacionam à Justiça. 

A perspectiva democrática na área jurídica fez surgir movimentos de ampliação da 

participação da população nos processos judiciais. Desse modo, o acesso à Justiça passou a 

ser um tema amplamente debatido, tendo gerado no Brasil iniciativas de facilitação de acesso 

ao processo, tais como a facultatividade de constituição de advogado em processos 

trabalhistas e em juizados especiais2. Outra vertente de discussão é a elaboração da decisão 

judicial. O modelo tradicional coloca o juiz como único responsável3 pela decisão judicial e 

muitas vezes essa responsabilidade jurídica é encarada pelos juízes como uma 

responsabilidade de determinação do sentido das leis, não se atentando para a compreensão da 

lei feita pelos diversos atores sociais. Mecanismos processuais nas leis brasileiras têm surgido 

nos últimos anos para aumentar a participação social na elaboração das decisões judiciais, tais 

como as audiências judiciais com grupos da sociedade e o amicus curiae4. 

A ampliação do acesso ao Poder Judiciário e da participação social não esgota a 

questão democrática no direito. Hoje, muitas pessoas possuem acesso à Justiça Brasileira5, 

                                                 
1 Sobre o aspecto social do tema, Colares (2010, p. 10) observa como as palavras do Direito constituem e 

transformam as relações sociais: “No Direito, a linguagem estabelece relações entre pessoas e grupos sociais, faz 

emergir e desaparecer entidades, concede e usurpa a liberdade, absolve e condena réus. Um compromisso, antes 

inexistente, pelo uso da linguagem, origina-se no Direito; um novo órgão estatal surge pela utilização da palavra 

certa, pela pessoa certa; um procedimento legal é instituído no novo código processual em gestação, poderes são 

conferidos etc. Enfim, algo diferente acontece no panorama delineado pelo Direito, porque foi realizado um ato 

jurídico através de um ato de fala, isto é, realiza-se um ato performativo de fala, uma ação que determina 

mudanças no mundo legalmente estruturado.” 
2 Uma obra que muito influenciou os juristas brasileiros sobre a ampliação do acesso à Justiça foi 

CAPPELLETTI, Mauro; GARTHM, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 

1988. Os dispositivos legais sobre uso facultativo do advogado são, respectivamente, o art. 839, da Consolidação 

das Leis do Trabalho – CLT, e o art. 09 da Lei dos Juizados Especiais Civis (Lei Federal nº 9.099/1995). 
3 Responsável não no sentido que trabalhamos em nossa tese, mas no sentido especializado de competência 

jurídica (quem possui o poder de julgar conforme a legislação vigente num país) 
4 Sobre uma perspectiva de interpretação das leis a partir dos múltiplos atores sociais, vide HÄBERLE, Peter. 

Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, contribuição para a 

interpretação pluralista e ‘procedimental’ da Constituição”. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002. 

Amicus curiae é a previsão de que uma pessoa (natural ou jurídica) peça para participar de um processo judicial 

de modo a levar elementos para formar a convicção de um juiz sobre uma questão de fato e de direito abordada 

em um caso. Tanto o amicus curiae quanto as audiências judiciais estão previstos no art. 7, §2º, da Lei Federal nº 

9.868/1999, bem como no art. 138 do novo Código de Processo Civil 
5 Segundo o Conselho Nacional de Justiça (2015, p. 34), em 2014, o estoque inicial de ações foi de 70,8 milhões 

de processos.  
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mas a maioria não entende por si a linguagem jurídica, manejando um direito que não 

compreende minimamente, já que o processo judicial não se constitui em apenas uma decisão 

final (sentença), mas em vários passos que determinam seus rumos. A compreensão da 

linguagem jurídica como realização da cidadania é bem colocada por Hernández (2011, p. 

25): 

A claridade na expressão linguística, falada ou escrita, constitui uma qualidade e 

uma virtude literária que, ainda que difícil de definir, reconhecemos e apreciamos de 

imediato, sendo uma qualidade rara e difícil de encontrar. Se focarmos 

exclusivamente na claridade da linguagem jurídica, esta virtude é ainda mais escassa 

e com certeza mais necessária. Necessária até ao ponto de que na opinião do 

ministro da Justiça, a claridade na linguagem jurídica ‘liga o direito fundamental a 

tutela judicial efetiva, pois é o pressuposto para compreender o Direito e sua 

aplicação pelos tribunais)’.6 

 

 

A falta de compreensão da linguagem especializada do Direito implica dificuldades 

para o exercício da cidadania, talvez fazendo com que o cidadão viva um “dilema kafkiano”, 

além de prejuízos à satisfação dos seus direitos, possivelmente, deixando até de usufruir de 

uma sentença judicial favorável que lhe conceda, por exemplo, o direito a receber algum 

recurso financeiro. 

Além da falta do entendimento de que a compreensão da linguagem especializada do 

Direito pela população deve ser necessária para o exercício da democracia, os juristas 

possuem, ainda, em sua maioria, uma visão instrumental da linguagem (linguagem como capa 

do pensamento). Muitos juristas não enxergam que a linguagem não é suporte, mas 

constitutiva da sua atividade. A linguagem molda a maneira pela qual o discurso jurídico é 

concretizado e, consequentemente, as questões jurídicas são debatidas. A face mais saliente 

dessa constituição íntima  diz respeito às questões relativas à hermenêutica e à argumentação, 

mas, no dia a dia da prática jurídica, elas parecem ser “neutralizadas” pela linguagem 

especializada, dando ilusão ao jurista de estar lidando com objetos ao modo de uma ciência 

natural. 

Devemos registrar que existem iniciativas de reforma da linguagem jurídica de caráter 

acadêmico e institucional. Um exemplo é na Espanha, onde há um movimento para a 

                                                 
6 La claridade en la expresión linguística, hablada o escrita, constituye uma cualidad y uma virtude literária que 

aunque difícil de definir reconocemos y apreciamos de imediato, es uma cualidad rara y difícil de encontrar. Si 

nos centramos exclusivamente en la claridade en el lenguage jurídico, esta virtude es aún más escassa y 

seguramente más necessária. Hasta el punto de que en opinión del ministro de Justicia, la claridade en el linguaje 

jurídico “enhebra el derecho fundamental a ta tutela judicial efectiva, pues es el presupuesto para compreender el 

Derecho y su aplicación por los tribunales. 
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clarificação da linguagem jurídica de modo que os documentos jurídicos (leis, sentenças, 

entre outros) sejam redigidos numa linguagem mais próxima à população7.  

 No Brasil, não existe uma iniciativa oficial nacional e coordenada de simplificação da 

linguagem dos documentos jurídicos, embora o Poder Judiciário e o Ministério Público 

publiquem cartilhas e, individualmente, sejam realizadas atitudes de esclarecimento da 

linguagem jurídica para a sociedade8.  

Tendo em vista esse panorama, os linguistas e juristas possuem um espaço de 

interlocução a ser feito no que diz respeito ao discurso jurídico, e a Linguística pode 

contribuir bastante nessa troca para aperfeiçoar o Direito, tanto com relação à sua prática 

quanto à sua epistemologia. 

Embora a relação entre Linguagem e Direito, na academia, não seja novidade nos 

estudos jurídicos, existindo vários estudos no âmbito da Filosofia, Argumentação e 

Hermenêutica9, os estudos que se amparam na Linguística ainda carecem de maior número e 

amplitude. Não é estranho aos juristas, por exemplo, discussões sobre a linguagem nos seus 

estudos, mas geralmente isso não ocorre pela ótica da Linguística. A visão recai, dependendo 

da formação, para a gramática tradicional ou estudos filosóficos, não havendo uma 

                                                 
7 Na Espanha foi constituído a Comissão de Modernização da Linguagem Jurídica para revisar todas as espécies 

de documentos jurídicos com o objetivo de aperfeiçoar o exercício democrático do Direito pela clarificação da 

linguagem. Para mais detalhes, vide MONTOLÍO, Estrella (ed.). Hacia la modernización del discurso 

jurídico: contribuciones a la I Jornada sobre la modernización del discurso jurídico español. Barcelona: 

Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2011. 
8 Houve o Projeto de Lei 7.448/2006, que buscava incluir no Novo Código de Processo Civil – NCPC 

dispositivo que obrigava a redação da linguagem em termos acessíveis à parte do texto integral da sentença 

("Art. 458 (...) IV — a reprodução do dispositivo da sentença em linguagem coloquial, sem a utilização de 

termos exclusivos da Linguagem técnico-jurídica e acrescida das considerações que a autoridade Judicial 

entender necessárias, de modo que a prestação jurisdicional possa ser plenamente compreendida por qualquer 

pessoa do povo. § 1º A utilização de expressões ou textos em língua estrangeira deve ser sempre acompanhada 

da respectiva tradução em língua portuguesa, dispensada apenas quando se trate de texto ou expressão já 

integrados à técnica jurídica. § 2º O disposto no inciso IV deste artigo aplica-se exclusivamente aos processos 

com participação de pessoa física, quando esta seja diretamente interessada na decisão Judicial. § 3° A 

reprodução coloquial do dispositivo da sentença deverá ser enviada ao endereço pessoal, físico ou eletrônico, da 

parte interessada até a data da publicação da sentença. Não ensejará recurso nem poderá ser utilizada como 

fundamento recursal, não repercutindo de qualquer forma sobre os prazos processuais. § 4º Para fins do disposto 

no inciso IV deste artigo, a parte interessada deve manter atualizada a informação de seu endereço físico ou 

eletrônico, cabendo à secretaria do órgão judiciário, independentemente de manifestação do juiz, certificar nos 

autos cada alteração informada). A proposta não foi aprovada e incluída no NCPC. Sendo assim, restam 

iniciativas como a do Ministério Público de São Paulo, que publica várias cartilhas de orientação no seu site 

(http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas). 
9 Podemos citar algumas obras para referência do estado da discussão sobre o tema: ATIENZA, Manuel. Las 

razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica. México: Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2005; HART, Herbert L. A. O Conceito de Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005; 

ROBLES, O direito como texto: quatro estudos da teoria comunicacional do direito. Barueri: Manole, 2005; 

BOBBIO, Norberto. Teoria geral do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007; WARAT, Luis Alberto. O 

direito e sua linguagem. 2. ed. Porto Alegre: Safe, 1995. 
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preocupação maior de como a materialidade da língua constrói o discurso jurídico e de como 

seu entendimento pode contribuir para a compreensão dos problemas desse campo. 

A menor quantidade de estudos pelos juristas sustentados na materialidade da língua 

(estudos de corpora) abre um campo vasto - muitas vezes novo - para os linguistas. Esse fator 

tem impulsionado os estudos linguísticos, tanto no Brasil quanto no mundo, tendo até surgido 

a expressão “linguística jurídica”10. No interior do grupo de Estudos do texto e Análise 

Textual dos Discursos – ATD, grupo de estudos consagrado ao texto e ao discurso, na UFRN, 

várias dissertações e teses estão sendo elaboradas com a temática do discurso jurídico, 

algumas delas já tendo sido defendidas11. Desse modo, a investigação aqui descrita se insere 

num contexto amplo de crescimento do número de pesquisas na área dos estudos da 

linguagem - principalmente na Linguística – que toma o discurso jurídico como seu objeto.  

Nossa pesquisa foi proveniente das discussões dentro desse grupo de pesquisa, tendo como 

orientação a análise da materialidade da língua presente no corpus selecionado para a 

compreensão linguística do discurso jurídico, materializado nos textos das sentenças 

escolhidas. 

Diante disso, o principal objetivo da presente pesquisa doutoral foi investigar os 

mecanismos linguísticos, textuais e discursivos pelos quais os enunciadores se apresentam nos 

textos das sentenças judiciais por meio do(s) seu(s)Ponto(s) de Vista (PDV) e as operações de 

responsabilidade enunciativa - RE relacionadas aos PDV encontrados. 

A origem e a motivação da presente pesquisa derivam da nossa atividade enquanto 

docente do Departamento de Direito Privado da UFRN, ministrando disciplinas na área de 

Direito Empresarial, especialmente o Direito de Recuperação e Falência. A docência por nós 

praticada teve no início uma abordagem mais tradicional: estudo do ramo da recuperação e da 

falência com predomínio da doutrina e da legislação, tendo a jurisprudência como forma de 

exemplo dos assuntos abordados. Entretanto, as mudanças na importância do estudo da 

jurisprudência nos fizeram alterar o foco, colocando as decisões judiciais no centro do ensino 

da matéria. 

O trabalho com decisões judiciais12 mostrou ao longo do tempo duas espécies de 

questionamentos para nossa atividade docente. Um foi de caráter epistemológico, relativo ao 

                                                 
10 VIDE CORNU, Gérard. Linguistique juridique. Paris: Montchrestien, 2005. 
11 LOURENÇO, Maria das Vitórias Nunes Silva. Análise textual dos discursos: responsabilidade enunciativa no 

texto jurídico. Natal: UFRN, 2013; GOMES, Alexandro Teixeira. A responsabilidade enunciativa na sentença 

judicial condenatória. Natal: UFRN, 2014. 
12 Decisões judiciais podem ser entendidas como todos os atos decisórios dos juízes nos processos de sua 

competência (acórdãos, decisões monocráticas, sentenças judiciais, sentenças interlocutórias, entre outras). No 

nosso trabalho tomamos a expressão “decisões judiciais” como variante para “sentenças judiciais”. 
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problema da decisão judicial. Na doutrina brasileira, fala-se muito hoje de ativismo judicial, 

de problemas da fundamentação, da articulação do direito legislado com o caso concreto. 

Ainda que isso seja dito, os estudos focalizam muitas vezes em questões jurídicas específicas, 

com análise de uma decisão e no confronto entre legislação x decisão judicial/doutrina x 

decisão judicial13. Passamos a perceber que não encontrávamos estudos de caráter mais 

abrangente acerca dos padrões decisórios adotados pelas sentenças brasileiras, com destaque 

para a argumentação e a forma de articulação da legislação, doutrina e outros elementos de 

fundamentação na construção textual da decisão judicial. 

Outro fator que nos levou à produção da presente tese foi o da prática jurídica. O 

ensinamento da escritura da sentença judicial é realizado nos cursos de Direito ainda de forma 

bastante tradicional: pela observação, repetição e discussão de modelos de sentença com 

referência à legislação processual. A discussão de aspectos linguísticos, pragmáticos e 

argumentativos, em geral, é secundária, fazendo com que a sentença judicial não seja 

percebida como gênero discursivo / textual, que visa a realizar os fins da atividade social que 

incorpora. 

Tendo em vista nossas reflexões derivadas da necessidade de compreensão 

epistemológica das sentenças judiciais e do uso dessas sentenças na atividade pedagógica, 

entendemos que teríamos de buscar um grupo de pesquisa adequado, de modo a obter o 

conhecimento de ferramentas teóricas e de categorias de análise para o desenvolvimento da 

tese pretendida. Ao mesmo tempo em que surgiu essa reflexão, professores dos cursos de 

Letras e de Direito da UFRN passaram a estabelecer uma interlocução para o trabalho 

conjunto envolvendo o tema Direito e Linguagem. Nessa oportunidade, ficamos sabendo dos 

trabalhos do grupo de pesquisa de estudos linguísticos do texto, ligado à Pós-Graduação 

(Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem - PPGEL). 

O grupo em questão estava num caminho de pesquisas acerca das relações entre 

Linguagem e Direito a partir de diversos gêneros discursivos / textuais, sendo pioneiro o 

trabalho de Lourenço (2013), sobre a responsabilidade enunciativa no gênero discursivo / 

textual petição inicial. O uso da linguística textual combinada com a teoria da enunciação foi 

julgada como um caminho teórico pertinente para nossa pretensão de pesquisa, uma vez que a 

impressão inicial sobre nosso corpus apontava um papel relevante dos enunciadores 

                                                 
13 Citamos algumas obras que realizam a investigação da decisão judicial nos termos abordados: NEVES, 

Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São Paulo: Martins Fontes, 2013; 

STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014; 

POGREBINSCHI, Thamy. Judicialização ou representação? Política, direito e democracia no Brasil. Rio de 

Janeiro: Elsevier, Konrad Adenauer e Ed. Campus, 2012.  
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mobilizados pelo juiz como mecanismo de construção textual das sentenças judiciais 

utilizadas em nossa prática pedagógica. 

Pelas razões expostas na nossa motivação, julgamos que a escolha pelo estudo da 

sentença judicial, a partir de uma abordagem linguística, seria uma valiosa contribuição tanto 

do ponto de vista dos estudos da linguagem quantos dos estudos jurídicos acerca da decisão 

judicial. Selecionamos três pontos que justificam a investigação de sentenças judiciais, desde 

a perspectiva linguística em face da jurídica: a) a abordagem linguística fundada em análise 

de corpus permite perceber padrões das decisões judiciais que não são capturados em estudos 

doutrinários jurídicos; b) a abordagem linguística traz ferramentas analíticas para a 

compreensão do uso da doutrina, legislação, jurisprudência e outros elementos de 

fundamentação como estratégias da construção da sentença judicial para além do seu valor 

nos estudos jurídicos especializados; c) a abordagem linguística muda a concepção teórica e 

prática da sentença judicial por meio da sua percepção como gênero discursivo / textual, o que 

traz implicações para sua produção e compreensão em âmbito jurídico.  

 Nossa motivação foi igualmente fator de recorte do nosso corpus de pesquisa, o qual 

se constitui de sentenças judiciais cuja unidade temática14 é o pedido de falência de um credor 

contra um devedor. 

A orientação da nossa investigação não somente trabalhou como se manifesta o PDV e 

a RE nos textos selecionados (identificação da presença dos enunciadores nos enunciados, 

suas marcas linguísticas e as formas de assunção ou não assunção de responsabilidade 

enunciativa decorrentes dessas marcas), mas também, em analogia aos mecanismos de coesão 

referencial, os modos pelos quais os mecanismos envolvidos na RE mobilizam mecanismos 

enunciativos no texto, levando à construção textual do Ponto de Vista. Por essa razão, a 

pesquisa direciona decisão teórica de diferenciar a o PDV da RE15, uma vez que a enunciação 

como mecanismo de construção do PDV pôde ser observada e investigada a partir da maneira 

pela qual as operações de RE se manifestam nos PDV ao longo da trama textual. 

Assim, definimos como hipótese de nossa tese que a relação entre texto e enunciação 

pode ser apreendida pelos mecanismos de construção textual do PDV, a qual é realizada, no 

seu nível mais básico, pelas operações de RE incidentes sobre o conteúdo proposicional – CP 

dos PDV. O locutor/enunciador primário realiza essas operações sobre os CP de sua 

responsabilidade, bem como os de responsabilidade imputada a enunciadores segundos, 

                                                 
14 Conforme Adam (2011a), a unidade temática é resultante de uma operação que configura um texto como 

totalidade. Nesse sentido, a unidade temática representa a unidade semântica, relacionada ao sentido global do 

texto, podendo ser identificada por diversos elementos, como um título. 
15 Ao contrário do que faz Adam (2011a), como discutimos no Capítulo III. 
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realizando uma série de operações que resultam na produção de um PDV sobre a unidade 

temática do texto, o qual denominamos de PDV global. 

Quando nos referimos à “construção textual do Ponto de Vista”, remetemos essa 

expressão ao sentido de “coesão polifônica”, como colocado por Adam (2011a), e ao sentido 

de “construção textual do Ponto de Vista”, como posto por Rabatel (1998).  

Adam (2011a, p. 109) afirma as condições pelas quais um enunciado (proposição-

enunciado na sua proposta) não existe em isolamento: 

 

Toda proposição-enunciado compreende três dimensões complementares às quais se 

acrescenta o fato de que não existe um enunciado isolado: mesmo aparecendo 

isolado, um enunciado elementar liga-se a um ou a vários outros e/ou convoca um 

ou vários em resposta ou como simples continuação. Essa condição de ligação é, 

em grande parte, determinada pelo que chamaremos orientação argumentativa 

(ORarg) do enunciado. As três dimensões complementares de toda prposição 

enunciada são: uma dimensão enunciativa [B] que se encarrega da representação 

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

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

ilocucionário [F] mais ou menos identificável.  

 

Vemos no excerto acima a afirmação  de que uma das condições de ligação é a 

dimensão enunciativa. De modo a estudar essa ligação pelos mecanismos enunciativos, a 

investigação tomou como parâmetro de análise a construção textual do PDV de L1/E1 (juiz) 

acerca da falência de e3 (réu) pedida por e2 (autor). Desse modo, a análise dos mecanismos 

de RE e dos PDV foi realizada em função do PDV selecionado. 

Considerando as observações teóricas, a investigação teve os seguintes objetivos: a) 

discutir teoricamente a ligação entre texto e enunciação de modo a incorporar categorias e 

ferramentas no modelo fornecido pela ATD; b) discutir e analisar o papel da enunciação nos 

textos das sentenças judiciais componentes do corpus da investigação a partir das categorias 

da RE e do PDV. 

A pesquisa fundamenta-se teoricamente em dois campos de investigação da 

Linguística: a Linguística Textual e a Linguística da Enunciação. Valendo-se dos aportes 

teóricos de Adam (2011a), a análise da enunciação desenvolveu-se dentro da perspectiva 

textual. Sua abordagem – a Análise Textual dos Discursos – é uma teoria relativa à produção 

co(n)textual dos sentidos, oferecendo um quadro de análise que integra vários níveis de 

análise, entre eles o da enunciação (coesão polifônica, N7). É neste nível que nossa pesquisa 

foi concentrada, mas várias de nossas noções teóricas fazem remissão aos outros níveis 

propostos pelo autor. 
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A teoria do Ponto de Vista (PDV) de Rabatel (2008, 2009, 2013, 2015, 2016) foi 

tomada como fundamentação teórica para a análise enunciativa relativas à RE e ao PDV, 

assim como foram discutidas outras vertentes teóricas para discussão, critica e 

complementação. 

A pesquisa encontra-se dividida em três partes: a) fundamentação teórica; b) 

metodologia e procedimentos de análise; c) análise de corpus. 

A parte teórica constitui-se de três capítulos. O primeiro capítulo aborda a concepção 

de texto e enunciação no quadro teórico apresentado pela Análise Textual dos Discursos – 

ATD. Como já dito, a ATD é uma abordagem proposta por Adam (2011a) situada no campo 

maior da Linguística Textual, que conjuga a análise dos textos ao discurso. A ATD tem como 

orientação metodológica a análise de textos como meio para chegar ao discurso e, por isso, 

propõe um conjunto de níveis de análise, estando entre esses níveis de análise a enunciação. A 

discussão da Linguística Textual e as concepções de texto, bem como a discussão sobre a 

enunciação foram realizadas neste capítulo, situando a proposta teórica escolhida. 

O segundo capítulo teórico complementou o quadro teórico geral da relação entre 

texto e enunciação com foco na concepção de gênero discursivo / textual. Na primeira parte, a 

categoria de gênero discursivo/textual foi utilizada para esse fim, tendo como linha teórica 

principal Bakhtin (2015), não apenas por seu papel nos estudos do gênero, mas também por 

ser adotada por Adam (2011a) em seus trabalhos. Complementamos a concepção teórica de 

Bakhtin com a abordagem de Bazerman (2006), Miller (2012) Swales (1990). Após a 

discussão geral sobre os gêneros, abordamos o enfoque que Adam (2011a) trata da noção de 

gênero.  

Na segunda parte do segundo capítulo situamos a sentença judicial no universo do 

domínio discursivo do Direito. A sentença judicial de pedido de falência foi tratada como 

gênero do discurso jurídico e discutida a partir dos estudos linguísticos e jurídicos, e dos 

elementos institucionais que devem orientar sua materialidade textual. 

O terceiro capítulo da fundamentação teórica discute a categoria da RE e do PDV a 

partir de Rabatel (2008, 2009, 2013, 2015, 2016), mas, como nos outros capítulos, outras 

visões teóricas sobre RE são debatidas de modo a ampliar a discussão e melhor compreender 

essa abordagem pela ATD. 

A segunda parte constituiu-se de um capítulo detalhando os procedimentos 

metodológicos gerais e específicos para a análise de corpus. Nesse capítulo, nossa pesquisa 

foi situada como sendo qualitativa, indutiva e documental; descrevemos os critérios, 

procedimentos de coleta e da formação do corpus; detalhamos os passos de nossa análise de 
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modo a conjugar as perguntas de pesquisa com as categorias e noções teóricas elencadas 

conforme os objetivos delineados. 

A terceira parte foi dedicada à análise do corpus a partir das categorias e noções 

teóricas selecionadas, constituindo-se em capítulo. As análises foram baseadas no tratamento 

do corpus, que consistiu em transformar os textos originais em versões de trabalhos, tendo 

sido gerados quadros de análise para as questões de pesquisa levantadas. 

As conclusões encerram a investigação realizada em nossa tese. Além de 

recapitularmos as questões de pesquisa, delineamos implicações teóricas para o tema 

selecionado, bem como específicas para o corpus analisado. Em razão das conexões com o 

Direito, pontuamos implicações da nossa investigação para a área jurídica.   
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CAPÍTULO I – TEXTO, ENUNCIAÇÃO E ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS 

 

Como explicitado na Introdução, nossa pesquisa seleciona como objeto empírico um 

conjunto de sentenças judiciais de pedido de falência. A análise desse objeto empírico pode 

ser desempenhada a partir de diversas perspectivas e enquadramentos teóricos em virtude do 

campo de estudos em que se insere a investigação empreendida. 

A investigação colocou o estudo das sentenças judiciais de nosso corpus no campo 

teórico da Linguística Textual – LT e da Linguística da Enunciação - LE a partir da Análise 

Textual dos Discursos – ATD. Dessa maneira, a sentença judicial foi encarada como texto e 

ato de enunciação.  

Muitos teóricos desenvolveram de forma separada as questões teóricas relativas ao 

texto e à enunciação. Entretanto, a LT tem desenvolvido modelos teóricos que aproximam 

esses campos de investigação em época mais recente. A escolha do referencial teórico da 

ATD mostrou-se justificada pela nossa busca de aproximar os estudos do texto dos estudos da 

enunciação, uma vez que Adam (2011a) fornece categorias em sua análise textual que 

permitem analisar a enunciação dentro do texto. 

Conforme essa visão, a sentença judicial é vista como texto resultado de um ato de 

enunciação. Não há texto sem enunciação e é essa visão teórica que desenvolvemos e 

esclarecemos nesse capítulo. 

Tratamos, em primeiro lugar, da LT e da concepção de texto nessa vertente de estudos 

linguísticos. Em segundo lugar, evidenciamos o desenvolvimento dos estudos enunciativos e 

da concepção de enunciação desenvolvida pelos autores que ancoram a discussão. Por fim, 

descrevemos e discutimos a Análise Textual dos Discursos – ATD na proposta de Adam 

(2011a) a partir de conceitos chaves de sua teoria referentes à nossa pesquisa, bem como 

analisamos a maneira pela qual Adam (2011a) fornece conceitos e categorias para relacionar o 

texto com a enunciação. 

 

1.1 O desenvolvimento da Linguística Textual - LT 

 

A Linguística Textual – LT surge nos anos 60 do Século 20, no âmbito da linguística 

estruturalista e da linguística gerativista, ao tratarem de fenômenos que não se limitavam à 

combinação de frases ou de unidades menores (FÁVERO; KOCH, 2012). Até aquele 

momento, a Linguística enxergava na frase o limite superior para a investigação científica da 

linguagem. Nesse contexto, a LT surge como uma crítica e revisão dessa visão teórica e 
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metodológica, já que vários fenômenos da linguagem não eram explicáveis no domínio 

restrito da frase e, desse modo, passou-se a reconhecer o texto como unidade de sentido por si 

só, tanto como fenômeno linguageiro quanto como objeto que merecia estudos e descrição 

teórica apropriada (KOCH, 2012). 

O estudo do texto passou a fundar uma abordagem teórica própria dentro da 

Linguística, tendo no conceito de texto e em suas unidades de análise o norteador desse novo 

conjunto de estudos (KOCH, 2012). Contudo, apesar de ter o texto como objeto central, o 

desenvolvimento dessa área se dá em diferentes perspectivas na forma de tratar o “texto” 

como objeto de pesquisa, mudanças essas que acompanharam as próprias mudanças nos 

estudos da linguagem. 

A LT desenvolvida inicialmente, apesar de trazer críticas ao estruturalismo e ao 

gerativismo, pode ser considerada um “desdobramento” dessas abordagens teóricas. Na 

década de 1970, a LT desenvolveu modelos de análise do texto focalizando estudos sobre as 

relações sintático-semânticas entre enunciados ou sequências de enunciados (análise 

denominada “transfrástica”) ou mesmo gramáticas de texto (KOCH, 2012). 

A partir da década de 1980, a LT toma consciência cada vez maior da necessidade de 

romper com a concepção de texto baseada no estudo de relações entre frases para finalmente 

adquirir um estatuto teórico autônomo, surgindo várias teorias sobre o texto (KOCH, 2012). 

As teorias sobre o texto que são desenvolvidas a partir dessa época passam a deixar de 

centrar as investigações sobre a textura (ou seja, nas relações sintático-semânticas emergentes 

de forma direta ou indireta do material linguageiro que conforma um texto) para colocar o 

texto na situação de comunicação humana (KOCH, 2012). 

O texto considerado em uma perspectiva comunicacional favorece o surgimento de 

novos enfoques sobre o estudo do texto, colocando esse objeto como elemento da ação social 

entre os seres humanos pela linguagem. Com isso, surgem outras direções teóricas que 

colocam o texto sob uma análise que não limita ao cotexto, mas também leva em 

consideração outros elementos, como, por exemplo, a) interação humana; b) lugar concreto de 

práticas humanas pela linguagem (o contexto); c) o texto como cruzamento de elementos de 

produção e recepção; d) texto como forma de ação social; e) mecanismos cognitivos 

envolvidos na produção e recepção de textos (KOCH, 2012). Assim, é perceptível que em 

razão desses elementos a LT apresenta diversas abordagens teóricas, não havendo 

homogeneidade nesse campo teórico; pelo contrário, ela possui diversas linhas que variam 

desde a perspectiva gramatical até a semântica e pragmática (BLÜHDORN; ANDRADE, 

2009). 
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A LT pode ser teórica ou aplicada. A abordagem teórica está preocupada com o estudo 

enquanto objeto abstrato, o texto em si enquanto objeto de produção e interpretação da 

atividade humana, enquanto a abordagem aplicada preocupa-se com a interação humana por 

meio de textos concretos e individuais. Ambas as abordagens orientam a presença da LT em 

diversas áreas de estudo (produção de textos, otimização de textos, didática do texto, mídia), 

embora prevaleça nos últimos anos mais abordagem aplicada (análise de textos concretos) 

(BLÜHDORN; ANDRADE, 2009). 

Em meio a esses elementos e abordagens teóricas, Koch (2012) afirma que a LT tem 

no texto uma unidade básica pela qual se manifesta a linguagem, sendo a comunicação 

realizada pelo texto. Se a interação humana é realizada pela linguagem e a linguagem 

comunica, é pelo texto que esse fenômeno também pode se materializar. E o texto, enquanto 

fenômeno, possui características cuja explicação não pode se limitar a unidades menores 

como morfemas, fonemas e frases (o texto é uma unidade de sentido em si), o que exige teoria 

e metodologia própria de investigação (FÁVERO; KOCH, 2012). 

Bentes (2007), por sua vez, assinala que a LT é uma disciplina que passou pelas 

transformações da linguística e do conceito de texto, considerando, na contemporaneidade, o 

texto no uso da língua e como um processo que envolve os indivíduos. Nas suas palavras, 

 

Sem dúvida, o surgimento dos estudos sobre o texto faz parte de um amplo esforço 

teórico, com perspectivas e métodos diferenciados, de constituição de um outro 

campo (em oposição ao campo construído pela Linguística Estrutural), que procura 

ir além dos limites da frase, que procura reintroduzir, em seu escopo teórico, o 

sujeito e a situação da comunicação, excluídos das pesquisas sobre a linguagem 

pelos postulados dessa mesma Linguística Estrutural — que compreendia a língua 

como sistema e como código, com função puramente informativa. (BENTES, 2007, 

p. 259). 

 

Por esse motivo, a LT é abordada de um modo cada vez mais interdisciplinar, o que 

mostramos a seguir  como característica proeminente da análise proposta por Adam (2011a).  

Como já abordado, os estudos empreendidos de acordo com a proposta da Linguística 

Textual mostraram que há fenômenos da linguagem que não podiam ser trabalhados na 

perspectiva tradicional. Um exemplo clássico é o das operações de anáfora e catáfora: essas 

operações só são possíveis de serem explicadas à luz de relações de sentido que ultrapassam o 

limite das frases. Diante disso, a Linguística Textual passou a considerar o texto como 

unidade de análise básica e tomar o texto como a real manifestação da linguagem (a 

linguagem sempre se manifesta por meio de texto, nunca por formas isoladas ou palavras 

soltas) (KOCH; FÁVERO, 2012), o que implica desenvolver um aparato conceitual de noções 
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que tome o texto como objeto em si de investigação, e não mais como um objeto derivado de 

unidades inferiores (ADAM, 2011a). 

Adam (1990) ainda chama atenção para o fato de que o reconhecimento da existência 

do texto implica ver dois sentidos na manifestação linguageira: um sentido global do texto, 

com uma unidade temática e ilocucionária, que o sujeito falante percebe como tendo um 

sentido próprio; um sentido local, que se relaciona com outras partes do texto, mas não 

implica que dessas partes possa ser derivado seu sentido global. Para ilustrar essa questão com 

o nosso corpus, a sentença judicial sobre pedido de falência é compreendida globalmente 

como um texto cuja unidade temática é relativa à decretação ou não da falência da parte 

demandada, impondo a essa uma série de deveres caso essa decretação ocorra (unidade 

ilocucionária) (ADAM, 2011a). Porém, no texto de uma sentença judicial desse tipo, há partes 

que narram a história acerca da situação que fundamentou o pedido de falência, mas essas 

partes não autorizam a pensar globalmente que o texto possua a função de contar uma 

história. A narração, embora com seu sentido próprio, articula-se com outras partes do texto 

para formar o sentido global, conforme sua unidade temática e ilocucionária. 

Essa observação mostra que, ainda que trate das partes de um texto, segmentando o 

texto em unidades menores, a Linguística Textual não perde de vista que é somente na 

perspectiva do todo textual como unidade básica de sentido que se justifica investigar as 

partes e operações que constituem esse fenômeno linguístico. Definir um conceito de texto e 

de como investigar seu todo e suas partes é tarefa de escolher um referencial teórico dentro 

das linhas existentes na Linguística Textual. 

 

1.2 O conceito de texto nos estudos linguísticos 

 

A LT passou, apesar da sua pouca idade, por várias mudanças epistemológicas na 

maneira de conceber seu objeto. Dado que esse objeto é o texto, a concepção de texto também 

sofre os influxos da diversidade de concepção teórica que os autores propõem. 

A conceituação de texto geralmente possui fronteiras próximas a de outro conceito: o 

conceito de discurso. Há autores que entendem que não há uma diferença entre texto e 

discurso, mas muitos diferenciam texto de discurso (FIORIN, 2012).  

A nossa pesquisa diferenciou os dois conceitos, apenas para efeito didático, ou seja, 

para deixá-los mais claros. Segundo Adam (2011a), o texto concretiza o discurso, o sentido do 

texto pelo leitor organiza-se na perspectiva do discurso. Diante disso, tratamos, aqui, de 
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conceitos teóricos de texto de alguns autores de modo a ser compreendida nossa perspectiva 

teórica 

Koch (2012b, p. 129) assevera que o texto é um “construto social e histórico”. Essas 

qualidades nele impregnadas (o social e o histórico) deve-se ao fato de ser um “lugar de 

interação entre os sujeitos sociais”. Pelo texto os sujeitos se constituem como tal e 

reconstroem sua posição de sujeito expresso nos textos concretos. 

Koch (2012b) postula que a intertextualidade é uma marca presente no texto, ou seja, o 

constitui. Todo texto é dialógico, ainda que implicitamente, já que um texto se relaciona com 

outros textos. Assim, Koch (2015, p. 18-19) define o texto nos seguintes termos: 

 

Já na concepção interacional (dialógica) da língua, na qual os sujeitos são vistos 

como atores/construtores sociais, o texto passa a ser considerado o próprio lugar da 

interação e os interlocutores, como sujeitos ativos que – dialogicamente – nele se 

constroem e são construídos. Desta forma há lugar, no texto, para toda uma gama de 

implícitos, dos mais variados tipos, somente detectáveis quando se tem, como pano 

de fundo, o conceito sociocognitivo dos participantes da interação. 

 

[...] 

 

O sentido de um texto é, portanto, construído na interação texto-sujeitos (ou texto 

coenunciadores) e não algo que preexista a essa interação. Também a coerência 

deixa de ser vista como mera propriedade ou qualidade do texto, passando a dizer a 

respeito ao modo como os elementos presentes na superfície textual, aliados a todos 

os elementos do contexto sociocognitivo mobilizados na interlocução, vêm a 

constituir, em virtude de uma construção dos interlocutores, uma configuração 

veiculadora de sentidos. 

 

Observamos que o texto, para Koch (2012b, 2015), não se define apenas pela trama 

textual que se explicita pelas formas linguísticas que o constituem. O texto participa da 

atividade discursiva geral, dado que é o lugar onde os sujeitos encontram-se em interação. 

Desse modo, a compreensão de um texto passa pela consideração das formas pelas quais ele 

concretiza a atividade discursiva em termos dialógicos, sociais e cognitivos. Nesse ponto, 

podemos ver que a concepção de Koch remete a de Bakhtin (2015) com relação ao enunciado 

e ao texto. 

O conceito de texto em Bakhtin (2015) apresenta-se ligado a outros conceitos, 

especialmente o de enunciado. O conceito de texto oscila na produção bakhtiniana, em que 

muitas vezes texto é substituído por enunciado (BRAIT, 2012). 

Para Bakhtin (2015), o texto tem atrás de si o sistema de linguagem, que é o repetível; 

contudo, embora o texto seja estruturado pela língua, o texto sempre traz algo de irrepetível 

no seu sentido. Ademais, os textos são dialógicos, já que os textos se relacionam com outros 

textos. 
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O texto é uma dimensão linguística atualizada no enunciado concreto. A vida do texto 

existe na relação entre os sujeitos sociais. Ele engloba pontos de vista e valores, muitas vezes 

em confronto. 

Na Estética da Criação Verbal encontramos várias passagens da concepção do texto 

em sentido dialógico:   

 

O texto (escrito ou oral) enquanto dado primário de todas essas disciplinas, do 

pensamento filológico-humanista no geral (inclusive do pensamento teológico e 

filosófico em sua fonte). O texto é a realidade imediata (realidade do pensamento e 

das vivências), a única da qual podem provir essas disciplinas e esse pensamento. 

Onde não há texto não há objeto de pesquisa e pensamento. (BAKHTIN, 2015, p. 

307). 

 

O texto como enunciado incluído na comunicação discursiva (na cadeia textológica) 

de dado campo. O texto como mônada original, que reflete todos os textos (no 

limite) de um dado campo do sentido. A concatenação de todos os sentidos uma vez 

que se realizam nos enunciados). (BAKHTIN, 2015, p. 309). 

 

Dois pólos do texto. Cada texto pressupõe um sistema universalmente aceito (isto é, 

convencional no âmbito de um dado grupo) de signos, uma linguagem (ainda que 

seja linguagem da arte). [...] Portanto, por trás de cada texto está o sistema da 

linguagem. A esse sistema corresponde no texto tudo o que é repetido e reproduzido 

e tudo o que pode ser repetido e reproduzido, tudo o que pode ser dado fora de tal 

texto (o dado). Concomitantemente, porém, cada texto (como enunciado) é algo 

individual, único e singular, e nisso reside todo o seu sentido (sua intenção em prol 

da qual ele foi criado). [...] Esse segundo elemento (polo) é inerente ao próprio texto 

mas só se revela numa situação e na cadeia dos textos (na comunicação discursiva 

de dado campo). Esse polo não está vinculado aos elementos (repetíveis) do sistema 

da língua (os signos) mas a outros textos (singulares), a relações dialógicas (e 

dialéticas com abstração do autor)  peculiares. (BAKHTIN, 2015, p. 309-310). 

 

O acontecimento da vida do texto, isto é, a sua verdadeira essência, sempre se 

desenvolve na fronteira de duas consciências, de dois sujeitos. (BAKHTIN, 2015, p. 

311). 
 

Brait (2012) aponta que o texto para Bakhtin é qualquer conjunto coerente de signos. 

Sua concepção é do tipo semiótico-ideológica. A materialidade dos textos é sígnica (sendo 

verbais, visuais e verbo-visuais) e ideológica, perpassando pelo texto os elementos da vida 

social em cada uma de suas esferas. 

Brait (2012) enfatiza que Bakhtin produziu outro conceito de texto na sua obra. Nessa 

concepção texto é ligado com o todo do enunciado, visto que os enunciados não ocorrem 

isolados, pois a compreensão ativa completa o sentido do texto. 

As palavras do texto levam o seu sentido para fora do texto. Os textos ganham vida 

com a convivência de outros textos e estão imersas em relações dialógicas que, embora 

extradiscursivas (a vida social que atravessa a linguagem), ligam o texto ao discurso (BRAIT, 

2012). 
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Nossa percepção é que em Bakhtin, muitas vezes, o conceito de texto e o conceito de 

enunciado são idênticos16.  

Por seu turno, Miranda (2010)  afirma que o texto é uma unidade da comunicação. 

Relaciona o texto com o enunciado e o discurso. A autora argumenta que as diferenças 

epistemológicas acerca da noção de texto devem-se à sua relação com a noção de discurso e 

enunciado. A autora postula que o texto é: “objeto semiótico complexo, aberto e dinâmico 

(Bernárdez), que constitui uma unidade de comunicação situada, finita e auto-suficiente, 

independentemente da modalidade ou suporte (Bronckart), e que pode ser produzida por um 

ou mais sujeitos empíricos (Maingueneau)”.  (MIRANDA, 2010, p. 68). 

O texto para essa pesquisadora possui história e mostra-se como um produto dessa 

história. Sua materialização depende dos parâmetros temporais, espaciais e sociais do seu 

contexto. Os parâmetros influenciam a produção do texto na sua globalidade. 

Evocamos Hanks (2008, p. 121) que reconhece que podemos ter várias formas de 

análise textual e, consequentemente, de texto. Para esse autor, o texto tem sua 

 

forma linguística unida à sua interpretação discursiva. É consistente com essa 

perspectiva postular uma “função” ou um “componente” textual na sistemática geral 

da língua, baseando-se na capacidade inerente de a forma linguística contribuir para 

a produção do texto. Chegamos por esse caminho à noção de que a textualidade, 

como estilo verbal, é uma propriedade funcional da língua, difusa na fala e 

convencionada na estrutura semântica e sintática. 

 

Hanks (2008) nota que a análise do discurso coloca o texto na dimensão dos artefatos 

culturais quando o código da língua é posto em uso. Ele propôs categorias de análise que 

privilegiam a arquitetura global do texto como parâmetro, não se restringindo às formas de 

organização da informação entre sentenças. O autor ainda discorre sobre as abordagens 

fundadas na teoria literária e desconstrucionismo, que contestam a ideia de unidade e 

coerência do texto. Assim, essas abordagens dão espaço para ver o texto não como 

manifestação delimitada de sentido calcada na língua, mas como processo ilimitado de 

interação entre leitor, texto e autor. 

As concepções de texto acima mencionadas navegam por abordagens e concepções 

que, apesar do seu espectro variado, podem ser sintetizadas da seguinte maneira: a) texto 

como forma de comunicação; b) texto como forma e espaço de interação; c) texto como 

                                                 
16 A concepção de texto como enunciado pode ser encontrada nas anotações breves de Bakhtin (2015, p. 308) 

sobre o tema: “O problema das fronteiras do texto. O texto como enunciado. O problema das funções do texto e 

dos gêneros de texto”. 
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atividade social; d) texto como forma de sentido emergente da articulação de signos 

linguísticos; d) texto como forma de uso da língua em discurso.  

 

1.3 A Linguística da Enunciação e a concepção de enunciação 

 

Estudar o Ponto de Vista e a Responsabilidade Enunciativa implica ter em conta um 

conceito de enunciação que ampare a adoção de categorias de análise. O presente tópico 

apresenta a noção de enunciação por vários autores com o objetivo de delinear o cenário 

teórico que envolve nossa postura adotada nesta investigação, tanto para conceituar e aplicar 

as categorias da RE e do PDV quanto para relacionar a enunciação ao texto. Fizemos essa 

discussão a partir das teorias apresentadas por Flores e Teixeira (2013)17. 

A Linguística da Enunciação - LE, cujo objeto de estudo é a enunciação, oferece um 

vasto conjunto de propostas teóricas, viabilizando que a compreensão do seu objeto seja 

múltipla e diversificada (FLORES; TEIXEIRA, 2013). 

Reconhecer que as propostas teóricas acerca da enunciação apresentam como 

interseção o estudo das marcas dos sujeitos nos enunciados, dando lugar a um tripé teórico: 

sujeito, enunciação e enunciado. Supondo, assim, que o sujeito se manifesta na ação 

linguageira, ou seja, como seu ato (enunciação) manifesta-se em linguagem (enunciado) tendo 

em vista uma situação, um contexto específico. 

Flores e Teixeira (2013) afirmam que as teorias da enunciação têm em conta 

ultrapassar os limites epistemológicos e teóricos da linguística da língua. A linguagem é 

concebida como assumida por um sujeito. A investigação dirige-se, portanto, à instância de 

produção dos enunciados. As teorias produzem categorias que demarcam não a repetibilidade 

das marcas linguísticas, mas a singularidade da ocorrência contextual. 

Bally (1965) é considerado por muitos como precursor da linguística da enunciação. 

Ele possuía interesse em Saussure e na enunciação (a qual estaria circunscrita no início dessas 

investigações à “linguística da fala” dentro do quadro dicotômico sausseriano) (FLORES; 

TEIXEIRA, 2013). 

 Uma das novidades dos seus estudos e que abre os caminhos para o estudo da 

enunciação é ter desenvolvido uma estilística de caráter descritivo, divergindo do perfil 

normativo comumente vigente nesses estudos. A estilística está relacionada à fala e permeia 

toda a linguagem (FLORES; TEIXEIRA, 2013). 

                                                 
17 A teoria da enunciação de Bakhtin foi abordada juntamente com sua concepção de gêneros do discurso 

(Capítulo II).  
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A linguagem pode expressar sentimentos e emoções. A expressividade não é apenas a 

intervenção de um sujeito em certos gêneros (especialmente os gêneros literários), mas um 

aspecto coletivo da expressividade linguística (FLORES; TEIXEIRA, 2013). 

Outra consideração teórica que remete à enunciação é a concepção de oração. Para 

Bally a oração tem duas partes: a) o dictum, que é a base da oração, seu conteúdo; b) o modus, 

que diz respeito a(s) operação (ões) que o sujeito faz sobre o conteúdo, expressando seu ponto 

de vista. O modus (trabalhado de diversas formas nos estudos atuais, especialmente pela 

categoria das modalizações) comporta a presença do sujeito no enunciado.  

Nas palavras de Bally (1965, p. 36), 

 

Passemos agora ao terreno da linguagem e perguntemo-nos sobre qual é a forma 

mais lógica pela qual poderá assumir a comunicação do pensamento.  É evidente que 

é aquela que distingue claramente a representação recebida pelo sentido, pela 

memória ou pela imaginação, e a operação psíquica que o sujeito opera sobre ela [...] 

A frase explícita, assim, compreende duas partes: uma é correlata ao processo que 

constitui a representação (por exemplo, a chuva, uma cura); nós a chamaremos, ao 

modo dos lógicos de dictum. A outra contém a peça mestre da frase, sem a qual não 

há frase, a saber, a expressão da modalidade, correlata à operação do sujeito 

pensante. A modalidade tem por expressão lógica e analítica um verbo modal (por 

exemplo, crer, ter prazer, desejar), e seu sujeito, o sujeito modal; todos os dois 

constituem o modus, complementar do dictum18 

 

Por sua vez, Benveniste desenvolveu uma investigação da linguística da fala dentro 

dos cânones saussurianos (FLORES; TEIXEIRA, 2013). Benveniste opõe dois níveis de 

significação, que são o semiótico e o semântico. O semiótico remete ao conceito de signo de 

Saussure, em que o significado está no nível intralinguístico (o significado de um signo é 

relativo aos demais signos no sistema linguístico) (FLORES; TEIXEIRA, 2013). 

O nível semântico do significado relaciona-se à atividade da língua em ação pelo 

locutor. No nível semântico, a atividade de referência é um fator que determina o sentido, já 

que se trata da situação da língua em discurso. A atividade de referência é uma atividade 

intersubjetiva, em que os interlocutores atribuem sentido às palavras pela referência. 

Benveniste trabalha o sistema de pessoas ligadas à enunciação. Aborda as categorias 

de pessoa (eu/tu), em que o “eu” tem o papel de subjetividade, uma vez que o locutor 

                                                 
18 Transportons-nous maintenant sur le terrain du langage, et demandons-nous quelle est la forme la plus logique 

que puisse revêtir la communication de la pensée. C’est évidemment celle qui distingue nettement la 

représentation reçue par les sens, la mémoire ou l’imagination, et l’opération psychique que le sujet opère sur 

elle (...) La phrase explicite comprend donc deux parties : l’une est le corrélatif du procès qui constitue la 

représentation (p. ex. la pluie, une guérison); nous l’appellerons, à l’exemple des logiciens, le dictum. L’autre 

contient la pièce maîtresse de la phrase, celle sans laquelle il n’y a pas de phrase, à savoir l’expression de la 

modalité, corrélative à l’opération du sujet pensant. La modalité a pour expression logique et analytique un verbe 

modal (p. ex. croire, se réjouir, souhaiter), et son sujet, le sujet modal; tous deux constituent le modus, 

complémentaire du dictum. 
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encontra-se implicado no seu próprio enunciado. Ao lado da pessoa, há a categoria da não 

pessoa (“ele”) que se manifesta por diversas formas verbais e possui existência independente 

da instância enunciativa. 

O sujeito é resultado da interação dos sujeitos pela linguagem, sendo a linguagem 

constitutiva do ser humano, não apenas um instrumento que projeta uma humanidade anterior 

à existência das formas linguísticas. A implicação do “eu” na linguagem acarreta a 

constituição de um “tu”. O sujeito na sua teoria aparece como representação linguística 

realizada na enunciação a partir da potencialidade do sistema linguístico. 

Benveniste ainda faz uma divisão entre linguística das formas e a de enunciação. A 

linguística das formas é responsável por descrever as regras sintáticas da língua, enquanto 

objeto imanente e estruturado. A linguística de enunciação pressupõe a primeira linguística e 

inclui a enunciação. A enunciação coloca a língua em funcionamento pelo ato individual de 

sua utilização. Pela enunciação transforma-se a virtualidade da língua em discurso (FLORES; 

TEIXEIRA, 2013). 

Encontramos no Aparelho Formal da Enunciação um resumo da visão de Benveniste 

(1970) sobre os elementos da enunciação, que são a língua em uso (discurso), o dialogismo e 

a referência: 

 

A enunciação é posta em funcionamento na língua por um ato individual de 

utilização. O discurso, digamos, que é produzido a cada momento em que falamos, 

essa manifestação da enunciação, não seria simplesmente a “palavra”? — Devemos 

tomar em consideração a condição específica da enunciação : é o ato mesmo de 

produzir um enunciado e não o texto do enunciado que é nosso objeto. Esse ato é o 

fato do locutor que mobiliza a língua por sua conta. A relação do locutor com a 

língua determina as características linguísticas da enunciação. Devemos considerar 

as circunstâncias que envolvem o locutor, que toma a língua como seu instrumento e 

as marcas linguísticas que marcam essa relação. (BENVENISTE, 1970, p. 12-13). 

 

A enunciação supõe a conversão individual da língua em discurso. Eis a questão – 

muito difícil e ainda pouco estudada – é de ver como o “sentido” se forma nas 

“palavras”, em que medida podemos distinguir entre as duas noções e em que 

termos podemos descrever sua interação. É a semantização da língua que está no 

centro desse aspecto da enunciação e ela conduz à teoria do signo e à análise do 

significado. (BENVENISTE, 1970, p. 13). 

 

Na enunciação, nós consideraremos de forma sucessiva o ato em si, as situações em 

que ele se realiza, os instrumentos de realização. O ato individual pelo qual se utiliza 

a língua introduz de início o locutor como parâmetro nas condições necessárias à 

enunciação. Antes da enunciação, a língua não é nada mais do que a possibilidade da 

língua. Após a enunciação, a língua é atualizada como instância do discurso, que 

emana de um locutor, forma. Enquanto realização individual, a enunciação pode ser 

definida, por remissão à língua, como um processo de apropriação. O locutor 

apropria-se do aparelho formal da língua e enuncia sua posição de locutor por 

índices específicos, de um lado, e por meio de processos acessórios, de outro lado. 

Mas imediatamente, dado que ele se declara locutor e assume a língua, ele implanta 

um outro em face dele, qualquer que seja o grau de presença que ele atribui a esse 
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outro. Toda enunciação é, explícita ou implicitamente, uma alocução, ela postula um 

alocutário. Enfim, na enunciação a língua encontra-se empregada para a expressão 

de uma certa relação com o mundo. A condição mesma dessa mobilização e dessa 

apropriação da língua é, no locutor, a necessidade de referir pelo discurso, e, no 

outro, a possibilidade de co-referir de forma idêntica, no consenso pragmático que 

faz de cada locutor um co-locutor. A referência é parte integrante da enunciação.19 

(BENVENISTE, 1970, p. 14). 

 

A enunciação, na perspectiva de Benveniste (1970), reflete-se em nossa pesquisa no 

tocante às marcas de responsabilidade enunciativa, conforme propõe Adam (2011a), inspirado 

em Benveniste (1970). 

Ducrot (1987) é outro autor que também constitui um dos pontos de partida para a 

reflexão sobre a enunciação. Ducrot (1987) estabelece sua abordagem na esteira de Saussure e 

Benveniste. Ele trabalha com uma pragmática linguística, em que a pragmática está integrada 

nos enunciados, no seu valor informativo. 

Ducrot (1987) considera que a língua permite uma análise lógica combinando essa 

perspectiva com a teoria dos atos de fala. A pragmática linguística tem por objeto as imagens 

dos sujeitos na enunciação mediadas pelo enunciado. A base da sua teoria é de que a 

argumentação está na língua, tendo essa concepção sido trabalhada e retrabalhada por toda 

sua obra. 

Ducrot (1987) contesta a ideia que por trás de cada enunciado exista um único sujeito 

e que esse sujeito seja marcado pelas formas de primeira pessoa. Há diferentes representações 

                                                 
19 L'énonciation est cette mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d'utilisation. Le discours, 

dira-t-on, qui est produit chaque fois qu'on parle, cette manifestation de énonciation, n'est-ce pas simplement la « 

parole »? — II faut prendre garde à la condition spécifique de l’énonciation : c'est l'acte même de produire un 

énoncé et non le texte de l'énoncé qui est notre objet. Cet acte est le fait du locuteur qui mobilise la langue pour 

son compte. La relation du locuteur à la langue détermine les caractères linguistiques de l’énonciation. On doit 

l'envisager comme le fait du locuteur, qui prend la langue pour instrument, et dans les caractères linguistiques 

qui marquent cette relation. 

L'énonciation suppose la conversion individuelle de la langue en discours. Ici la question — très difficile et peu 

étudiée encore — est de voir comment le « sens » se forme en « mots », dans quelle mesure on peut distinguer 

entre les deux notions et dans quels termes décrire leur interaction. C'est la sémantisation de la langue qui est au 

centre de cet aspect de l’énonciation, et elle conduit à la théorie du signe et à l'analyse de la signifiance.  

Dans l’énonciation, nous considérons successivement l'acte même, les situations où il se réalise, les instruments 

de l'accomplissement. L'acte individuel par lequel on utilise la langue introduit d'abord le locuteur comme 

paramètre dans les conditions nécessaires à énonciation. Avant énonciation, la langue n'est que la possibilité de 

la langue. Après énonciation, la langue est effectuée en une instance de discours, qui émane d'un locuteur, forme 

sonore qui atteint un auditeur et qui suscite une autre énonciation en retour. En tant que réalisation individuelle, 

énonciation peut se définir, par rapport à la langue, comme un procès d'appropriation. Le locuteur s'approprie 

l'appareil formel de la langue et il énonce sa position de locuteur par des indices spécifiques, d'une part, et au 

moyen de procédés accessoires, de l'autre. 

Mais immédiatement, dès qu'il se déclare locuteur et assume la langue, il implante Vautre en face de lui, quel 

que soit le degré de présence qu'il attribue à cet autre. Toute énonciation est, explicite ou implicite, une 

allocution, elle postule un allocutaire. Enfin, dans énonciation, la langue se trouve employée à l'expression d'un 

certain rapport au monde. La condition même de cette mobilisation et de cette appropriation de la langue est, 

chez le locuteur, le besoin de référer par le discours, et, chez l'autre, la possibilité de co-référer identiquement, 

dans le consensus pragmatique qui fait de chaque locuteur un co-locuteur. La référence est partie intégrante de 

l’énonciation. 
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do falante no enunciado, tomando-se o enunciado como ocorrência concreta e empírica da 

frase. O enunciado possui sentido a partir do campo dos fatos. O sujeito comunica pelo 

enunciado a própria qualificação do enunciado e o sentido do enunciado traz a representação 

do sujeito. 

Conforme Ducrot (1987, p. 169), sobre a enunciação: 

 

O que designarei por este termo é o acontecimento constituído pelo aparecimento de 

um enunciado. A realização de um enunciado é um acontecimento histórico: é dado 

existência a alguma coisa que não existia antes de se falar e que não existirá mais 

depois. É esta aparição momentânea que chamo “enunciação”. Ressaltar-se-á que 

não faço intervir na minha caracterização da enunciação a noção de ato – a fortiori, 

não introduzo, pois, a noção de um sujeito autor da fala e dos atos de fala.  

 

 

A enunciação comporta duas figuras, que são locutor e o enunciador. O locutor é 

responsável pela enunciação, não se confundindo com o falante real. O locutor revela-se no 

enunciado pelas marcas de primeira pessoa. O enunciado contém marcas que remetem tanto 

ao locutor como ser real quanto aquele é constituído no dito (DUCROT, 1987). 

Com base na sua concepção de enunciação, o enunciador é uma perspectiva posta pela 

enunciação, em que seu ponto de vista é expresso por palavras ainda que não precisas (as 

palavras não são necessariamente formas que numa língua marcam pessoas do eixo do 

eu/tu/ele). O enunciador surge como imagem posta pelo locutor. A identificação do 

enunciador passa pelo locutor a partir de uma perspectiva polifônica. 

Um ponto da teoria de Ducrot que interessou a nossa pesquisa é a visão da 

argumentação como construção de enunciados que justificam outros enunciados. A 

argumentação constitui elemento que determina o sentido do enunciado (DUCROT, 1987). 

Para Flores e Teixeira (2013), a principal dificuldade de Ducrot nesse ponto é 

justificar sua tese de argumentação na língua, especialmente quando recorre à figura do topos. 

A última teoria que nossa tese revisou foi a de Authier-Revuz. Essa autora (1990) 

aborda a modalização autonímica, ancorando-se, além da linguística, em aportes teóricos de 

outras áreas, como, por exemplo, na psicanálise, com Lacan, Freud, considerando a 

concepção de sujeito dividido, além de se apoiar, na filosofia da linguagem, mais 

precisamente, no dialogismo de Bakhtin (2015). Segundo Authier-Revuz (1990, p. 28-29), 

 

Para propor o que chamo de heterogeneidade constitutiva do sujeito e de seu 

discurso, apoiar-me-ei, de um lado, nos trabalhos que tomam o discurso como 

produto de interdiscursos ou, outras papalavras, a problemática do dialogismo 

bakhtiniano; de outro lado, apoiar-me-ei na abordagem do sujeito e de sua relação 

com a linguagem permitida por Freud e sua releitura por Lacan. 
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A evidência destes processos reais que determinam o sentido e o discurso é, com 

efeito, indissociável de uma teoria da ilusão subjetiva da fala e de um 

questionamento das teorias linguísticas da enunciação à medida que estas correm o 

risco de refletir “a ilusão necessária constitutiva do sujeito”, contentando-se em 

reproduzir, no nível teórico, esta ilusão do sujeito enunciador capaz de escolhas, 

intenções e decisões. 

 

Numa outra perspectiva – a da teoria de seu objeto próprio, o inconsciente – a 

psicanálise, tal como se explicita, apoiada na teoria de Saussure, na leitura lacaniana 

de Freud, produz a dupla concepção de uma fala fundamentalmente heterogênea e 

de um sujeito dividido. 

 

Em ruptura com o EU, fundamento da subjetividade clássica concebida como o 

interior diante da exterioridade do mundo, o fundamento do sujeito é aqui é 

deslocado, desalojado, “em um lugar múltiplo, fundamentalmente heterônimo, em 

que a exterioridade está no interior do sujeito. Nesta afirmação de que, 

constitutivamente, no sujeito e no seu discurso está o Outro, reencontram-se as 

concepções do discurso, da ideologia, e do inconsciente, que as teorias da 

enunciação não podem, sem riscos para a linguística, esquecer. 

 

O sujeito dividido relaciona-se com a heterogeneidade constitutiva do sujeito e do 

discurso, a qual se mostra de duas formas: heterogeneidade mostrada e heterogeneidade 

constitutiva. O sujeito é sempre um sujeito polifônico posto pela linguagem e seu discurso um 

dialogismo em referência a outros discursos que o antecederam e que vão lhe suceder. Na 

enunciação, o sujeito é uma ilusão criada pela linguagem, que dá a sensação de centro, 

unidade e plenitude sobre seu dizer. 

Nas palavras de Authier-Revuz (1990, p. 26-27): 

 

O “dialogismo” do círculo de Bakhtin, como se sabe, não tem como preocupação 

central o diálogo face a face, mas constitui, através de uma reflexão multiforme, 

semiótica e literária, uma teoria da dialogização interna do discurso. 

 

E à problemática do discurso como produto do interdiscurso, tal como foi 

desenvolvida num conjunto de trabalhos consagrados ao discurso e á análise do 

discurso que estou me referindo. Baseadas ao mesmo tempo na reflexão de Foucault 

e Althusser, tais análises postulam um funcionamento regulado do exterior, do 

interdiscurso, para dar conta da produção do discurso, maquinaria estrutural 

ignorada pelo sujeito que, na ilusão, se crê fonte de seu discurso, quando ele nada é 

mais do que suporte e o efeito 

 

 O dialogismo e a heterogeneidade levam a autora a refletir sobre as formas da não 

coincidência do discurso com ele mesmo. Essa não coincidência ocorre no plano da relação 

interlocutiva e na relação do dizer com o já-dito (AUTHIER-REVUZ, 1990). 

A autora estuda formas de reflexibilidade na linguagem, especialmente a modalização 

autonímica. O locutor usa as palavras e ao mesmo tempo as mostra (a palavra é ao mesmo 

tempo uso e menção). Ela discorre sobre o signo autonímico, que possui uma semiótica 
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complexa, ainda que não seja o caso de signo a parte do signo normal. A autonomia promove 

a não-transparência do significante. 

A partir dessas considerações de Authier-Revuz, a enunciação seria realizada em dois 

campos: o da coincidência das palavras e da não coincidência das palavras. A concepção 

dessa autora foi importante para nosso trabalho, uma vez que sua concepção de sujeito clivado 

é adotada por Rabatel (2008, 2016a), concepção essa que é direcionada como crítica ao 

sujeito senhor absoluto da cena enunciativa, que mobiliza de forma superior as vozes dos 

outros na enunciação. 

Considerando as concepções focalizadas, a enunciação é relacionada à língua em 

discurso, pelo qual o sujeito realiza enunciados que são irrepetíveis. Nessa direção, 

observamos que noções como discurso, dialogismo e polifonia também podem ser 

relacionadas ao texto, conforme evidenciaram teorias adotadas sobre o texto, neste capítulo. É 

pela consideração desses elementos que Adam (2011a) pensa a relação do texto com a 

enunciação, oferecendo ferramentas e categorias específicas por meio da proposta da ATD. 

Como o texto concretiza o discurso, a enunciação não é somente uma manifestação do sujeito 

no texto, mas um componente de construção do seu sentido. 

 

1.4 A Análise Textual dos Discursos - ATD 

 

A proposta teórica de Jean Michel Adam (2011a) (Análise Textual dos Discursos - 

ATD) encontra-se no panorama de mudanças do estatuto teórico do texto, especialmente na 

incorporação de aspectos comunicacionais, acionais, interacionais e cognitivos pela 

Linguística Textual moderna. A teoria proposta pelo autor cria um modelo que incorpora e 

integra essas dimensões num quadro teórico de análise. 

A ATD na formulação de Adam (2011a) está relacionada com o desenvolvimento do 

pensamento linguístico a partir da oposição entre língua/fala proposta por Saussure. Se em 

primeiro lugar houve estudos intensos e variados que possam ser inscritos nos domínios da 

linguística da língua, os estudos trazidos por Benveniste abriram a possibilidade de se falar 

numa linguística da fala, lugar teórico que deu surgimento à linguística textual e a análise do 

discurso (ADAM, 2011a). 

Historicamente, a linguística textual e a análise do discurso (especialmente a de linha 

francesa) tomaram caminhos próprios, e, como consequência, texto e discurso foram sendo 

estudados de maneira autônoma ou mesmo isolada. Nas palavras de Adam (2011a, p. 43), 
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Desde seu surgimento, nos anos de 1950, a análise do discurso e a linguística textual 

desenvolveram-se de modo autônomo. Elas se cruzaram apenas nos trabalhos de 

Denis Slakta, nos de 1970: “Entre grammaire de texte et analyse de discours quels 

rapports articuler?” (1970, p. 8). É sobre novas bases que propomos, hoje articular 

uma linguística textual desvencilhada da gramática de texto e uma análise do 

discurso emancipada da análise de discurso francesa (ADF). 

 

A ATD propõe não um estudo autônomo ou mesmo complementar desses objetos; ela 

propõe o estudo articulado entre texto e discurso. Com mais exatidão, essa abordagem estuda 

as práticas discursivas por meio de textos e somente pelos textos é possível estudar o(s) 

discurso(s). A LT passa a ser vista como um subdomínio da Análise do Discurso, na 

concepção de Adam (2011a). 

Não há discurso sem texto, pois, mesmo quando se fala das condições de produção de 

um texto, essas condições não são uma exterioridade, já que é o próprio texto que encaminha 

a existência dessas condições (o próprio texto traz as condições de sua enunciação) (ADAM, 

2011a). Essa postura teórica fica mais clara quando Adam (2011a) nega a fórmula “discurso = 

texto + condições de produção/contexto”, uma vez que, na sua visão mais atual, o texto 

engendra o seu contexto de enunciação. 

Assevera Adam (2011a, p. 52-53), nesse sentido, que 

 

Não se pode esquecer que não temos acesso ao contexto como dado extralinguístico 

objetivo, mas somente a (re)construções pelos sujeitos falantes e / ou por analistas 

(sociólogos, historiadores, testemunhas, filólogos ou hermeneutas). As informações 

do contexto são tratadas com base nos conhecimentos enciclopédicos dos sujeitos, 

nos seus pré-construtos culturais e nos lugares comuns argumentativos. De um ponto 

de vista linguístico, é preciso dizer que o contexto entra na sua construção do 

sentido dos enunciados. Com efeito, todo enunciado, por mais breve ou complexo 

que ele seja, tem sempre necessidade de um co(n)texto.  As frases fora do co(n)texto 

dos livros de gramática, de sintaxe, de semântica e até de pragmática, tornam-se 

enunciados interpretáveis recorrendo-se a um co(n)texto padrão (ibid., p. 16). 

Escrevemos “co(n)texto” para dizer que a interpretação de enunciados isolados 

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

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

enunciação que torne possível o enunciado considerado. 

 

 Dessa maneira, não é possível falar de discurso se não houver texto, cuja categoria 

base de investigação e de composição de unidades dentro das operações de 

segmentação/ligação textual é, para Adam (2011a), a proposição-enunciado. Por essa razão, 

Adam (2011a, p. 23) afirma que a ATD é “uma teoria da produção co(n)textual de sentido, 

que deve fundar-se na análise de textos concretos”. 

Essa definição da ATD dada por Adam (2011a) é complementada pelas seguintes 

observações: 
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Três observações prévias vão me permitir de precisar o quadro da Análise textual 

dos discursos (ATD): 

 Observação 1: a linguística textual é uma das disciplinas da análise do discurso. 

Definida como um campo interdisciplinar, a AD necessita de uma teoria da 

língua em uso (Saussure fala da “língua discursiva”) que não pode se furtar da 

questão do texto como unidade de interação humana. Portanto, a linguística 

textual é um subdomínio da AD.  

 Observação 2: o texto é objeto de análise da ATD. É o traço linguageiro de uma 

interação social, a materialização semiótica de uma ação sócio-histórica da fala. 

 Observação 3: Dado que há um texto, ou seja, que se reconhece que uma 

sequência de enunciados forma uma totalidade da comunicação, há um efeito de 

genericidade, ou seja, a inscrição dessa sequência de enunciados numa categoria 

de discursos. Em outras palavras, não há textos sem gênero(s) e é pelo sistema de 

gêneros de uma formação sócio-histórica dada que a textualidade junta-se à 

discursividade e que a linguística textual reencontra a análise do discurso20 

(ADAM, 2012, p. 191). 

  

A proposta de Adam (2011) divide a análise dos discursos em 08 níveis: a) ação de 

linguagem (N1); b) interação social (N2); c) interdiscurso/gêneros (N3); d) textura (N4); e) 

estrutura composicional (N5); f) semântica (N6); g) enunciação (N7); h) atos de discurso 

(N8), como na figura a seguir; 

  

                                                 
20 Trois remarques préalables vont me permettre de préciser le cadre de l’Análise textual dos discursos (ATD): • 

Remarque 1: la linguistique textuelle est une des disciplines de l’analyse de discours. Définie comme un champ 

interdisciplinaire, l’AD a besoin d’une théorie de la langue en emploi (Saussure par-lait de «langue discursive») 

qui ne peut éluder la question du texte comme unité d’interaction humaine. La linguistique textuelle est donc un 

sous-domaine de l’AD •Remarque 2: le texte est l’objet d’analyse de l’ATD. Il est la trace langagière d’une 

interaction sociale, la matérialisation sémiotique d’une action socio-historique de parole.• Remarque 3: Dès qu’il 

y a texte, c’est-à-dire reconnaissance du fait qu’une suite d’énoncés forme un tout de communication, il y a effet 

de généricité, c’est-à-dire inscription de cette suite d’énoncés dans une classe de discours. En d’autres termes, il 

n’y a pas de textes sans genre(s) et c’est par le système de genre d’une formation socio--historique donnée que la 

textualité rejoint la discursivité et que la linguistique textuelle retrouve l’analyse de discours. 



43 

 

Figura 1: Níveis de análise do discurso e de análise do texto propostos por Adam 

 

                                Fonte: Adam (2011, p. 61). 

 

Podemos observar no esquema de Adam (2011a) que o texto permite diversos níveis 

de análise. Isso não é simplesmente um encaixe de teorias para tornar complexa a própria 

teoria de Adam (2011a), mas um reconhecimento das implicações teóricas a respeito da sua 

concepção de texto e de linguística textual.  

Quanto à enunciação, ela é um dos planos que podem ser analisados no texto e não 

uma justaposição aleatória. No texto há uma dimensão enunciativa, a qual não só está contida 

no texto (marcas do sujeito na produção linguageira), mas também define o sentido de um 

texto (o texto como totalidade de sentido)21. 

Uma observação que ainda podemos fazer sobre o esquema acima é de que Adam 

(2011a) traz um modelo teórico e de análise que se abre para outras teorias. O próprio Adam 

(2012) reconhece esse aspecto do seu modelo. Como o texto é um objeto complexo, cada 

                                                 
21 Justificamos e desenvolvemos de maneira aprofundada categorias para análise da enunciação no texto no 

Capítulo III. 
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momento de análise precisa ser separado metodologicamente e incorporar teorias sobre cada 

um dos níveis identificados. É o que fizemos principalmente quanto ao gênero e a enunciação. 

Tratamos de noções fundamentais da ATD para nossa pesquisa: a) concepção de texto 

para Adam; b) a noção de plano de texto; c) a noção de macroato de discurso; e) a relação 

entre o texto e a enunciação na ATD. 

  

1.4.1 Concepção de texto para a Análise Textual dos Discursos - ATD 

 

Na seção 1.2 deste Capítulo, discutimos o conceito de texto, mas considerando-se que 

consagraríamos uma seção à ATD, portanto, discutiremos a noção de texto, no âmbito da 

ATD, nesta seção. 

O conceito de texto adotado por Adam (2011a, 2011b) segue de perto os preceitos 

teóricos e metodológicos adotados pelo autor em razão da sua proposta de análise nos quadros 

da Linguística Textual. Podemos dizer que o conceito de Adam sobre o texto é uma 

formulação de caráter integrado a outros aspectos da língua em uso, uma vez que rompe com 

a separação entre texto e discurso enquanto objetos incomunicáveis. 

Dessa maneira, a concepção de texto alinha-se à complementaridade entre texto e 

discurso (ADAM, 2011a). O texto é muitas vezes analisado como produto ou processo. 

Destacando a recepção do texto, Adam (2011b) salienta que o leitor não vê a manifestação de 

linguagem apenas como um texto, mas como uma organização de sentido num discurso. 

Conforme Adam (2011a, p. 52), 

 

[...] é preciso considerar o que Jacques Guilhaumou (1993 e 2002, p. 32) descreve 

como a passagem de uma concepção sociolinguística de análise do discurso para sua 

redefinição como “disciplina hermenêutica plena”. Essa virada hermenêutica e, mais 

amplamente, de abertura da linguística para a interpretação (Cosutta, 2004), só 

parece possível se começarmos por “recusar à noção de condições de produção, e 

seu corolário, a situação de comunicação, situando as fontes interpretativas dos 

textos em seu interior” (Guilhaumou, 2002, p. 32). Insistindo no trabalho 

interpretativo do leitor-ouvinte, Karlheinz Stierle, já em 1977 (1977, p. 426), definia 

nestes termos a passagem do texto ao discurso: “O discurso é, necessariamente, 

assujeitado à atividade de pano de fundo do leitor, que não se contenta em perceber 

um texto, mas antes de tudo, organiza-o em discurso”. 

 

Esta observação do autor remete à segunda consideração teórica: o texto constrói seu 

contexto de enunciação. O texto fornece ao leitor elementos, pistas, que permitem imaginar 

um contexto no qual o texto faz sentido. Assim, a passagem do texto para o discurso não é só 
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uma exigência metodológica da ATD, mas uma decorrência teórica da própria concepção de 

texto provida pela análise. 

Entretanto, o texto não existe apenas em razão da atividade leitora (texto num 

discurso). Ele é igualmente resultado da potencialidade das unidades linguísticas. Adam 

(2011a) assevera que quando temos o surgimento de unidades linguísticas, essas são 

potencialmente suporte de repetições. Da mesma maneira, as entidades textuais podem ser 

repetidas e retomadas por meio do processo de anáfora, o que faz com que o texto seja dotado 

de sentido em razão do seu cotexto.   

O texto reúne contexto e cotexto e por isso Adam (2011b) diz que o texto é para a LT 

uma ocorrência comunicacional. O texto é uma ação de linguagem (o texto concretiza o 

discurso) e constitui-se não apenas de si, mas também de outros textos.  

Como atividade, o texto insere-se num gênero do discurso. Nas palavras do autor, o 

texto é “unidade de interação humana de nível superior, todo texto é o traço linguageiro de 

uma interação social, a materialização semiótica de uma ação sócio-histórica da fala22” 

(ADAM, 2011b, p. 20). 

Em função de ser constituído de unidades linguísticas e textuais, o texto é montado a 

partir de operações sobre os enunciados. Essas operações ocorrem em dois sentidos: a 

segmentação e a continuidade. 

Adam (2011a) adota uma visão não de um texto abstrato, mas de um texto concreto. O 

texto não existe de forma natural, mas é construído pela análise. O analista deve realizar o 

tratamento de documentos, formar seu corpus e estabelecer o texto a ser analisado. Só depois 

de realizar esses passos ele tem em mãos um texto a ser explorado. O texto decorre de uma 

abordagem teórica e metodológica, não de um objeto abstrato apriorístico. 

Entendemos que a concepção de texto de Adam se encaixa numa abordagem que 

reconhece duas forças centrípetas na constituição do texto: as formas de sentido emergentes 

da língua e as forças do discurso. Seu esquema de análise de níveis ou planos de discurso 

mostra isso ao relacionar esses níveis com a análise textual.  

Entretanto, apesar de serem forças centrípetas em razão de constituírem o texto como 

objeto e sentido, é perceptível que a análise textual é englobada pela análise discursiva, o que 

mostra que, para Adam, o sentido do texto não é uma emergência meramente de formas 

linguísticas que apontam virtualmente para o discurso, mas das maneiras pelas quais o texto 

                                                 
22 Unité d’interaction humaine de rang supérieur, tout texte est la trace langagière d’une interaction sociale, la 

matérialisation sémiotique d’une action socio-historique de parole.   
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se situa nas práticas discursivas concretas. O conceito de gênero para Adam (2011a, 2011b), 

como discutimos no Capítulo II, mostra essa articulação.  

 

1.4.2 O Plano de Texto na Análise Textual dos Discursos 

 

Nossa investigação tomou como base principal as categorias de análise do texto no 

plano da enunciação. Contudo, o uso da categoria de gênero do discurso como ferramenta 

metodológica e analítica levou à necessidade de discutir duas categorias adicionais da ATD: 

a) plano de texto (composição textual); b) macroatos do discurso (ação de linguagem). 

Cuidamos nesse tópico do plano de texto.  

Vimos que, ao longo do desenvolvimento da LT, surgiram a percepção e a necessidade 

da construção de uma abordagem teórica diferenciada advinda das limitações impostas por 

linguísticas centradas na frase. Ao contrário do que se pensava, entidades como texto e 

discurso não podiam ser explicadas convenientemente por meio da ideia dessas entidades 

serem uma coleção, um agrupamento de frases isoladas (ADAM, 1990).  

Passou-se a notar que não existe apenas uma competência linguística, capaz de formar 

frases soltas com sentido, mas também uma competência textual, a partir da qual formamos 

textos, os quais assumem um sentido próprio, que tem a ver com o todo, não com as partes 

que o compõe. Logo, o texto deveria ter um tratamento teórico diferenciado, considerado 

como unidade de análise per se, com categorias próprias que rompessem com as linguísticas 

centradas na frase ou com as chamadas gramáticas de texto (ADAM, 1990). 

Nessa perspectiva teórica, há uma diferenciação entre o sentido das partes e o sentido 

global de um texto. O sentido global é percebido pelo falante, pois o texto possui uma unidade 

temática e ilocucionária. São esses dois elementos (unidade temática e ilocucionária) que 

possibilitam essa percepção do todo com um sentido próprio não dependente das partes. Para 

apreender essa percepção do todo são necessárias noções que dão conta dessa dimensão 

(ADAM, 2011a). 

Adam (2011a, p. 256) assevera que 

 

Dois tipos de operação fazem de um texto um todo configurado: o estabelecimento 

de uma unidade semântica (temática) global, e (pelo menos) um ato de discurso 

dominante. Unidade temática e unidade ilocucionária determinam a coerência 

semântico-pragmática global de um texto (ou de uma parte do texto). 
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Uma das noções que buscam analisar o texto em sua totalidade é a de plano de texto. 

A noção de plano de texto está ligada ao aspecto composicional na sua macroestrutura.  

Para Adam (2011a, p. 257), os planos de texto “[...] desempenham um papel 

fundamental na composição macrotextual do sentido. Correspondem ao que a retórica 

colocava na disposição, parte da arte de escrever e da arte oratória que regrava a ordenação 

dos argumentos tirados da invenção”. 

A composição macrotextual poder ser convencional/fixo (em gêneros e campos do 

discurso mais estáveis, fortemente marcados por aspectos institucionais) ou inesperado 

(mudanças, deslocamentos frente a um gênero estabelecido, que podem resultar em mudanças 

do gênero ou mesmo gêneros novos) (ADAM, 2011a). 

Há relação entre os planos de texto e os gêneros, os quais estão imersos nos sistemas 

de conhecimento dos grupos sociais. Tanto o plano quanto o gênero permitem aos falantes de 

uma língua reconhecer um texto em seu sentido próprio, possibilitando construir e reconstruir 

sua organização global (ADAM, 2011a). 

Existem duas formas de construção de um texto englobadas por um plano geral: a) 

combinação de sequências; b) predominância de certa modalidade de sequências (ADAM, 

2011a). 

A caracterização global de um texto é realizada pela percepção de um efeito 

dominante (narrativo, explicativo, argumentativo, descritivo ou dialogal). Para Adam (2011a), 

a dominância tem a ver com os gêneros e subgêneros do discurso, sendo instáveis e não tendo 

haver com a hipótese da existência de tipos de textos dado a heterogeneidade dos textos reais. 

Além de possibilitar a análise da composição do objeto empírico texto, entendemos 

que a noção de plano de texto, incluindo a formas de combinações que ele abarca, serve como 

ferramenta metodológica para construir uma grade de análise do fenômeno da enunciação no 

texto, em especial do PDV e da RE.  

 

1.4.3 Os macroatos do discurso para a Análise Textual dos Discursos 

 

Ao lado da noção de plano de texto, o emprego da noção de macroatos de discurso 

permite analisar os textos como participantes de um gênero. Vimos, na nossa discussão acerca 

do plano de texto, que o plano está relacionado aos sistemas de conhecimento de diversos 

agrupamentos humanos, desempenhando, assim, funções sociais e propósitos comunicativo 

realizados pelos textos. 
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Adam (2011a) nota que o texto não é apenas uma sequência de atos de enunciação, 

mas uma cadeia de atos de discurso ligados entre si. Os atos de discurso são ligados entre si 

no discurso para realizarem objetivos complexos criando estruturas para os textos de forma a 

permitir que eles comportem várias funções (argumentativas, narrativas, entre outras). A 

existência dos atos de discurso faz com que o sentido do enunciado esteja no movimento 

textual em que ele é colocado. 

Essa posição de Adam (2011a) leva o respectivo autor a chegar a três categorias: a) 

sequências textuais; b) microatos do discurso; c) macroatos do discurso. 

A concepção de Adam (2011a) acerca dos atos de discurso segue as teorias formuladas 

por Austin (1975), Searle (1969) e Vanderveken (1990). Assim, toda proposição-enunciado 

possui um valor ou força ilocucionária pela qual realiza um ato de discurso. O valor 

ilocucionário tem a ver com os objetivos relacionados ao ato do discurso posto em prática, 

trazendo uma intenção e comunicação que podem ser mais ou menos identificados. 

Baseado em Searle (1969) e Vanderveken (1990), Adam (2011a) distingue uma série 

de microatos do discurso: a) assertivo-constativos (representação verdadeira ou falsa do 

estado de coisas); b) diretivos (ato pelo qual queremos que alguém faça algo); c) engajantes 

(engajamento em fazer alguma coisa, como atos promissivos e metadiscursivos); d) 

declarativos (enunciam e provocam mudanças no mundo); e) expressivos (servem à expressão 

de sentimentos e atitudes). 

Os macroatos do discurso possuem relação com a compreensão do texto como unidade 

de sentido no seu aspecto pragmático.  

Segundo Adam (2011a, p. 286), 

 

Compreender um texto consiste também em poder responder a uma pergunta 

pragmática: por que, para realizar qual objetivo, com que propósito argumentativo 

esse texto foi produzido? Compreender a ação de linguagem engajada, derivando de 

um macroato de discurso de uma série mais ou menos hierarquizada de atos, é uma 

outra maneira de resumir um texto e, portanto, interpretá-lo na sua globalidade. 

 

Para Adam (2011a), os textos são produzidos para realizar propósitos argumentativos 

e o macroato de discurso resume a finalidade com a qual o texto é produzido. Uma vez que se 

relaciona com o propósito do texto, Adam assevera que “o macroato realizado pode também 

servir para designar gêneros de discurso”. (ADAM, 2011a, p. 286). Então, um texto pode ter 

como macroato narrar, explicar, descrever, argumentar, declarar, entre outros, o qual auxilia 

na identificação do gênero discursivo / textual ao qual pertence. 
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A existência do macroato permite a caracterização de um gênero em conjunção com 

outros aspectos, sobre os quais discutimos no Capítulo II. 

 

1.4.4 A enunciação e a Análise Textual dos Discursos  

 

A ATD comporta níveis ou planos de análise do texto em virtude da complexidade que 

seu objeto traz para o pesquisador. Essa complexidade faz com que a ATD não desenvolva 

uma teoria completa e fechada; pelo contrário, ela traz a possibilidade de integrar teorias 

sobre cada um dos níveis de análise para o seu quadro teórico. 

Adam (2011a) afirma que a enunciação é um nível de análise do texto. Conforme foi 

estudado no Capítulo III, o autor não desenvolve uma teoria autônoma sobre a enunciação, 

integrando teorias de autores como Benveniste, Rabatel, Nølke e Authier-Revuz ao lado de 

suas próprias considerações teóricas. Diante disso, exploramos aqui não como Adam concebe 

a enunciação, mas a maneira pela qual a enunciação se liga ao texto em termos de sua teoria. 

O entendimento da ligação entre enunciação e texto passa pelo conceito de 

proposição-enunciado. Adam (2011a) discute esse conceito na busca de uma unidade textual 

mínima em face aos problemas teóricos que o uso da frase como categoria de análise coloca 

para a pesquisa. O autor discute que o conceito de frase não atende aos requisitos de unidade 

textual mínima, pertencendo mais ao campo tipográfico do que ao teórico de unidade com 

potencial de operações textuais (suporte de operações de segmentação e continuidade). 

Nas palavras de Adam (2011a, p. 106), “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.)”. 

A proposta da proposição-enunciado como unidade textual mínima assinala dois eixos 

de sentido para as unidades textuais: a) ser produto da enunciação (enunciado); b) conter uma 

microunidade sintático-semântica (proposição). Podemos perceber que a proposta teórica une 

a discussão tradicional a respeito da linguagem como forma representacional do mundo, 

herdada dos estudos dos lógicos e dos gramáticos (proposição) com os estudos do discurso e 

do sujeito na língua (enunciado). 

A proposição-enunciado é resultado de um ato de enunciação. Ela é enunciada por um 

enunciador que está ligado a um coenunciador. Assim, a proposição-enunciado é de caráter 

dialógico, aproximando-se da concepção de enunciado de Benveniste (1970), Ducrot (1987), 

Authier-Revuz (1990) e Bakhtin (2015), já que não é apenas um enunciador que é suposto 
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responsável, mas também ela se dirige a outrem (coenunciador) criando uma situação 

enunciativa (o eixo eu/tu/ele de Benveniste (1970)). 

Por outro lado, a proposição-enunciado é caracterizada como uma microunidade 

sintática e uma microunidade de sentido que liga um objeto a uma predicação (P e Q). Ela é 

uma microunidade semântica, pois sua organização está baseada nas regras da língua, na 

forma de organização de unidades mínimas que a constituem (fonemas, morfemas, lexemas). 

Ela é uma microunidade semântica, pois estabelece uma representação, que na ATD será 

tratada como representação discursiva. 

O elo entre enunciação na ATD não é mostrado apenas na concepção de proposição-

enunciado como unidade mínima textual, mas também nas condições de ligação entre as 

proposições-enunciados. 

A condição de ligação entre as proposições-enunciados é determinada pela orientação 

argumentativa23. Além da orientação argumentativa, há três condições complementares: a 

dimensão enunciativa, a potencialidade argumentativa e a força ilocucionária. 

A dimensão enunciativa diz respeito ao enunciador que assume a responsabilidade da 

representação construída de um conteúdo referencial. A representação construída é, como já 

abordamos, chamada pelo autor de representação discursiva que, para ele, se encontra ligada à 

responsabilidade enunciativa. 

A conclusão que realizamos é de que a enunciação e o texto encontram-se vinculados 

na teoria de Adam por dois aspectos: a) a enunciação é um dos elementos que constitui as 

unidades mínimas sobre as quais incidem as operações de textualização (operações de 

segmentação e continuidade); b) a enunciação é uma condição de ligação entre as 

proposições-enunciados, estruturando o sentido global do texto, uma vez que é construída 

uma representação discursiva assumida por um enunciador. A nossa pesquisa trabalhou com 

esse pressuposto teórico acerca da enunciação e do texto na maneira pela qual usamos e 

definimos categorias do PDV e da RE usadas na análise de nosso corpus. 

 

 

 

  

                                                 
23 Da mesma maneira que a enunciação, Adam não traça observações teóricas mais profundas a respeito da 

argumentação. Como salienta Pinto (2010), a argumentação em Adam está ligada aos aspectos composicionais 

do texto. 
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CAPÍTULO II - SENTENÇA JUDICIAL COMO GÊNERO DO DISCURSO 

 

2.1 O lugar da concepção de gênero na pesquisa 

 

A análise do PDV e da RE empreendida pela nossa pesquisa foi situada no Capítulo I 

em dois campos da linguística: o da Linguística Textual – LT e o da Linguística da 

Enunciação – LE. A ATD foi adotada como abordagem teórica, o que implica que não 

tratamos o texto e a enunciação como fenômenos separados, mas que estão intimamente 

ligados, conforme a proposta de Adam (2011a). O esquema de Adam mostra que a 

enunciação é um dos níveis de análise do texto, o que significa que a enunciação constrói o 

sentido do texto juntamente com outros elementos advindos de outros níveis postos pela 

teoria por nós utilizada. 

Assim, duas categorias gerais são importantes para a pesquisa: texto e enunciação, 

sendo que, no que concerne à enunciação, tratamos especificamente do Ponto de Vista e da 

Responsabilidade Enunciativa. Precisamos acrescentar uma terceira categoria geral para nossa 

investigação, a de gênero. 

A compreensão dos textos em seu sentido não pode ser isolada das práticas 

socioculturais, o que, na perspectiva dos estudos da linguagem, significa que os textos são 

realizações que incorporam através de vários mecanismos elementos dessas práticas. A 

maneira pela qual ocorre essa ligação é a concretização dessas práticas na materialidade 

textual, a qual contém elementos que permitem a classificação dos textos dentro de uma 

classe de gêneros. Desse modo, os textos são compreendidos dentro de um gênero, o que 

possibilita identificar um conjunto de características a partir de traços comuns, mas também 

mostrar que o sentido de um texto deve ser delineado a partir do modo pelo qual ele realiza 

um gênero. 

Gênero é uma categoria que igualmente possui relações com a enunciação. O gênero 

não é somente um espaço de organização e estabilização das atividades sociais para a 

realização de textos concretos, mas também da interação entre sujeitos que usam e se 

representam na linguagem. A multiplicidade de atividades sociais implica em variadas formas 

pelas quais os enunciadores são organizados e se relacionam nos textos concretos em razão 

dos gêneros dentro dos quais eles são mobilizados. A enunciação, como consequência, não 

pode ser analisada com foco apenas nas proposições-enunciados ou mesmo no sentido global 

do texto; deve ser também analisada na sua inscrição dentro de um gênero no qual um texto é 

produzido e é circulado. 
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Diante dessas considerações, nossa investigação da sentença judicial como gênero 

discursivo / textual (mais especificamente, as de pedido de falência) tomou a categoria de 

gênero para fundar três aspectos importantes para nossa investigação conforme a proposta da 

ATD: a) a relação entre gênero e texto; b) a relação entre gênero e enunciação; c) a noção de 

gênero como ferramenta metodológica para a construção de um corpus (Capítulo IV).  

Desse modo, a noção de gênero foi tratada, ao lado de texto e enunciação, como um 

dos pilares de nossa investigação que perpassou todo o processo por ela implicado. Por essa 

razão, podemos dizer que a noção de gênero cumpriu três funções principais: a) categoria 

geral de fundamentação teórica da análise, integrando as noções de texto e enunciação para a 

construção do objeto teórico da pesquisa; b) categoria que orienta a construção do corpus de 

nossa pesquisa, servindo para a delimitação do seu objeto empírico; c) categoria de análise 

desse mesmo corpus. 

A noção de gênero é ao mesmo tempo antiga e nova. É antiga, pois desde a 

Antiguidade podemos encontrar trabalhos referentes à linguagem, passando primeiro por 

Aristóteles, que, pela noção de gênero, delineiam uma série de características temáticas e 

funcionais de variados textos. Desde a obra aristotélica, os gêneros passaram a fundamentar 

uma série de análises taxonômicas na esfera dos estudos literários e retóricos. 

Adam (2011b, p. 07) assevera que  

 

a teoria dos gêneros e a narratologia possuem, em particular a partir da Poética e da 

Retórica de Aristóteles, cada uma longa história e esses campos de estudo conhecem 

na atualidade uma reconquista de interesse por parte por parte de pesquisadores de 

disciplinas e de tradições científicas muito diferentes24. 

 

A transformação dos estudos do gênero foi devida à própria transformação social e as 

necessidades de comunicação que as atividades humanas demandam. Marcuschi (2010, p. 20) 

faz observações acerca da formação e transformação dos gêneros ao longo da história 

humana: 

 

[...] uma simples observação histórica do surgimento dos gêneros revela que, numa 

primeira fase, povos de cultura essencialmente oral desenvolveram um conjunto 

limitado de gêneros. Após a invenção da escrita alfabética por volta do século VII 

a.C, multiplicam-se os gêneros, surgindo os típicos da escrita. Numa terceira fase, a 

partir do século XV, os gêneros expandem-se com o florescimento da cultura 

impressa para, na fase intermediária de industrialização iniciada no século XVIII, 

dar início a uma grande ampliação. Hoje, em plena fase da denominada cultura 

                                                 
24 La théorie de genres et la narratologie ont, en particulier depuis la Poétique et la Rhétorique d’Aristote, l’une 

et l’autre une longue histoire et elles connaissent actuellement un regain d’intérêt de la part de chercheurs de 

disciplines et de traditions scientifiques très différentes. 
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eletrônica, com o telefone, o gravador, o rádio, a tv e, particularmente o computador 

pessoal e sua aplicação mais notável, a internet, presenciamos uma explosão de 

novos gêneros e novas formas de comunicação, tanto na oralidade como na escrita. 

 

As mudanças sociais impulsionaram a noção de gênero para novas aplicações, já que 

os estudos da linguagem empreendidos a partir do século XX definiram um novo local para o 

uso dessa noção teórica. O principal deslocamento é retirar os gêneros de um uso teórico 

restrito ao âmbito dos estudos retóricos e da literatura para categoria de análise geral dos 

fenômenos da linguagem, em especial da fala e do discurso. 

 Além dos estudos da linguagem, a noção de gênero passou a também fundamentar 

análises em outros campos de investigações relacionadas aos estudos sociais e de 

humanidades, tais como Psicologia e Sociologia, muitas vezes integrando essas perspectivas 

aos estudos da linguagem. 

A diversidade de uso da noção de gênero no campo científico é notada por Bawarshi e 

Reiff (2013), que mostram a existência de variadas linhas teóricas que se valem dessa 

categoria em seus estudos, tais como os estudos literários, a linguística sistêmica-funcional, a 

tradição retórica e sociológica. 

Abordar o gênero como “discursivo / textual” significa endossar uma postura teórica 

sobre sua concepção. Adotamos na nossa pesquisa a concepção teórica de Bakhtin (2015) de 

gêneros do discurso, concepção essa que também é adotada por Adam (2001, 2011a, 2011b) e 

incorporada aos quadros teóricos da ATD. A concepção geral de gênero, conforme Bakhtin 

(2015), foi explorada em primeiro lugar e comparada com outras abordagens teóricas a fim de 

situar nossa proposta num quadro geral. Em seguida, exploramos como Adam (2001, 2011a, 

2011b) integra a noção de gênero na sua teoria, especialmente na sua relação com a noção de 

texto e enunciação.  

A última parte do capítulo explorou o conceito de gênero discursivo / textual voltado 

para a investigação da sentença judicial de pedido de falência. Nesse momento, buscamos 

explorar as características da sentença judicial de pedido de falência, estudando tanto 

trabalhos linguísticos no Brasil quanto trabalhos de juristas acerca das sentenças judiciais em 

geral e a legislação brasileira acerca dos parâmetros para a realização concreta dos textos das 

sentenças investigadas. 
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2.2 A noção de gênero de discurso para Bakhtin 

 

Bakhtin (2015) é apontado como um dos principais responsáveis pela viragem teórica 

no campo dos estudos do gênero. Sua concepção de gênero insere-se num contexto maior de 

discussão do estatuto dos estudos da linguagem, tendo como um dos seus interlocutores a 

linguística instaurada por Saussure e seus seguidores. 

Fundamentamos nossa concepção na de gêneros do discurso como proposta por 

Bakhtin. Em razão das flutuações teóricas e mesmo dos problemas de autoria que envolve a 

obra do pensador, adotamos como base de nossas considerações o capítulo “gêneros do 

discurso” da obra “Estética da Criação Verbal” (BAKHTIN, 2015) na sua publicação 

brasileira pela Martins Fontes. Exploramos as considerações do autor de modo a realizar a 

direção de nossa análise. 

Bakhtin (2015) inicia suas observações explicitando uma ligação entre a linguagem e a 

atividade social. O autor fala em esferas da atividade humana e que essas esferas estão 

relacionadas à utilização da língua. Assim, linguagem e atividade social estão interligadas, 

apontando a direção na qual o autor define sua teoria.  

Segundo Bakhtin (2015, p. 261): 

 

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. 

Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse uso sejam tão 

multiformes quanto os campos de atividade humana, o que, é claro, não contradiz a 

unidade nacional de uma língua.  

 

 

Esse trecho indica a maneira como Bakhtin (2015) demarca sua investigação no 

campo dos estudos da linguagem em consideração à proposta de Saussure (estudo do sistema 

da língua ou do ato individual da fala). O autor vai tomar o caminho da crítica ao estudo da 

língua como objeto abstrato. Não existiria, para o autor, como “congelar” a realidade da 

língua e descrevê-la como um sistema autônomo do indivíduo e da história e da sociedade que 

o cerca. A língua deve ser vista em sua função comunicativa, em sua função num dado 

contexto, não como abstração. Isso significa que a língua em uso está impregnada do uso 

ideológico pelos sujeitos que a praticam.  

A existência da língua como sistema abstrato não tem substrato teórico por 

desconsiderar o contexto da enunciação, que confere sentidos precisos. Desconsidera que a 

evolução da língua está sempre em marcha não havendo um momento de suspensão e que a 

compreensão não é um ato passivo, mas um processo ativo de resposta. 
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Com base nessas críticas, Bakhtin (2015) trata a língua numa perspectiva enunciativa, 

sendo o enunciado a forma viva da linguagem. A enunciação mostra-se como produto da 

interação entre dois indivíduos num horizonte social e histórico, ainda que o indivíduo seja 

uma virtualidade. O diálogo passa a ser unidade básica de investigação, significando que o 

sentido da enunciação é sempre mutável e adaptável ao contexto. 

A compreensão é encarada por Bakhtin (2015) como forma de diálogo pela qual a 

interação entre locutor e receptor estabelece um processo de instauração de sentido. A 

materialidade da língua adquire significado pela intersubjetividade (processo ativo e 

responsivo). 

Nas palavras do autor:  

 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 

responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); toda compreensão 

é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se 

torna falante. A compreensão passiva do significado do discurso ouvido é apenas um 

momento abstrato da compreensão ativamente responsiva real e plena, que se 

atualiza na subsequente resposta em voz alta. É claro que nem sempre ocorre 

imediatamente a seguinte resposta em voz alta ao enunciado logo depois de 

pronunciado: a compreensão ativamente responsiva do ouvido (por exemplo, de uma 

ordem militar) pode realizar-se imediatamente na ação (o cumprimento da ordem ou 

comando entendidos e aceitos para execução), pode permanecer de quando em 

quando como compreensão responsiva silenciosa (alguns gêneros discursivos foram 

concebidos apenas para tal compreensão, por exemplo, os gêneros líricos), mas isto, 

por assim dizer, é uma compreensão responsiva de feito retardado: cedo ou tarde, o 

que foi ouvido e ativamente entendido responde nos discursos subsequentes ou no 

comportamento do ouvinte. (BAKHTIN, 2015, p. 272). 

 

A construção do sentido pela intersubjetividade atribui a palavra tema, significação e 

valor. A apreciação não pode ser separada da linguagem, havendo uma relação do locutor 

com o objeto do seu discurso. 

A ênfase do “outro” na teoria da enunciação de Bakhtin (2015) está na concepção e 

metodologia de sua teoria da enunciação. Ela está na base da constituição da linguagem, 

sendo este princípio teórico depois chamado por ele de dialogismo. O dialogismo orienta o 

estudo da língua de maneira a submeter as suas formas à enunciação. O “outro” não é somente 

sujeito; é a palavra que responde a outra palavra; o texto que responde a outro texto; o 

discurso que responde a outro discurso. 

Bakhtin (2015) faz a diferença entre oração e enunciado. A oração é uma unidade da 

língua e não possui existência concreta, só potencialidade semântica. O enunciado é unidade 

da comunicação verbal, com existência histórica, realizando a oração. Traz as marcas da 

possível resposta, da ideologia que remetem aos enunciados anteriores. 
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O uso da língua nas esferas sociais, portanto, concretiza-se forma de enunciados. O 

enunciado não é uma forma abstrata da manifestação linguageira, mas uma forma concreta da 

linguagem, oral ou escrita, que refletem as condições das esferas da atividade humana. O uso 

da linguagem é marcado pela atividade social e não apenas por aspectos do uso individual e 

da gramática como uma visão tradicional pode fazer crer. 

O enunciado relaciona-se com as esferas da atividade humana refletindo as condições 

nas quais elas existem e suas finalidades sociais. As atividades sociais afetam o enunciado 

quanto ao conteúdo (Bakhtin fala em tema), estilo (escolhas lexicais, gramaticais e de 

construções frasais) e a construção composicional do enunciado. Assim, o enunciado une 

tema, estilo e composição, cujas marcas se manifestam de acordo com cada esfera da 

atividade humana. 

As esferas da atividade humana comunicam-se pelos enunciados e, pelo seu caráter 

social, elas tendem a produzir enunciados com características e tipos mais ou menos estáveis. 

O processo de estabilização dos enunciados gera o que Bakhtin (2015) chama de gêneros do 

discurso. 

Os gêneros do discurso são incontáveis e infinitos em seu número e variedade. Isso se 

deve ao fato de que a atividade social é dinâmica mudando no tempo e espaço, fazendo com 

que os enunciados concretos reflitam essas condições. A infinitude dos gêneros vai de 

encontro com a ideia tradicional de um número específico de gêneros como posto pela 

tradição retórica e literária. Não é possível a priori classificar os gêneros quando se tem em 

conta a diversidade das atividades humanas e suas formas efetivas de comunicação. 

Quanto a diversidade dos gêneros do discurso, manifesta Bakhtin (2015, p. 262): 

 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em cada 

campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, que cresce e se 

diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um determinado campo.  

 

 

Entretanto, a impossibilidade de apontar todos os gêneros existentes não impede 

Bakhtin (2015) de propor uma classificação. Sua classificação baseia-se na complexidade das 

comunicações existentes nas esferas humanas. Ele divide os gêneros do discurso em primários 

(estrutura comunicacional simples) e secundários (estrutura comunicacional complexa). Os 

gêneros primários são aqueles relacionados com a comunicação imediata, do tipo verbal. Os 

secundários estão ligados a formas culturais complexas e evoluídas, provenientes em geral da 

cultura escrita (Ex.: romance, teatro). Essas formas de gênero relacionam-se, já que os 
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secundários representam evolução, incorporação e transformações dos gêneros primários, bem 

como a colocação dos gêneros primários a serviço dos gêneros secundários em situações 

discursivas específicas (Ex.: uma conversa dentro de um romance). 

O enunciado reflete aspectos individuais e sociais quanto ao estilo. Contudo, há 

gêneros do discurso que permitem refletir mais a individualidade, enquanto em outros a 

individualidade não ocorre pela existência de formas padronizadas. As formas assumem 

maior papel na expressão do sentido do que a intenção do sujeito individual Bakhtin (2015) 

observa, entretanto, que há gêneros que comportam graus de expressão entre o individual e o 

padronizado. Além disso, o estilo vincula-se ao tema e à composição da enunciação. 

Bakhtin (2015) afirma ainda que a intenção do locutor passa pela escolha de um 

gênero do discurso. Essa escolha está pautada por vários elementos como o parceiro da 

enunciação, a esfera de atividade, a finalidade buscada e a temática escolhida. A intenção do 

sujeito é adaptada ao gênero do discurso escolhido. 

A adaptação do locutor aos gêneros do discurso é necessária, pois o gênero em si é um 

fator regulador da comunicação humana. Essa regulação possui suas próprias leis, não se 

confundindo as regras da língua com as dos gêneros. As regras da língua são mais rígidas 

enquanto as regras dos gêneros são mais flexíveis. O indivíduo ao realizar um enunciado está 

sujeito a essas duas ordens normativas (língua e gênero), ainda que as formas dos gêneros 

permitam maior variação e adaptabilidade para realizar os fins almejados na comunicação. 

O gênero também influencia na escolha lexical. A língua pode dispor de várias 

palavras para um objeto, mas são os enunciados e os gêneros nos quais eles estão inseridos 

que servem de base para muitas das escolhas realizadas de modo a se adaptar a expressividade 

do léxico contida num gênero. A força e expressividade da palavra não decorrem da língua, 

mas do gênero do discurso do qual se vale o falante. 

O gênero relaciona-se com a enunciação, como já abordado. Cada gênero do discurso 

pressupõe um locutor e um destinatário padrões para as formas de comunicação que ele 

engloba em virtude das esferas de atividade em que ele existe. O gênero do discurso pode, 

quanto à enunciação, pressupor a “ausência” de um locutor e um destinatário na realização 

dos enunciados. É o caso dos gêneros que adotam o estilo objetivo-neutro, em que a ênfase 

recai mais sobre os objetos acerca dos quais o enunciado trata do que a expressão individual. 

Percebemos que a proposta de Bakhtin (2015) sobre os gêneros está ligada a uma 

concepção de linguagem voltada ao seu uso efetivo pelos falantes para realizar diversas 

atividades sociais. A compreensão dos textos não pode ser realizada como se o falante 

escolhesse regras abstratas por trás de um sistema de língua desvinculado da situação na qual 
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está inserido, possuindo plena liberdade no uso dos seus recursos. O gênero em Bakhtin 

mostra que os falantes não são meros “usuários” da língua, mas constroem a língua pelas 

atividades que realizam. Dessa maneira, o enunciado reflete a língua viva por meio de um 

outro conjunto de regras que estabilizam formas específicas de comunicação, regras essas que 

são as dos gêneros do discurso. 

A adoção da concepção bakhtiniana de gênero em nossa pesquisa implicou em 

enxergar na materialidade textual das sentenças judiciais coletadas as marcas do gênero ao 

qual pertencem, a língua viva que se infunde na atividade produtora do nosso corpus. Em 

outras palavras, os textos são manifestações concretas dos gêneros do discurso, refletindo seus 

diversos elementos na materialidade linguística que os compõem. 

 Não podemos compreender um texto de forma desvinculada da noção de gênero, uma 

vez que seu sentido não decorre de regras combinatórias da língua em abstrato, mas da esfera 

de atividade em que se manifestam, que, no nosso caso, foi a aplicação de um direito ao 

conflito acerca da existência de falência, conflito esse apresentado por partes qualificadas 

processualmente. 

 

2.3 A concepção teórica de gênero de Bakhtin em comparação com outras correntes 

teóricas 

 

A concepção de gênero do discurso em Bakhtin (2015) possui vários méritos na sua 

função teórica de definir elementos de investigação dos textos enquanto atividade social, 

enunciativa e discursiva. Sua abordagem abriu uma série de estudos de outros autores, que, 

nos seus trabalhos, convergem, ampliam, discutem e divergem quanto à posição bakhtiniana. 

Adam (2001, 2011a, 2011b) adota a tese bakhtiniana como fundamento para sua concepção 

de gênero, ainda que complemente essa visão com sua perspectiva de análise textual. 

Entendemos, porém, que Bakhtin desenvolveu um aparato de conceitos que permite 

vislumbrar as marcas do gênero no substrato linguístico que compõe os textos, mas não 

desenvolveu de forma mais detalhada categorias relativas à relação dos gêneros com os textos 

no sentido de ação social. Mostramos no Capítulo I que Adam (2011a) incorpora no seu 

quadro a pragmática por meio da teoria dos atos do discurso. Logo, os textos são uma forma 

de ação social e os gêneros são compreendidos como forma de regulação/realização dessa 

ação social. 

Com o intuito de compreender melhor a teoria de Bakhtin e a forma pela qual ela é 

adotada por Adam (2001, 2011a, 2011b), nossa investigação discutiu autores no campo dos 
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gêneros cujo referencial traz a ação e sua relação com os textos como fundo teórico para suas 

categorias. Assim, apresentamos um quadro teórico ampliado de modo a situar de forma mais 

precisa nossa proposta teórica. 

 

2.4 Gênero como ação e comunicação: as concepções de Carolyn Miller, Charles 

Bazerman e Swales 

 

A escola anglo-saxã de estudos do gênero tem desenvolvido seus estudos voltados às 

necessidades de realização de atividades orais e escritas. Nesse contexto, o estudo do gênero 

não está focado nos aspectos estritamente linguísticos, mas nas maneiras pelas quais essa 

noção teórica elucida a linguagem voltada ao desempenho de atividades por indivíduos em 

grupos sociais para atingir certas finalidades. 

Selecionamos três autores dessa tradição para nossa investigação: Carolyn Miller 

(2012), Charles Bazerman (2006) e Swales (1990). Eles trabalham com a noção de gênero 

textual, pela qual o gênero está relacionado a textos enquanto formas de ação e comunicação. 

Carolyn Miller (2012) propõe uma concepção de gênero como ação. Nossa descrição 

acerca da proposta teórica da autora embasou-se em dois trabalhos: “Gênero como ação 

social”; “Comunidade retórica: a base cultural dos gêneros”. 

A discussão de gênero travada por Miller (2012) é realizada no âmbito da teoria 

retórica. No trabalho “Gênero como ação social” a autora busca elementos para a definição de 

gênero e classificação dos discursos em torno dessa noção. 

A noção de gênero que Miller (2012) desenvolve volta-se à compreensão dos textos, a 

maneira pela qual as pessoas reagem aos textos (interpretando, criando, entre outros). Sua 

perspectiva liga o gênero à ação, não à forma ou substância do discurso. 

A princípio, a autora faz notar que os discursos podem ser classificados por um 

princípio/conjunto de semelhanças. A classificação tem sua utilidade ao mostrar como o 

discurso funciona numa experiência retórica concreta de um grupo social. Para Miller (2012), 

a classificação dos discursos para a construção de uma teoria envolve a ação retórica, a qual, 

tratando-se de gênero, envolve situação e motivo. A ação humana “só é interpretável num 

contexto de situação e através de atribuição de motivos”. (MILLER, 2012, p. 23). 

O gênero possui uma dinâmica que une substância, estilo e situação como resposta 

retórica a demandas situacionais. 



60 

 

Ao analisar algumas propostas sobre a noção de gênero, Miller apresenta críticas no 

sentido de dizer que muitas classificações não retratam a ação retórica ou traz uma 

classificação do tipo fechado.  

Miller (2012) define sua concepção de gênero tendo em mente a teoria retórica. Sua 

concepção implica uma classificação do discurso baseada na prática retórica e do tipo aberta, 

cuja organização ocorre em torno de ações situadas. Não deve a classificação ser baseada na 

substância dos discursos. 

Miller (2012) explica que para sua teoria a recorrência das situações retóricas é 

importante para o estudo. A recorrência está na compreensão das situações como sendo 

comparáveis e similares. A recorrência é intersubjetiva, um fenômeno social, da mesma 

maneira que a situação não é de caráter objetivo, mas uma construção social estipulada pelo 

sentido e por processos interpretativos. O processo social e interpretativo que define situações 

para o conhecimento humano é a tipificação, pela qual se criam recorrência, analogias e 

similaridade (recorrência de um tipo, não de objetos reais). 

Para Miller (2012), o tipo de situação é uma estrutura semiótica que deve ser 

compartilhada pelos sujeitos para a comunicação eficaz. A situação traz uma exigência, a qual 

consiste num conhecimento a partir de uma necessidade social objetificada (a exigência 

fornece uma forma intersubjetivamente reconhecível e envolve um motivo social). 

Com base nessas observações, Miller define os gêneros como “ações retóricas 

tipificadas fundadas em situações recorrentes”. (MILLER, 2012, p. 32). 

Miller situa o gênero numa hierarquia de sentidos. A hierarquia de sentido sugere que 

há vários elementos que dotam de significado a comunicação humana. A autora propõe a 

seguinte hierarquia de sentidos (do mais alto ao mais baixo): 1. Natureza humana; 2. Cultura; 

3. Forma de vida; 4. Gênero; 5. Episódio ou estratégia; 6. Atos de fala; 7. Locução; 8. Língua; 

9. Experiência. 

Sintetizando suas colocações, Miller (2012, p. 39) faz as seguintes observações: 

 

1. O gênero se refere a uma categoria convencional de discurso baseada na 

tipificação em grande escala da ação retórica; como ação, adquire significado da 

situação e do contexto social em que essa situação surgiu. 

2. Como ação significante, o gênero é interpretável por meio de regras; regras de 

gênero ocorrem num nível relativamente alto de uma hierarquia de regras para 

interações simbólicas. 

3. O gênero é distinto da forma: forma é o termo mais geral usado em todos os 

níveis de hierarquia. O gênero é uma forma de nível particular, que é a fusão de 

formas de níveis mais baixos e a substância característica. 

4. O gênero serve como substância de formas em níveis mais altos; como padrões 

recorrentes do uso linguístico, os gêneros ajudam a constituir a substância de nossa 

vida cultural. 
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5. Um gênero é um meio retórico para a mediação das intenções privadas e da 

exigência social; ele é o motivador ao ligar privado com o público, o singular com o 

recorrente.  

 

 

A disposição dos gêneros numa hierarquia de sentido sob uma visada retórica faz com 

que Miller não atribua a toda coleção de discursos a qualidade de gênero, seja por que não há 

similaridades, seja pela falta de elementos retóricos ou de ação social. A autora conclui que 

nem todo discurso ou conjunto de discursos é compreensível no nível de sentido pela 

categoria de gênero. 

No trabalho “Comunidade retórica: a base cultural dos gêneros”, Miller (2012) revisita 

seu trabalho anterior25 (“Gênero como ação social”) e busca precisar algumas noções acerca 

do gênero (gênero como artefato e relação entre ação e estrutura). 

Reportando ao primeiro trabalho, a autora chama a atenção de que o gênero é uma 

hierarquia de sentido entre o micro- e o macronível de análise. O gênero possui posição 

intermediária entre a língua natural e a cultura/natureza humana. Os níveis mais baixos da 

hierarquia apresentam-se ao mesmo tempo como forma e ação, enquanto o mesmo não pode 

ser dito dos níveis mais altos. 

O gênero varia com a cultura, já que inseridos num modo de vida que se manifesta em 

tempo e lugar específicos. Apesar de poder ser identificadas similaridades ao longo do tempo 

com relação à substância de um gênero, não há de fato igualdade entre os gêneros apontados, 

já que a exigência social e o modo de viver são outros. Desse modo, o gênero é, nas palavras 

de Miller (2012), um “artefato cultural” em razão da maneira pela qual se encaixa num 

sistema de objetos e funções culturais. 

Baseada em Giddens, Miller (2012) sugere ver o gênero “como um constituinte 

específico e importante da sociedade, um aspecto principal de sua estrutura comunicativa, 

uma das estruturas de poder que as instituições exercem”. (MILLER, 2012, p. 49). O gênero é 

um aspecto da comunicação com capacidade de reprodução, podendo manifestar-se em várias 

situações concretas. É um nexo entre a mente e a sociedade. 

O gênero é um nexo entre mente e sociedade para Miller (2012) no seguinte sentido: o 

gênero envolve a capacidade de voltar-se para o outro, havendo mecanismos pelos quais há a 

conexão da ação individual com o sistema social. 

                                                 
25 Pode parecer estranho falar em “trabalho anterior” em razão de ambos trabalhos citados terem como referência 

o ano de 2012. Contudo, temos como referência o mesmo ano em virtude do uso de uma tradução em edição 

brasileira, enquanto que o texto original em inglês do primeiro trabalho é de 1984. 
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 O gênero está relacionado às coletividades. Os gêneros são instrumentos pelos quais 

agem as coletividades, seu lugar de ação, entendida as coletividades como “virtual”, uma 

projeção operada pelo discurso, nas palavras de Miller (2012). 

 Outro autor com a qual a nossa investigação trabalhou para falar do gênero como ação 

é Charles Bazerman (2006). Usamos como base de nossa discussão os trabalhos reunidos na 

publicação brasileira chamada “Gêneros textuais, tipificação e interação” (Bazerman, 2006). 

Os trabalhos de Bazerman focam bastante na escrita e na produção de texto em contextos 

profissionais. 

Bazerman (2006) trabalha uma abordagem sócio-interacional dos gêneros. Esse foco 

está ligado à percepção de que há situações profissionais, sociais e em organizações sociais 

que estão associadas à produção de um determinado número de textos. 

Os textos não são apenas traços da atividade linguageira, uma vez que as pessoas 

criam novas realidades de significação e relações por meio do texto. Para o autor, "[...] cada 

texto se encontra encaixado em atividades sociais estruturadas e depende de textos anteriores 

que influenciam a atividade e organização social". (BAZERMAN, 2006, p. 22). 

Os textos que funcionam nas relações, entre os grupos passam a ser encarados como 

fatos sociais. Para o autor, fatos sociais são ações sociais significativas realizadas pela 

linguagem, é um ato de fala (valendo-se da terminologia de Austin (1975), Searle (1969) e 

Vanderveken(1990)) (Bazerman, 2006). As formas textuais padronizadas que realizam o ato 

de fala são chamadas de gênero. 

Por outro lado, o fato social é aquilo que as pessoas acreditam que seja verdade, 

fazendo com que elas ajam numa situação tomando certos atos como verdadeiros. Como já 

dito, para Bazerman (2006), os fatos sociais associam-se a atos de fala. 

Enquanto agentes, os seres humanos criam formas tipificadas (gêneros), o que leva a 

um processo de tipificação das situações nas quais os gêneros são usados. A tipificação é 

definida pelo autor como um processo de padronização de enunciados para realizar ações em 

certas situações por meio de uma interpretação específica delas. 

Ligado à ação e à situação, o gênero não pode ser identificado por meio de 

características textuais (taxonomia dos textos), pois pode deixar a impressão de que o gênero 

se repete independentemente do local e do momento no qual ele se manifesta. 

Nas palavras do autor, 

 

O conhecimento comum muda com o tempo, assim como mudam os gêneros e as 

situações; o "conhecimento comum" varia até de pessoa para pessoa, ou até numa 

mesma pessoa em situações e humores diferentes. A definição de gêneros como 
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apenas um conjunto de traços textuais ignora o papel dos indivíduos no uso e na 

construção de sentidos. Ignora as diferenças de percepção e compreensão, o uso 

criativo da comunicação para satisfazer novas necessidades percebidas em novas 

circunstâncias e a mudança no modo de compreender o gênero com o decorrer do 

tempo. (BAZERMAN, 2006, p. 31). 

 

Em razão dessas considerações, o autor (BAZERMAN, 2006) assevera que os gêneros 

devem ser reconhecidos a partir de dois elementos: um psicossocial (gênero é o que as 

pessoas reconhecem como gênero, reconhecimento pelo qual as pessoas se compreendem); 

acional (gênero é o que as pessoas usam para organizar suas atividades sociais). A tipificação, 

portanto, envolve as situações, não apenas as formas textuais. Olhando apenas para as formas 

textuais, não se têm a dimensão do gênero. Os gêneros devem ser pensados em conjunto com 

as atividades ao analisar um texto sob essa perspectiva. 

O aspecto organizacional do gênero leva à definição de conjunto de gêneros. O 

conjunto de gêneros é a coleção de textos que uma pessoa deve produzir em certo papel. Já 

um sistema de gêneros é um grupo de diversos gêneros que se relacionam num grupo social 

para realizar determinados fins e atividades. 

Os gêneros são identificados na maioria de maneira fácil pelo tipo de texto em razão 

das funções ou das atividades em que estão inseridos, mas não se pode limitar a identificar os 

gêneros por características textuais.  

A identificação do gênero apenas por elementos textuais apresenta os seguintes 

problemas para Bazerman (2006): a) limitação na compreensão dos aspectos dos gêneros já 

conhecidos; b) ignorância sobre a recepção dos textos sobre as pessoas; c) pode ser passada a 

impressão de que a coleção de elementos característicos seja um fim em si mesmo, em que o 

uso do texto é medido por um padrão abstrato de correção; d) a visão do gênero como coleção 

de elementos característicos não deixa entrever que esses elementos são flexíveis, podendo a 

compreensão do gênero mudar com o passar do tempo. 

Para fugir dos problemas de definição de gênero por meio de características, 

Bazerman (2006) propõe o que se segue: a) usar conceitos analíticos (linguísticos, retóricos, 

etc.) menos óbvios para descobrir consistências que vão além das características mais óbvias; 

b) extensão de maior número e maior variedade de textos para considerar variações em 

diferentes situações e períodos; c) considerar diferenças de padrões no mesmo gênero; d) 

estender a amostra por um olhar histórico; necessidade de colher informações sobre como as 

pessoas entendem os textos (ex.: pedir para as pessoas num certo campo nomearem os tipos 

de texto com que elas trabalham); d) necessidade de realização de pesquisa etnográfica. 
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As observações tomadas por Bazerman (2006) faz com que ele perceba que os gêneros 

são uma forma de adentrar num mundo socialmente construído, que invoca procedimentos de 

interpretação e avaliação dos textos. Ao mesmo tempo, é uma ferramenta de análise a cargo 

do pesquisador para uma categorização de um conjunto de textos. 

A última concepção que trabalhamos considerando os estudos norte-americanos acerca 

do texto é a de Swales (1990). Nosso trabalho toma como base o livro “Genre Analysis. 

English in academic and research settings”. 

A noção de gênero para Swales (1990) passa pela definição do que ele chama de 

comunidade discursiva.  

A comunidade discursiva não se confunde com uma comunidade de fala. A 

comunidade de fala organiza-se em torno e características linguísticas de modo a criar 

mecanismos de socialização e de solidariedade de um grupo. As comunidades de fala 

absorvem as pessoas por mecanismos gerais da sociabilidade como o nascimento, 

mecanismos pelos quais elas herdam as regras que as determinam (SWALES, 1990). 

As comunidades discursivas, por sua vez, originam-se por necessidade funcional de 

maneira a atingir objetivos comuns relativos ao desenvolvimento e manutenção de 

características discursivas do grupo. A absorção de pessoas em comunidades discursivas é 

realizada por formas especializadas de recrutamento (persuasão, treinamento), que se diferem 

dos mecanismos gerais de sociabilidade (SWALES, 1990), 

Swales (1990) propõe seis características que definem uma comunidade discursiva: 

a) uma comunidade discursiva possui um acordo generalizado acerca de um conjunto de 

objetivos comuns; b) uma comunidade discursiva tem mecanismos de comunicação recíproca 

entre seus membros; c) uma comunidade discursiva usa seus mecanismos de promoção da 

participação dos seus membros nas atividades do grupo principalmente para prover 

informação e resposta à informação dada; 4) uma comunidade discursiva utiliza e por isso 

possui um ou mais gêneros no processo de antecipação de expectativas comunicativas 

concernentes aos seus fins; 5) uma comunidade discursiva adquire gêneros próprios e léxico 

próprio; 6) uma comunidade discursiva possui um nível mínimo de membros com grau 

adequado de conteúdo relevante e habilidade discursiva. 

A definição de comunidade discursiva, então, é uma das bases da noção teórica de 

gênero de Swales (1990), uma vez que, como mostrado na proposta do autor, os gêneros 

desenvolvem-se nas como resultado da existência de sociedades discursivas, não apenas da 

sociabilidade em geral. 
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A outra base para a definição de gênero para Swales (1990) é a de evento 

comunicativo. O evento comunicativo é tido por ele como uma situação em que a linguagem 

assume papel ao mesmo tempo significativo e indispensável. O gênero é composto de uma 

classe de eventos comunicativos, o qual se distingue de outras espécies de eventos 

comunicativos produzidos socialmente pelo fato de haver propósitos comunicativos 

compartilhados (não formas linguísticas compartilhadas).  

Os gêneros são formas de comunicação para se alcançar objetivos específicos que se 

identificam a partir de propósitos comunicativos, ainda que esses propósitos sejam difíceis de 

identificação em certos casos. A forma pela qual a comunidade nomeia seus gêneros é uma 

pista para o analista (SWALES, 1990). 

Um discurso, um texto pertence a um gênero se esse realiza o propósito comunicativo 

que o define. A inserção, entretanto, de um discurso, de um texto não é da ordem de igualdade 

de características, mas de semelhanças que percorrem uma família de discursos, de textos 

(SWALES, 1990). 

Os gêneros são compreendidos por membros estabelecidos das comunidades 

discursivas, parcialmente compreendidos por membros que estão aprendendo as regras da 

comunidade discursiva e não reconhecíveis ou compreensíveis para não membros. O comum 

aos membros da comunidade é reconhecer uma razão que move as práticas discursivas, 

condicionando as convenções, suas formas e seu desenvolvimento.  

Postos esses elementos, Swales (1990, p. 58) esclarece que, 

 

Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, a partir dos quais os 

membros de uma comunidade compartilham certo conjunto de propósitos 

comunicativos. Esses propósitos são reconhecidos por membros competentes da 

comunidade discursiva original e assim constituem a razão para a existência do 

gênero. Essa razão molda a estrutura esquemática do discurso, influencia e limita a 

escolha de conteúdo e estilo. O propósito comunicativo é tanto um critério 

privilegiado quanto um critério que atua para manter o escopo de um gênero 

estritamente concebido e focado para a realização de uma ação retórica comparável. 

Além do propósito, exemplares de um gênero variam padrões de similaridade em 

termos de estrutura, estilo, conteúdo e auditório alvo. Se todas as expectativas de 

alta probabilidade são realizadas, o exemplar será visto como prototípico pela 

comunidade discursiva original. Os nomes dos gêneros herdados e produzidos por 

comunidades discursivas e importados por outras constituem comunicação 

etnográfica de valor, mas comumente é necessários estudos adicionais para validar 

seu estatuto genérico26. 

                                                 
26 A genre comprises a class of communicative events, the members of which share some set of communicative 

purposes. These purposes are recognized by the expert members of the parent discourse community and thereby 

constitute the rationale for the genre. This rationale shapes the schematic structure of the discourse and 

influences and constrains choice of content and style. Communicative purpose is both a privileged criterion and 

one that operates to keep the scope of a genre as here conceived narrowly focused on comparable rhetorical 

action. In addition to purpose, exemplars of a genre exhibit various patterns of similarity in terms of structure, 
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As concepções de gênero de Miller, Bazerman e Swales oferecem uma perspectiva 

que foca a pesquisa em aspectos da linguagem no seu papel de organização da compreensão, 

comunicação e ação em sociedade, a partir de finalidades, propósitos e situações específicas. 

Entendemos que essas concepções oferecem uma série de categorias que expandem a 

concepção de gênero de discurso de Bakhtin ao precisar as maneiras pelas quais eles se ligam 

ao nascimento, desenvolvimento, variedade e complexidade das atividades humanas.  

Para os propósitos mais específicos de nossa pesquisa, a ligação dos gêneros com a 

ação, propósito, finalidade e situação social permite precisar melhor a caracterização da 

sentença judicial como gênero do domínio discursivo do direito, uma vez que as sentenças 

judiciais se apresentam de maneiras bastante diversas, mas elas tipificam formas de ação para 

realização de propósitos específicos, ainda que por formas textuais variadas. 

Assim, a sentença judicial de pedido de falência emergiu em nossa pesquisa como 

forma de ação do juiz pelo texto (a sentença judicial realiza a ação de decidir um conflito), 

como texto definidor do seu papel profissional (o papel de juiz está relacionado à capacidade 

de produzir um texto com função decisória), como forma de comunicação específica de um 

grupo social (a sentença judicial é um gênero que convive com outros gêneros produzidos por 

profissionais do direito envolvidos no processo) dentro de uma situação recorrente e tipificada 

(o pedido de falência) que se materializa por diversas estratégias de textualização. 

 

2.5 O papel da noção de gênero na Análise Textual dos Discursos 

 

A concepção de gênero encontrada na abordagem da ATD é articulada à concepção de 

texto e de análise textual, uma vez que os procedimentos analíticos voltados para os textos 

apontam em direção às práticas discursivas que os envolvem. Discutimos a noção de gênero 

na ATD a partir de três trabalhos de Adam: “En finir avec les types des textes” (ADAM, 

2001); “A linguística textual – introdução à análise textual dos discursos” (ADAM, 2011a) e 

“Genres de récits - narrativité et généricité des textes” (ADAM, 2011b). 

A discussão de Adam sobre a noção de gênero acompanha a tradição de estudos sobre 

a temática, colocando como ponto de partida dessa tradição Aristóteles e remetendo sua 

posição teórica a Bakhtin. Dessa forma, Adam (2011b) usa e toma emprestado para sua 

                                                                                                                                                         
style, content and intended audience. If all high probability expectations are realized, the exemplar will be 

viewed as prototypical by the parent discourse community. The genre names inherited and produced by 

discourse communities and imported by others constitute valuable ethnographic communication, but typically 

need further validation. 
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análise o termo “gêneros do discurso” de Bakhtin e define sua posição teórica tanto a partir do 

autor russo quanto das suas proposições teóricas expostas pela sua análise textual dos 

discursos. A reflexão de Adam nesse ponto baseia-se em Bakhtin, mas traz suas próprias 

contribuições. 

A noção de gênero na ATD possui lugar no nível ou plano de análise do discurso, 

como vimos no esquema 4 de Adam (2011a), mostrado no Capítulo I. A colocação do gênero 

nesse nível de análise significa para Adam (2001; 2011b) que existe relação entre gênero e 

texto, relação na qual o gênero condiciona os componentes do texto, conforme 

desenvolvemos a seguir. 

Adam (2011b) apresenta pressupostos de caráter metodológico e teórico para analisar 

os gêneros do discurso que, embora sejam explicitamente postos para a análise de um corpus 

que compreende diversos gêneros e como esses gêneros textualizam relatos, permeiam sua 

investigação teórica como um todo. Esses pressupostos fazem com que o autor não trace a 

priori um modelo ou classificação dos gêneros, bem como a descrição de gêneros apropriados 

a um domínio discursivo. A investigação é orientada pelas formas concretas de textualização 

nas formações discursivas analisadas. O gênero surge mediante a investigação traçada. 

A base para a investigação dos gêneros são os textos. Os textos são atos do discurso e 

a partir deles podem ser identificados gêneros do discurso (o texto está ligado ao discurso, 

como foi visto no Capítulo I), os quais não são restritos apenas aos literários. 

Os gêneros estão num sistema (ADAM, 2011b). O sistema de gêneros é fruto da 

sociedade, dos grupos que nela existem. Os grupos sociais desenvolvem por si próprios os 

gêneros do discurso ou em interação com outros grupos. Por seu caráter social, os gêneros 

estão em constante mudança, fazendo com que a identificação dos gêneros seja possível pela 

escolha de um momento temporal e espacial ao apontar semelhanças e diferenças. 

Como explicitado, Adam (2011b) adota a noção teórica de gêneros do discurso 

proveniente de Bakhtin. Assim, várias noções e concepções são adotadas e comentadas.  

Os gêneros são associados às esferas sociais e ao uso da língua nelas. O texto reflete 

os gêneros em três aspectos: tema, estilo e composição. Ao lado da língua, o gênero é uma 

força reguladora da comunicação e a manifestação do gênero evoca situação comunicativa e 

modelos textuais prototípicos. 

A identificação dos gêneros é possível pela observação de regularidades no seu 

processo sócio-histórico de formação. A estabilização dos gêneros provoca o aparecimento de 

sua normatividade sobre as interações sócio-discursivas e da possibilidade do funcionamento 
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da língua em discurso. A regularidade nasce tanto da rotina de prática, reiteração de um 

gênero, bem como de normas obrigatórias (ADAM, 2011b). 

Enquanto construtos sócio-históricos, os gêneros vivem entre a fixidez e a variação, ou 

seja, a condições que fazem brotar o gênero com suas regularidades podem também levá-los a 

permanecer constantes ou a trilhar outras feições. Assim, inovações nas condições 

pragmáticas e situações de enunciação levam os locutores a escolher manter a identidade ou 

introduzir variações nos gêneros (ADAM, 2011b). 

Adam (2011b) vincula o estudo do texto ao gênero. Reforçando posições anteriores, o 

texto para ele é uma unidade de interação e reconhecido pelo sujeito como sequência de 

enunciados formando uma unidade de comunicação. 

Os gêneros atuam na determinação do sentido dos textos. A textualidade articula-se à 

discursividade pela sua inscrição num gênero. Segundo Adam (2011b), não há texto sem 

gênero. 

A inscrição de um texto em um gênero é uma percepção do sujeito em razão da ação 

humana em diversos domínios discursivos. Essa característica é chamada por Adam (2011b) 

de genericidade. 

Adam (2011b) entende a genericidade como potencialidade de pertencimento de um 

texto a um tipo de gênero. Desse modo, o autor nega a ideia de que exista uma relação 

unívoca entre texto e um gênero particular. Um texto tem a potencialidade de participar de um 

ou gêneros do discurso. O pertencimento de um texto a um gênero manifesta-se mais por uma 

gradação e dominância do que por características formais ou de conteúdo que estabeleça uma 

posição fixa e rígida. 

A genericidade afeta vários aspectos do texto. A dominância de um tipo de sequência 

num texto é afetada pelo gênero em que está inserido, atualizando o gênero nos textos 

concretos onde se realizam. 

A genericidade toca vários componentes da textualidade. Do ponto de vista do léxico e 

da construção frasal, diversas palavras e construções gramaticais passam a ser obrigatórias em 

razão dos gêneros em que o texto é inserido. 

A genericidade também afeta o plano de enunciativo e composicional do texto. Quanto 

ao plano enunciativo, o gênero influencia fatores como os coenunciadores mobilizados pela 

enunciação, a responsabilidade enunciativa, a coesão polifônica e os pontos de vista que essa 

coesão articula. Quanto ao plano composicional, o gênero afeta os planos de texto, a 

existência de sequencias e a relação do texto com outras formas plurissemióticas. 
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Adam, juntamente com Heidmann (2011c, p. 18-30) resume sua visão dos gêneros em 

articulação com os textos em seis proposições: 1) “todo texto participa de um ou de vários 

gêneros”; 2) “os gêneros são tão diversos quanto as práticas discursivas”; 3) “os gêneros são 

práticas normatizadas, cognitivamente e socialmente indispensáveis”; 4) “os gêneros são 

categorias dinâmicas em variação”; 5) “os gêneros existem apenas no âmbito de um sistema 

de gêneros”; 6) “a genericidade envolve todos os níveis textuais e transtextuais”. 

A noção teórica de gênero para ATD foi desenvolvida ao longo do pensamento de 

Adam (2001), tendo também em vista a sua crítica sobre a noção de tipos de texto27. Adam 

(2001) afirma que a noção de tipos de texto é um erro metodológico e epistemológico ao 

pressupor que se pode reduzir a complexidade textual em categorias estáveis. 

A categorização proposta pela teoria dos tipos de texto não considera a variedade das 

relações discursivas de onde derivam os textos, sendo assim um reducionismo que esconde a 

complexidade textual (ADAM, 2011). 

Nas palavras de Adam (2001, p. 27), “a unidade “texto” é muito mais complexa e 

muito mais heterogênea para apresentar regularidades linguisticamente observáveis, ao menos 

a esse nível de muito elevada complexidade”28. A realização dessa crítica leva Adam a 

colocar as regularidades da teoria dos tipos de texto no nível sequencial, o que, no trabalho 

geral sobre a ATD, ficará consagrado como a teoria das sequências, explorada no nível 5 do 

seu esquema 04 (Capítulo I). 

Adam (2001) adota essa posição por tomar o texto como unidade de alta complexidade 

em razão das determinações postas pelos gêneros que o regulam. Assevera que “um gênero é 

o que vincula – tanto no movimento da produção quanto no da interpretação – um texto a uma 

formação discursiva”29 (ADAM, 2001, p. 28).  

O texto é concebido por Adam (2001) tanto como realização linguística composta de 

partes conforme uma estrutura composicional quanto como uma totalidade de sentido de 

caráter semântico-pragmático. Combina elementos da textualidade e da discursividade e essa 

combinação justifica a inclusão da linguística textual na análise dos discursos. 

                                                 
27 Marcuschi (2010, p. 23-24) define tipo textual e gênero textual nos seguintes termos: “(a) Usamos a expressão 

tipo textual para designar uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua 

composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas). Em geral, os tipos textuais abrangem 

cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, descrição, injunção.” 
28 “L’unité “texte” est beaucoup trop complexe e trop hétérogène pour présenter des régularités linguistiquement 

observables et codifiables, du moins á ce niveau trop élevé de complexité”. 
29 “Un genre et ce qui rattache – tant dans le mouvement de la production que dans celui de l’interprétation – un 

texte à une formation socio-discursive”.  
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Desse modo, os gêneros condicionam a materialidade dos textos. O gênero: a) são de 

extrema variedade; b) contêm delimitações imprecisas; c) são normativos às práticas sócio-

discursivas; d) são indispensáveis no papel da produção e recepção dos textos; e) são 

prototípicos no sentido de apontarem tendências, modelos mais ou menos estáveis para a ação 

linguageira; f) regulam diferentes níveis de organização textual (ADAM, 2001). 

Adam (2001) propõe 08 (oito) componentes do gênero em expansão aos propostos por 

Maingueneau. Os componentes são: a) semântico; b) enunciativo; c) pragmático; d) estilístico 

e fraseológico; e) composicional; f) material; g) peritextual; h) metatextual. 

Diante de nossas considerações, podemos dizer que a concepção de gênero 

desenvolvida por Adam e utilizada como base de sua ATD incorpora os elementos postos pela 

teoria de Bakhtin e os amplia e os desenvolve em vista a sua análise dos discursos a partir do 

texto. Com sua afirmação de que todo texto participa de um gênero, afirmamos que para 

Adam os gêneros do discurso possuem um papel “hermenêutico” na apreensão do sentido do 

texto (genericidade). Por papel “hermenêutico” entendemos que o sujeito falante extrai um 

sentido do texto levando em consideração um tipo de gênero no qual esse texto possa ser 

encaixado.  

A realização dessa estratégia de sentido pode fazer o leitor a recorrer a mais de um 

tipo de gênero em razão de seu pertencimento a uma formação sócio-discursiva. Assim, a 

genericidade não se confunde com a intertextualidade, já que não é a relação entre diversos 

textos, mas o fato de um texto ter como elemento de sentido sua potencialidade de pertencer a 

um gênero. Pela genericidade não há uma relação unívoca entre texto e gênero a priori (para 

cada texto existe um gênero específico ao qual ele pertença), uma vez que o texto pode trazer 

uma diversidade de características que possibilitam uma reconstrução de sentido a partir de 

um ou mais gêneros. 

O papel do gênero na regulação da produção e do sentido dos textos foi fortemente 

considerado na nossa pesquisa, já que, para Adam (2011), o gênero influencia todas as 

dimensões do texto, incluindo aí a dimensão enunciativa. Por essa razão nossa análise do 

PDV e da RE tem em consideração o gênero para o qual aponta os textos analisados. 

 Entretanto, não realizamos nossa pesquisa em termos de genericidade. Se nossa 

pesquisa fosse feita em termos de genericidade, teríamos que indagar a que gênero(s) do 

discurso pertencem a sentença judicial. Não tomamos essa via de investigação, já que 

realizamos a decisão teórica de que nossos textos materializam o gênero discursivo / textual 
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sentença judicial30. Diante disso, consideramos na análise as 8 (oito) componentes do gênero 

propostas por Adam (2011), cuja forma de aplicação na nossa análise definimos no capítulo 

metodológico (Capítulo IV). 

A visão de Adam é compatível, em certa medida, com as noções de gênero 

desenvolvidas por Miller, Bazerman e Swales. A compatibilidade advém do nível 1 e do nível 

8 do esquema de análise de Adam, em que o texto aparece como ação de linguagem, 

possuindo uma visada, realização de uma finalidade social por meio de micro- e macroatos do 

discurso.  

Essa compatibilidade é em certa medida, pois há discordâncias. Miller (2012) não 

considera que o gênero é um elemento que sempre confira sentido aos textos, algo que Adam 

considera totalmente em sentido oposto (todo texto encaixa-se num ou em mais gêneros). 

Miller, Bazerman e Swales usam a terminologia “gênero textual” enquanto Adam usa a de 

“gêneros do discurso” proveniente de Bakhtin. 

Adotamos a concepção de Adam e por isso entendemos que os gêneros são 

reguladores e doadores de sentido do texto. O texto só existe em relação a um gênero. O texto 

materializa o gênero numa situação de enunciação, razão pela qual usamos na nossa pesquisa 

a terminologia “gênero discursivo / textual” (o gênero é um elo do texto com o discurso). 

 

2.6 O gênero discursivo / textual sentença judicial de pedido de falência: elementos da 

formação sócio-discursiva do direito 

 

A sentença judicial é um dos gêneros que compõem um campo maior de práticas 

discursivas. O campo maior dessas práticas é a do domínio discursivo do direito. 

O domínio discursivo do direito congrega um conjunto de práticas sócio-discursivas 

realizadas pelos profissionais do direito, os quais, no desempenho de suas atividades, adotam 

rotinas e costumes que impactam a sua produção linguageira. Ademais, esses profissionais 

devem levar em conta coerções institucionais a partir de códigos explícitos, como a legislação 

e a jurisprudência, fazendo com que a normatividade quanto aos gêneros não decorra apenas 

de sua compreensão implícita sobre o seu estatuto genérico, mas também das direções e das 

limitações expressas pelas instituições que acercam os profissionais dessa área. 

                                                 
30 Nossa decisão teórica não implica que a pesquisa em termos de genericidade não possa ser frutífera. 

Verificamos que uma das sentenças de nosso corpus (S_NE_PB_01) possui estrutura de relatório que é típica de 

termos de audiência (uso do lexema “que” antes de sequências descritivas/narrativas). Se adotássemos a 

genericidade como concepção de gênero, uma provável linha de pesquisa seria analisar a construção de sentido 

das partes do plano da sentença judicial desde gêneros narrativos, argumentativos e do que Adam (2001) chama 

de gêneros reguladores. 
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Nas palavras de Albi (2007, p. 04): 

 

Podemos afirmar, de forma definitiva, que existem modelos rígidos e repetitivos que 

são imposições da cultura jurídica herdada, dos hábitos profissionais, dos costumes 

sociais e também da formação acadêmica. Tudo isso conforma uma seleção de 

conteúdos, uma maneira de expor os fatos, uma retórica e uma percepção de mundo, 

os quais aparecem plasmados de forma inequívoca em cada realização textual do 

âmbito jurídico. Se a esta realização textual concreta somamos um objetivo 

comunicativo claro ou uma função jurídica específica, o resultado é o conceito de 

“gênero jurídico”31 

  

A diversidades de gêneros com funções comunicativas e jurídicas diversas leva a 

existência de textos jurídicos de variados tipos. Albi (2007) cita alguns desses gêneros em 

consideração às áreas do direito. Podemos ter gêneros do direito privado (contratos, 

testamentos), administrativos (processos de marcas e patentes), jurídicos-econômicos (meios 

de pagamento internacional) de divulgação (comentários de jurisprudência), gêneros orais, 

normativos e notariais. 

Não realizamos nessa tese uma proposta de classificação de todos os gêneros do 

formação sócio-discursiva do direito, mas localizamos a sentença judicial nesse universo, uma 

vez que em geral se confunde com e se compreende a extensão da formação sócio-discursiva 

do direito somente aos procedimentos judiciais. 

Assim, afirmamos que a formação sócio-discursiva do direito é um campo mais geral 

de práticas sócio-discursivas que estão ligadas a funções como: a) criação do direito; b) 

interpretação do direito; c) aplicação do direito; d) estudo do direito. 

A identificação de cada uma dessas funções não significa que a cada uma delas 

corresponda um subdomínio específico de um grupo de gêneros. Como exemplo temos a 

sentença administrativa e judicial. Cada uma pertence a um grupo de gêneros diferentes (a 

primeira ao jurídico-administrativo e a segundo ao judicial), ainda que elas tenham por função 

semelhante a interpretação e aplicação do direito. 

Situamos a sentença judicial no grupo de gêneros judiciais. Isso significa que a 

sentença judicial, em conjunto com outros gêneros, possui o papel de interpretar e aplicar o 

direito na situação de exercício da jurisdição pelo Estado por meio de um agente 

especializado (o juiz). Ela convive com outros gêneros do âmbito judicial com a qual mantém 

                                                 
31 Podemos afirmar, en definitiva, que existen unos modelos rígidos y repetitivos que impone la cultura jurídica 

heredada, los hábitos profesionales, las costumbres sociales e incluso la formación académica. Todo ello 

conforma una selección de contenidos, una manera de exponer los hechos, una retórica y una percepción del 

mundo que aparecen plasmados de forma inequívoca en cada realización textual del ámbito jurídico. Si a esta 

realización textual concreta le sumamos un objetivo comunicativo claro o una función jurídica específica, el 

resultado es el concepto de ‘género jurídico’. 
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uma relação de intertextualidade dependendo do direito a ser decidido (petição inicial, 

contestação, termo de audiência, acórdão, entre outros), embora tenha relações com gêneros 

jurídicos não judiciais (contratos, sentença administrativa, lei, entre outros). Nesse contexto 

temos o cenário para os estudos acerca da sentença judicial que desenvolvemos. 

Tanto os estudos da linguagem bem como os estudos jurídicos têm desenvolvido 

investigações acerca da sentença judicial. Os estudos da linguagem indagam vários elementos 

da sentença judicial a partir de várias perspectivas linguísticas, entre elas a de gênero 

discursivo / textual. Dessa maneira, foi importante para nosso estudo levantar estudos que 

analisassem a sentença judicial a partir da perspectiva de gênero. 

O levantamento dos estudos no campo da linguagem não pretendeu definir um quadro 

amplo sobre a sentença enquanto gênero do discurso, já que muito desse trabalho ainda 

precisa ser realizado e existe uma diversidade de sentenças em áreas jurídicas diferentes, 

fazendo com que não seja prudente que o estudo de uma sentença judicial numa dessas áreas 

seja representativo do gênero como um todo. 

Já nosso levantamento da discussão teórica no campo do direito tem a ver com a noção 

de esfera de atividade/ formação sócio-discursiva apresentadas por Bakhtin (2015) e Adam 

(2011a) (e no mesmo sentido ou em variações pelos autores discutidos nesse Capítulo). 

Entendemos que a sentença judicial textualiza, por meio de vários mecanismos linguísticos, 

textuais e discursivos, elementos da esfera da atividade do direito relativo ao ato de julgar, de 

proferir uma decisão judicial. Por essa razão, trazemos estudos do direito sobre a sentença 

judicial em dois níveis: a) um mais teórico e geral, que é a teoria do direito sobre a decisão 

judicial; b) um nível específico e mais localizado que, seguindo a nomenclatura jurídica, nós 

chamamos de dogmático. São trazidos estudos da sentença judicial a partir da dogmática do 

direito processual civil e detalhes específicos da legislação sobre as sentenças na área civil e 

de pedido de falência.   

 

2.6.1 Estudos linguísticos acerca da sentença judicial como gênero discursivo / textual 

 

As investigações acerca da sentença judicial como gênero discursivo / textual têm 

encontrado cada vez mais contribuições desde vários pontos de vista teórico. A seguir, 

apresentamos alguns desses estudos com o intuito de definir nossa própria base investigativa e 

de análise de nosso corpus. 

Fisciletti (2012) discute a sentença enquanto gênero textual. Apela para a etimologia 

latina (sentença vem de sentire, que significar sentir) e para uma definição de dicionário 
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(decisão proveniente de autoridade para resolver problema submetido à jurisdição) com o 

intuito de definir a sentença judicial. No restante do trabalho referido, a discussão do gênero 

limita-se a aspectos enunciativos/interacionais (considera como interactantes o juiz e o réu, 

em razão do corpus de sentenças penais) e funcional (a sentença materializa a decisão; é “um 

ato de conformação social”). 

Silva e Pereira (2011) também adotam como corpus um conjunto de sentenças penais. 

Elas analisam aspectos de produção, arquitetura e elementos constitutivos do texto, o que 

inclui estruturas linguísticas, vozes e modalizações. 

Na concepção das estudiosas, 

 

A sentença é um gênero jurídico cuja função social é dar um veredicto a uma ação 

impetrada. Tendo em vista seu caráter jurídico, podemos dizer que ela deve se apoiar 

essencialmente nas representações do mundo objetivo (referente aos parâmetros do 

ambiente) e do mundo social (referente à organização da tarefa regulada por 

normas); e não na representação do mundo subjetivo (referente aos conhecimentos 

acumulados na caracterização do individual) (cf. HABERMAS, 1989). Isso não 

significa dizer que as marcas subjetivas não possam estar presentes nesses gêneros, 

afinal tem-se um sujeito na qualidade de enunciador. (SILVA; PEREIRA, 2011, p. 

03). 

 

As estudiosas (SILVA; PEREIRA, 2011) asseveram que a linguagem jurídica é 

hermética e obscura, fazendo uso excessivo e desnecessários de termos técnicos da área 

jurídica, o que faz ela refletir que o destinatário dos textos não é o leitor comum, mas o 

advogado (interlocutor da sentença). A linguagem na sentença atende aos propósitos 

comunicacionais dos profissionais envolvidos, ainda que do ponto de vista do propósito 

comunicativo ela não seja inclusiva, dado que o cidadão comum não possui condições 

autônomas de ler esses textos. 

As autoras (SILVA; PEREIRA, 2011) ainda entendem que a obscuridade e o 

hermetismo da linguagem jurídica dão um tom de preponderância da fala do juiz como 

afirmação desse perante a sociedade e o advogado. Também percebem que a obscuridade e 

hermetismo vai para além do léxico, já que as construções frasais ocupam muitas vezes 

parágrafos inteiros, apresentam dezenas de vírgulas, condicionais e apostos, bem como 

problemas de pontuação e de referenciação. 

Elas notam que a sentença é dividida em relatório, fundamentação e decisão. O 

relatório contém predominantemente sequências narrativas; na fundamentação, há 

preponderância de sequências argumentativas; na decisão, há sequências expositivas e 

injuntivas. Constataram ainda a existência de modalizações apreciativas revelando a 

subjetividade do juiz. 
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Bittencourt (2011) fala da sentença como gênero ao estudar a sentença condenatória 

envolvendo o caso Isabella Nardoni, caso que teve bastante repercussão no Brasil. Assevera 

que o discurso jurídico possui características próprias que o distingue de outros tipos. É um 

discurso de caráter formal, vocabulário técnico e jargões próprios da profissão e direcionado a 

leitores da profissão jurídica (juízes advogados e bacharéis). A estrutura é determinada em lei, 

o que não daria muita margem para criatividade e uso de recursos artísticos. 

Em razão das características do discurso jurídico, a sentença judicial em geral é 

escrita, é voltada para dar uma decisão, bem como o seu texto é apoiado em diversas citações. 

Chacon (2012) afirma que o estudo de gêneros textuais provenientes do campo do 

direito tem crescido em razão das críticas à linguagem jurídica e suas incertezas e 

ambiguidades. 

O autor busca definir sentença judicial a partir de pesquisadores da área de processo 

civil. Assim, a sentença é composta de enunciados, pronunciamentos realizados pelo juiz em 

razão do seu poder de decidir. Ela está, conforme a lei dividida em três partes: relatório, 

fundamentação e dispositivo. 

A sentença enquanto gênero envolve questões de interação. O tempo da enunciação do 

juiz é diferente do tempo da enunciação dos interlocutores e outros destinatários, elaborando a 

sentença uma reconstrução do contexto enunciativo em vista à enunciação presente. Os 

enunciadores e interlocutores envolvidos são o magistrado, o advogado, as partes e o público 

em geral. 

Pistori (2005) afirma que a sentença possui valor normativo e decisório; é ato de 

julgamento do Estado que deve expressar justiça. Fala que a estrutura da sentença é rígida, 

baseada no Código Civil Brasileiro, devendo conter relatório, fundamentos e dispositivo. A 

sentença judicial na aparência é próxima do silogismo, mas em verdade, usa de argumentação 

(argumentação jurídica), que, por meio de procedimentos retóricos, busca adesão de seu 

auditório à tese formulada. 

Lellis (2006) assevera que o texto jurídico pode ser considerado atualmente um 

gênero, pois reúne elementos que delimitam sua autonomia genérica (o texto jurídico participa 

de uma realidade coletiva exercendo uma finalidade). O autor invoca Bakhtin e desse modo 

fala que o conteúdo temático é “regulação de conduta pessoal” junto com modalizadores 

deônticos (“é proibido”, “é facultado”, “é permitido”) e discussão de normas de organização. 

Para Lellis (2006), o propósito comunicativo é a exigência de maneira imperativa de 

ação ou omissão para a obtenção de um resultado (social, psicológico ou econômico). O estilo 

é formal para mostrar uma neutralidade, com procedimentos de racionalização discursiva 
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(apelo à lógica e a retórica). A composição possui formas particulares de organização e 

distribuição, com tipos textuais argumentativos, descritivos e narrativos, cuja manifestação e 

predominância depende do texto jurídico em questão (lei, petição, sentença). 

O autor ainda cita as seguintes características do texto jurídico:  

 

Quanto à substância ou macroestrutura (semântico-pragmática): a) idêntica 

terminologia e maneira de expressão comunicativa similar sempre marcada pela 

grandiloqüência; b) natureza lingüística incisiva, que pretende ser dotada de 

assertividade reguladora de comportamento futuro ou corroboradora, legitimadora 

de conduta passada; c) essência prática, uma vez que visa resultado imediatamente 

útil sob o prisma do fazer peculiar ao homo faber ou animal laborans, a saber, 

regulação de condutas e (re)configuração jurídico-política de um Estado. (LELLIS, 

2006, p. 1634-1635). 

 

O autor ainda fala que o texto jurídico possui três partes: identificação de locutor e 

alocutário e tema; conteúdo, trazendo fatos e citação à lei; identificação de local, data e 

subscritor do texto. 

Gomes (2014) traz em sua tese estudo específico da sentença como gênero do 

discurso com base na ATD. Ele lista características que definem no âmbito pragmático-

enunciativo o gênero sentença: a) é ato jurisdicional proveniente do juiz; b) é ato 

performativo; c) é resultado de um discurso do poder com apoio institucional; d) é documento 

mais relevante do processo que tem por fim decidir a disputa entre as partes; e) é gênero mais 

complexo e ambicioso; f) é calcado na tradição; h) é gênero encapsulador, “caracterizado por 

ser um ato jurisdicional e performativo e sustentado institucionalmente como um discurso de 

poder com caráter decisório” (GOMES, 2014, p. 62). 

Silva (2016) estudou a genericidade da sentença judicial com foco no plano de texto, 

conforme a proposta da ATD de Adam. O autor esclarece que a sentença judicial é o 

documento mais importante do processo judicial, sendo um gênero bastante característico da 

expressão do poder judicial, já que é um ato do juiz que termina o processo e resolve a disputa 

entre as partes criando uma nova situação jurídica. 

Para Silva (2016), a sentença judicial mostra-se como ato de linguagem performativo 

do tipo decisório, o qual obedece a regras institucionais (leis processuais, forma do ato, 

prazos, procedimentos) de modo a formar uma norma individual, cujos efeitos não são 

discursivos (mudar o estado do mundo).  

Ainda segundo esse autor (SILVA, 2016), a linguagem das sentenças judiciais é 

bastante hermética e formal, ainda que apresente modalizações apreciativas e deônticas. É 
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uma linguagem do tipo especializada, uma vez que é voltada para situações comunicativas 

específicas e permite as interações entre as partes envolvidas no processo. 

Tratando do gênero, o autor (SILVA, 2016) considera que a sentença judicial é um ato 

comunicativo que altera o comportamento e a relação entre as partes. A composição das 

sentenças judiciais é estabelecida de forma institucional, fazendo com que a sentença tenha 

suas partes definida pela legislação (relatório, fundamentação e decisão). Cada uma dessas 

partes exerce funções e caracteriza o gênero sentença judicial. Conclui que 

 

a sentença judicial em seus níveis textuais e transtextuais, dentre outros elementos, 

estabelece um diálogo intergenérico, sendo uma prática normatizada, 

cognitivamente e socialmente instituída, podendo conter variações, mas tendo 

elementos cristalizados e com uma tradicionalidade funcional que não foi eliminada 

com o tempo. E, ainda, que a sentença judicial, gênero textual do domínio jurídico, 

apresenta um conjunto de peculiaridades existentes em sua forma e sua substância, e 

que sua genericidade pode ser estabelecida através do plano de texto que mesmo 

fixado pelos Códigos Civil e Penal revela variações tornando-o, por vezes, 

ocasional. (SILVA, 2016, p. 92). 

 

Rodrigues (2016) realizou em seu trabalho estudo da responsabilidade enunciativa e 

do plano de texto em sentenças condenatórias na área penal, tendo por base a ATD. A autora 

observa que  “o discurso jurídico ainda é pouco explorado em uma perspectiva linguística, 

sobretudo, no que diz respeito à relação entre a semiotização da sentença judicial, emanada 

das orientações do Código de Processo Penal (CPP) e do Código de Processo Civil (CPC), 

entre outros”. (RODRIGUES, 2016, p. 129). 

Rodrigues (2016) verifica que, embora não faça parte do plano institucional posto pelo 

Código de Processo Penal, as sentenças penais analisadas apresentam ementas, cuja estrutura 

é das sequências narrativas. O plano de texto apresenta-se como heterogêneo sem 

comprometer o propósito comunicativo da sentença, significando que as sentenças muitas 

vezes não marcam de forma explícita as suas partes com o nome designado pela legislação 

(relatório, fundamentação e dispositivo). Verificou ainda que a assunção de responsabilidade 

enunciativa nas sentenças analisadas predomina nas partes da fundamentação e do dispositivo. 

Marquesi (2016) estudou sentença penal condenatória de repercussão nacional, com 

base na ATD e a partir da categoria da sequência textual descritiva. Verificou que esse tipo de 

sequência possui o papel de apoio e fundamentação da conclusão realizada na sentença 

judicial por meio de designações, definições e individuações, que, no caso analisado, são 

negativas. 

A reunião de estudos que realizamos mostra que os trabalhos linguísticos acerca do 

gênero sentença judicial fixam suas conclusões conforme os seguintes parâmetros: a) 
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remissão às definições provenientes dos trabalhos dos juristas; b) remissão à legislação e a 

outros aspectos institucionais similares; c) aspectos estruturais da sentença; c) linguagem 

jurídica (léxico, construção frasal e acessibilidade); d) aspectos enunciativos e pragmáticos. 

Percebemos que muitos trabalhos escolheram sentenças penais como corpus de sua 

pesquisa. Entendemos que a escolha do corpus leva a descobertas diferentes quanto aos vários 

componentes do gênero sentença judicial. Como exemplo, nosso estudo constatou 

características quanto ao plano de texto e as marcas de responsabilidade enunciativa em nosso 

corpus (Capítulo V) que são diferentes daqueles apontados nos estudos que possuem como 

corpus sentenças penais. 

Verificamos igualmente nesses estudos uma focalização na legislação processual 

como elemento metatextual das sentenças. Como jurista, devemos dizer que esse elemento 

orienta a materialidade das sentenças, mas não é único e suficiente. A legislação sobre o 

direito material discutido também deve ser considerada em termos de análise, uma vez que 

influencia tanto à composição textual quanto à manifestação de outros elementos. Dando um 

exemplo, discutimos no Capítulo V o PDV sobre o objeto de discurso “falência” e mostramos 

a sua composição complexa a partir de outros objetos de discurso. O entendimento dessa 

composição passa por constatar a maneira pela qual a legislação empresarial específica (Lei 

de Recuperação e Falência) define em termos jurídicos como esse objeto deve se apresentar. 

 

2.6.2 A sentença judicial na teoria geral do direito  

 

Ao tratarmos da teoria de Bakhtin (2015), vimos que os gêneros do discurso estão 

associados as diversas esferas da atividade humana. Para Adam (2011a), essas esferas da 

atividade são a formação sócio-discursiva. Seja esferas da atividade ou formação sócio-

discursiva, ambas as concepções permitem vislumbrar os gêneros em dependência das 

diversas ações que o ser humano realiza em interação e comunicação.  

A consequência dessas concepções não é somente perceber em teoria a flexibilidade e 

ao mesmo tempo estabilidade que atravessa os gêneros do discurso; é também consequência 

metodológica, guiando a realização da pesquisa. Podemos observar no nosso levantamento de 

estudos linguísticos acerca do gênero sentença judicial: a maioria dos autores recorreram à 

legislação e aos estudos jurídicos para estudar o gênero. A compreensão do gênero não pode 

ser realizada apenas com a descrição de elementos linguísticos constantes encontrados em um 

corpus, mas também em conjunto com os elementos que compõem a esfera da atividade / 

formação sócio-discursiva onde funcionam. 
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Nesse sentido, fazemos uma descrição de como os estudos jurídicos investigam a 

sentença judicial. Recorremos a estudos na área da teoria geral do direito e da dogmática 

processual civil brasileira. Esses estudam oscilam entre aspectos descritivos (teorias sobre 

como é e se manifesta a sentença judicial no mundo) e aspectos normativos (teorias sobre 

como deve ser a sentença judicial). 

Realizamos uma observação epistemológica antes de expor esses trabalhos jurídicos: 

os conceitos de texto e linguagem usados por esses autores não são os mesmos encontrados na 

vertente dos estudos linguísticos. Sobre isso, Colares (2014, p. 10) observa que 

 

O segundo tópico talvez seja uma das maiores lacunas entre linguagem e direito: as 

concepções distintas que os dois domínios do saber têm de linguagem, de língua, de 

discurso, de texto etc. A articulação linguagem/ direito carece colocar em contato/ 

confronto o eterno e o contemporâneo, no que concerne à concepção de linguagem e 

ao eixo epistemológico para abordar os dois domínios em suas interfaces. Se por um 

lado, quanto à concepção de linguagem, o direito faz ancoragem no eterno - aquilo 

fora do tempo - permanecendo sempre idêntico a si mesmo; por outro, os estudos da 

linguagem, após a reviravolta wittgensteineana, buscam o movimento e a 

inquietação, na dimensão da praxis, no fluxo da vida, onde o novo é pura 

temporalidade e se diferencia de si mesmo a cada atualização, a cada interpretação. 

Num movimento dialético no qual os sentidos vão sendo construídos a cada uso, nas 

atividades sociais do dia-a-dia. A partir de uma amostra de dez tratados de 

hermenêutica jurídica, Colares (2002, p.207 – 249) constata que a concepção de 

linguagem que perpassa os manuais de direito é a de representação do mundo, de 

instrumento, na qual as palavras têm um sentido literal. 

 

Desse modo, autores do Direito, entre eles, Robles (1995), Kelsen (1998), Bobbio 

(1999), Atienza (2003), Hart (2005), Ferraz Jr (1980; 2002) e Calvo (1998), focalizam o 

estudo do texto jurídico em perspectiva, filosófica, mais precisamente, fundamentam-se na 

teoria das normas, na hermenêutica e na argumentação. Considerando-se que os gêneros 

discursivos / textuais se materializam em textos, compreendemos que as contribuições 

teóricas desses autores colaboraram na descrição concernente à estrutura da sentença judicial 

de pedidos de falência. Nessa direção, passamos a discutir os postulados desses autores. 

Robles (1995) discute a sentença judicial indiretamente quando aborda o conceito de 

decisão para o direito. O autor possui uma concepção comunicacional do Direito. O Direito é 

uma realidade que só existe dentro da comunicação, manifestando-se como texto. O texto é 

compreendido numa perspectiva da hermenêutica filosófica: qualquer realidade sujeita à 

interpretação. 

Para Robles (1995, p. 42), o texto jurídico cria suas realidades, gerando instituições. 

Assim, “O direito não é uma “coisa’, mas um meio de comunicação social. É o subsistema 
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social cuja função consiste na organização total do sistema social por meio da verbalização 

das instituições, por meio da expressão linguística dos conteúdos normativos32”. 

Segundo Robles (1995), o texto jurídico é prescritivo. Ainda que contenha narrações, 

argumentações e outras formas de comunicação humana, sua função continua sendo 

prescritiva, dado que visa a organizar e regular condutas. A prescritividade possui prioridade 

pragmática diante de outras funções que possam aparecer no texto jurídico. 

O texto jurídico não é uma obra (algo acabado), mas um texto aberto. As decisões no 

direito assumem na teoria de Robles (1995) o papel de construção do texto jurídico. A decisão 

é um ato de fala, sendo uma ação dotada de vontade e conteúdo. As decisões podem ser 

meramente normativas (regulam e organizam as condutas) e constitutivas (decisões que 

estabelecem condições para outras decisões). Podemos concluir que, para Robles, a sentença 

judicial é um ato de fala que, ao lado de outros textos jurídicos (decisão tem um sentido no 

autor bastante amplo, podendo incluir a legislação), possui a função de ampliar e dar contorno 

ao direito enquanto sistema comunicacional. 

Kelsen (1998) discute a sentença judicial desde sua teoria da hierarquia das normas. A 

sentença judicial é um ato que se instala pela necessidade de aplicação e interpretação do 

direito, indo do escalão superior normativo ao escalão inferior. A sentença judicial continua a 

progressividade normativa do direito e por essa razão é tratada por Kelsen (1998) como 

norma do caso concreto deduzida de uma norma geral.  

A norma geral não determina em todos os sentidos as normas inferiores. Desse modo, 

há na sentença judicial margem de apreciação dentro da moldura posta pela norma geral. O 

ato de aplicação do direito pela sentença judicial contém um grau de indeterminação em razão 

das palavras da lei ou em razão dos fatos que levam à jurisdição ter de decidir um processo. A 

sentença judicial é capaz de produzir várias normas corretas a partir da moldura da norma 

geral, sendo ao mesmo tempo ato de vontade e de criação do direito. 

Bobbio (1999) segue a ideia de Kelsen e afirma que a sentença judicial são normas 

concretas. Hart (2005), por sua vez, diz que as sentenças são derivadas de regras secundárias, 

as quais atribuem poder de julgamento. As sentenças são fonte do direito ainda que não sejam 

gerais e dependam de inferências. 

Atienza (2003) discorre que a sentença judicial é um dos âmbitos da argumentação 

jurídica quando da aplicação do direito pelos tribunais. As sentenças apresentam razões 

                                                 
32 El derecho no es una "cosa", sino un medio de comunicación social. Es el subsistema social cuya función 

consiste en la organización total del sistema social por medio de la verbalización de las instituciones, por medio 

de la expresión lingüística de los contenidos normativos 



81 

 

justificadoras, ou seja, os juízes devem fundamentar/justificar suas sentenças, não explicar as 

razões causais da sua decisão. 

Ferraz Jr. (2002) afirma de maneira semelhante a Robles que o sistema normativo do 

direito é um “jogo sem fim”. O direito é um jogo sem fim (e também sem começo), pois as 

normas sempre comunicam, o que impossibilita a existência de meta normas sobre seu início 

e fim. O discurso normativo realiza uma violência simbólica, pois impõe um tipo de relação 

comunicativa aos seus destinatários. 

Nessa concepção, a decisão jurídica assume para o autor (FERRAZ JR., 2002) 

características em razão da existência do direito como sistema, e não de um silogismo 

judicial. Desse modo, a sentença é um ato de um processo de aprendizagem que envolve 

expectativas grupais, expectativas sócio-políticas e expectativas jurídicas. Ela é uma situação 

comunicativa que envolve interação e conflito, uma vez que existem alternativas ligadas à 

adversidade de interesses, não comportando repartição equitativa (FERRAZ JR., 1980). 

A decisão possui a função de transformar “incompatibilidades indecidíveis em 

alternativas decidíveis” (FERRAZ JR., 1980, p. 90). O direito não soluciona o conflito, mas 

impede que esse conflito continue de forma institucionalizada. 

 Para Ferraz Jr. (1980), a decisão envolve questões de qualificação jurídica, regras 

decisórias, identificação dos fatos, realização da prova e demonstração da legalidade. Ao 

tratar dessas questões a decisão exerce seu papel dentro de um sistema de controle do 

comportamento. A sentença judicial está inserida num sistema normativo enquanto 

comunicação e realização do poder institucionalizado. 

Calvo (1998) discute a sentença judicial a partir de uma perspectiva narrativista do 

direito. Na sua concepção, o processo judicial, culminando na sentença, é uma “postulação 

narrativa” dos fatos articulados no processo. Isso ocorre em virtude de o processo ocupar-se 

de uma realidade já vivida situada no passado. Os fatos são ‘mudos” e para que eles sejam 

“ouvidos” eles devem ser reconstruídos por uma narração. 

A postulação narrativa dos fatos é realizada por uma “polifonia narrativa de versões-

diversões em disputa”33 (CALVO, 1998, p. 03). Não são apenas versões antagônicas das 

partes que se colidem e o juiz assume uma delas; pode haver uma trama narrativa diversa das 

versões que os postulantes realizaram inicialmente, abrindo narrativas principais e secundárias 

numa trama narrativa complexa. 

                                                 
33 “La postulación de los hechos se procesa a través de una muy compleja polifonía narrativa de versiones-

diversiones en pugna” 
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A verdade judicial é criada narrativamente a partir de “conversões, inversões, 

reversões, perversões e até aversões”34 (CALVO, 1998, p. 04). O juiz coloca-se como um 

narrador dos fatos, construindo uma verdade não relativa ao mundo extraprocessual, mas ao 

mundo endoprocessual. A verdade judicial vira uma verdade histórica, versão que considera 

como teriam os fatos se sucedido, assumindo um teor de verossimilhança diante das versões 

alternativas de narração sobre os fatos do processo. Desse modo, a postulação dos fatos ocorre 

mais por uma “estratégia narrativa” do que pela “verdade” da ocorrência dos fatos. 

Podemos dizer que s teóricos do direito citados trazem por meio dos seus aportes 

considerações para a caracterização da sentença judicial presente em vários sistemas de 

direito. Essas considerações contribuíram para nossa análise de corpus.  

Sintetizamos as características das sentenças judiciais a partir desses estudiosos da 

seguinte forma: a) a sentença judicial é uma forma de comunicação, de caráter prescritivo a 

respeito da conduta humana; b) a sentença judicial é um ato de construção do próprio sistema 

jurídico, uma vez expande esse sistema por meio de normas reguladoras de casos concretos; 

c) a sentença judicial comunica e faz comunicar, uma vez que ela se abre a outras formas de 

comunicação institucionalizadas ou não institucionalizadas pelo direito (ex.: recurso); d) a 

sentença judicial é uma forma de manifestação da argumentação no direito com função de 

realização do poder (poder de controle da conduta e da comunicação); e) a sentença judicial é 

uma narrativa que cria um mundo de fatos e eventos próprios à vida do processo, possuindo 

uma função estratégica e argumentativa, sendo uma versão do mundo extraprocessual, não um 

espelho desse mundo. 

 

2.6.3 Caracterização e estrutura composicional da sentença judicial conforme a doutrina e a 

legislação processual brasileira 

 

A Teoria Geral do Direito trata a sentença judicial como uma espécie dentro da 

categoria mais geral da decisão. A investigação teórica por meio do conceito de decisão não 

tem em conta um sistema jurídico empírico e determinado, mas a generalidade dos sistemas 

jurídicos. A teoria pensa a função da decisão no sistema jurídico e sua relação com outras 

categorias gerais do direito como norma e fato social. A decisão nesse contexto inclui vários 

tipos de atos emanados das autoridades, muitos deles envolvendo características que 

                                                 
34 conversiones, inversiones, reversiones, perversiones y hasta aversiones. 
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extrapolam o conceito de sentença judicial, tais como decisões em processos administrativos e 

a própria lei. 

Tendo em vista a investigação de textos concretos de sentenças judiciais realizada pela 

nossa pesquisa, a delimitação de características do gênero do discurso sentença judicial a 

partir de premissas teóricas acerca da decisão no direito não é suficiente. Foi necessário para 

nós recorrer às as concepções providas pela dogmática e legislação processual. Sob essa 

perspectiva, a concepção de sentença passa a estar atrelada a um percurso por um sistema 

jurídico específico, cujo objetivo não é descrever em termos gerais o que é sentença, mas o 

que se deve entender por sentença judicial levando em consideração esse sistema jurídico em 

estudo. A nossa referência é a doutrina e legislação processual brasileira, haja vista que os 

textos que compõe o nosso corpus são resultado de atos de juízes brasileiros no exercício de 

sua competência jurídica. 

Nesse contexto, a sentença judicial é vista como fruto do exercício da jurisdição por 

meio do monopólio do poder atribuído ao Estado. Cintra et al. (2009, p. 147) afirmam que a 

jurisdição é  

uma das funções do Estado, mediante a qual este se substitui aos titulares dos 

interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a pacificação do conflito que o 

envolve, com justiça. Essa pacificação é feita mediante a atuação da vontade do 

direito objetivo que rege o caso apresentando em concreto para ser solucionado; e o 

Estado desempenha essa função sempre mediante o processo, seja expressando 

imperativamente o preceito (através de uma sentença de mérito), seja realizando no 

mundo das coisas o que o preceito estabelece (através da execução forçada). 

 

 

Podemos perceber no conceito de jurisdição trazido pelos autores que a sentença 

judicial para a dogmática processual está ligada a três elementos: a) é uma expressão do poder 

(exercício do poder do Estado); b) está ligada a elementos institucionais/convencionais 

(direito objetivo); c) realiza certas finalidades (justiça, pacificação). 

O fato de a jurisdição ter de ser exercida desde certos parâmetros para atingir 

finalidades específicas faz com que a doutrina processual estabeleça características que 

fundamentam a atividade da jurisdição. São elas: a) substitutividade (a jurisdição é exercício 

de atividade de resolução de conflitos pelo Estado no lugar das partes envolvidas); b) objetivo 

jurídico (a jurisdição almeja a realizar o direito presente nas normas do sistema jurídico); c) 

existência de uma lide (a existência do conflito motiva a atividade jurisdicional); d) inércia 

(não pode um processo ser iniciado pelo próprio juiz enquanto titular do exercício da 

jurisdição); e) definitividade (os atos jurisdicionais possuem a característica de tornarem-se 

não mutáveis) (CINTRA et al., 2009). 
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Em razão dessas características, a atividade do juiz é compreendida a partir de 

determinados princípios: a) imparcialidade (o juiz não deve tomar o lado de uma das partes, 

devendo estar acima delas); b) igualdade (as partes do processo devem ter tratamento 

igualitário); c) contraditório e ampla defesa (o juiz deve ouvir por igual os argumentos e 

versões de ambas as partes); d) motivação das decisões (as decisões judiciais devem estar 

fundamentadas para mostrar a sua racionalidade); e) publicidade (os atos judiciais devem 

estar em regra disponíveis para o público) (CINTRA et al., 2009). 

A sentença judicial é um dos atos do juiz provenientes do exercício da jurisdição. Em 

regra, a sentença judicial é realizada dentro de um processo de conhecimento cujo objetivo é 

resolver um conflito posto pelas partes, traçando uma regra para o caso concreto (SANTOS, 

2011).  

A sentença judicial encerra a fase de cognição do processo, caracterizada essa fase 

pelo conhecimento do juiz a respeito dos aspectos do conflito entre as partes e a decisão do 

juiz sobre esse conflito. As sentenças judiciais podem ser classificadas em dois tipos 

considerando a decisão sobre o conflito (chamado de mérito pelos doutrinadores na área do 

processo): a) definitivas (resolvem o mérito do conflito, declarando procedente ou 

improcedente o pedido formulado); b) terminativas (não resolvem o mérito do conflito ao não 

se manifestar sobre o pedido, uma vez que o juiz reconhece algum impedimento para sua 

análise como a inépcia da inicial ou ilegitimidade passiva ou ativa para a causa) 

(DINAMARCO, 2009). 

Com referência aos efeitos, as sentenças judiciais podem ser declaratórias em sentido 

estrito (essas se limitam a dizer se existe ou não de uma relação jurídica), condenatórias 

(declara a existência de um direito, permitindo a execução forçada caso o réu não cumpra 

espontaneamente a ordem judicial), constitutivas (essas constituem, modificam ou extinguem 

uma relação ou situação jurídica) e mandamentais (declaram a existência de um direito, cujo 

cumprimento de seus efeitos ocorre pela própria ordem judicial, sem necessidade de execução 

da sentença) (CINTRA et al., 2009; SANTOS, 2011; NEVES, 2014)35.  

A coisa julgada torna imutável o conteúdo da sentença após decorrido o prazo de 

interposição de todos os recursos possíveis e admitidos pelo sistema normativo (CINTRA et 

al., 2009). 

                                                 
35 A classificação das sentenças judicias quanto aos seus efeitos não é unânime na doutrina processual brasileira. 

A classificação mais tradicional divide as sentenças judiciais em três espécies: a) declaratória; b) constitutiva; c) 

condenatória. Não apresentamos, porém, essa classificação por ela não ser satisfatória em descrever várias 

sentenças judicias cujos efeitos principais não são recobertos por essa classificação. 
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O Código De Processo Civil - CPC brasileiro traz a estrutura que as sentenças civis em 

geral devem conter. Quando falamos “civis’, essa expressão deve ser compreendida em 

termos mais gerais como sentença não-penal, já que vários ramos do direito devem levar em 

consideração o CPC na elaboração de suas sentenças (direito empresarial, direito do 

consumidor, direito ambiental, entre outros). 

A referência legislativa até 2016 era o Código de Processo Civil de 1973, mas durante 

o percurso de nosso estudo foi aprovado o novo Código de Processo Civil – NCPC, publicado 

em 2015 e em vigência desde 2016. O NCPC dispõe que a sentença judicial deve ser 

composta das mesmas partes exigidas pelo CPC de 1973, mas traz diferenças quanto à 

exigência da fundamentação, aplicação de normas e interpretação. 

Elaboramos um quadro comparativo mostrando o modo que os dois códigos regulam 

os requisitos da sentença judicial: 

 

Quadro 1: Requisitos da sentença judicial no antigo CPC e no novo CPC 

 

LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973. 

Institui o Código de Processo Civil. 

(Antigo CPC) 

 

 

LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. 

Código de Processo Civil. 

(Novo CPC). 

CAPÍTULO VIII 

DA SENTENÇA E DA COISA JULGADA 

Seção I 

Dos Requisitos e dos Efeitos da Sentença 

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a 

suma do pedido e da resposta do réu, bem como o 

registro das principais ocorrências havidas no 

andamento do processo; 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as 

questões de fato e de direito; 

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as 

questões, que as partes Ihe submeterem. 

 

 

Seção II 

Dos Elementos e dos Efeitos da Sentença 

Art. 489.  São elementos essenciais da sentença: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a 

identificação do caso, com a suma do pedido e da 

contestação, e o registro das principais ocorrências 

havidas no andamento do processo; 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as 

questões de fato e de direito; 

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as 

questões principais que as partes lhe submeterem. 

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer 

decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença 

ou acórdão, que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à 

paráfrase de ato normativo, sem explicar sua 

relação com a causa ou a questão decidida; 

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, 

sem explicar o motivo concreto de sua incidência 
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no caso; 

III - invocar motivos que se prestariam a justificar 

qualquer outra decisão; 

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos 

no processo capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão adotada pelo julgador; 

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado 

de súmula, sem identificar seus fundamentos 

determinantes nem demonstrar que o caso sob 

julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, 

jurisprudência ou precedente invocado pela parte, 

sem demonstrar a existência de distinção no caso 

em julgamento ou a superação do entendimento. 

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve 

justificar o objeto e os critérios gerais da 

ponderação efetuada, enunciando as razões que 

autorizam a interferência na norma afastada e as 

premissas fáticas que fundamentam a conclusão. 

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a 

partir da conjugação de todos os seus elementos e 

em conformidade com o princípio da boa-fé. 

Fonte: elaboração própria 

 

Entendemos que os requisitos do NCPC acerca da fundamentação, aplicação do direito 

e interpretação criam novos constrangimentos institucionais para a composição dos textos 

compreendidos no gênero sentença no Brasil. Um desses requisitos que, no nosso 

entendimento, parece orientar a composição textual é da necessidade de enfrentar todos os 

argumentos capazes de negar a conclusão tomada pelo juiz (art. 489, §1°, NCPC).  

O não enfrentamento dos argumentos como posto pelo texto da norma implica na 

nulidade da sentença. A consciência do efeito da nulidade pode levar o juiz ter uma escritura 

da sentença judicial que subdivida a parte da fundamentação em função de argumentos que 

considera relevante, o que afetaria a composição textual das sentenças. A subdivisão por 

argumentos relevantes deixaria de ser uma opção de segmentação textual dentro de um plano 

de texto geral, dado que passaria a ser uma componente obrigatória. 

A consideração desses fatores relativos à composição textual levou a nossa decisão de 

considerar somente a estrutura do Código de Processo Civil de 1973 para fins de análise de 

corpus. Não levamos em conta o atual e vigente Código de Processo Civil – NCPC em 
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virtude dos critérios de seleção das sentenças judiciais, como explicamos no capítulo 

metodológico desta tese (Capítulo IV). 

O art. 162 do CPC considera a sentença judicial como um dos atos do juiz ao lado dos 

despachos e das sentenças interlocutórias. A antiga redação do art. 162 §1º considerava a 

sentença como “ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da 

causa”. Até um ponto do sistema do CPC isso tinha fundamento pelo fato de que a sentença 

judicial encerrava o processo de conhecimento e, no caso de descumprimento da sentença, o 

vencedor da ação era obrigado a iniciar um processo de execução. Com a mudança no CPC, a 

sentença judicial passou a conter a ordem de autorizar sua execução no caso de 

descumprimento independentemente de o vencedor abrir um processo de execução autônomo. 

Por essa razão, a sentença judicial passou a ser designada como ato que julga o mérito do 

processo ou extingue o processo sem resolução do mérito (GRECO FILHO, 2008; NEVES, 

2014). 

Como mostrado no quadro comparativo, o art. 458 do CPC diz que a sentença judicial 

deve possuir três partes. A primeira é o relatório, a qual contém o nome das partes, resumo do 

pedido e da contestação e o registro das ocorrências no processo. Nas palavras de Dinamarco 

(2009, p. 688-689), o relatório “é o espelho resumido e racional dos autos e do modo como o 

processo se desenvolveu” em que “as principais ocorrências havidas no processo, que a lei 

manda incluir no relatório, são aquelas que tenham relevância para a decisão que a sentença 

conterá”. O relatório, portanto, não traz todos os acontecimentos do processo, mas os 

considerados relevantes para a causa, o que mostra que a narrativa processual não é feita 

independentemente de uma orientação argumentativa para a decisão que conterá a sentença 

judicial. 

A segunda parte é os fundamentos (fundamentação ou motivação, na linguagem dos 

processualistas), parte essa em que o juiz argumenta e fornece sua fundamentação para 

decisão no que tange às questões de fato e direito apresentadas. Dinamarco (2009, p. 690) 

assevera que “a motivação é o enunciado das razões em que se apoiará a decisão da causa” e 

que “ao motivar, o juiz coloca pressupostos para decidir a causa mas não decide esta”. A 

fundamentação é uma obrigação do juiz mostrar o raciocínio realizado para se chegar à 

conclusão decisória, permitindo às partes aderir ou contestar as razões por meio dos 

instrumentos processuais disponíveis na legislação (Ex.: recurso). 

A terceira é o dispositivo, que traz a decisão judicial sobre as questões que compõem o 

conflito levado pelas partes. Como afirma Dinamarco (2009, p. 693-694),  
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Dispositivo é o preceito concreto e imperativo ditado pelo juiz em relação à causa. 

Ele consiste na resposta do Estado-juiz à demanda do autor, seja para negar o direito 

deste ao provimento de mérito (sentença terminativas), seja para conceder-lhe o 

provimento conforme o pedido (procedência da demanda), seja para impor-lhe um 

provimento de conteúdo adverso (improcedência), seja ainda para acolher em parte o 

pedido, rejeitando-o no mais (procedência parcial) 

 

A parte do dispositivo contém a norma concreta de aplicação ao conflito entre as 

partes, encerrando em si o conteúdo propriamente decisório da sentença judicial. Podemos 

dizer que sem o dispositivo a sentença não cumpre sua finalidade social de prover resposta a 

um conflito posto pelas partes. 

Nosso breve estudo da sentença judicial, em termos de doutrina e legislação 

processual brasileira, apontou para três elementos institucionais obrigatórios que entendemos 

orientar a materialidade textual do gênero sentença judicial no Brasil: a) tema (decidir o 

conflito posto pelas partes); b) finalidade (os efeitos da sentença derivados da decisão do 

juiz); c) composição textual (partes que a sentença deve conter).  

 

2.6.4 A sentença judicial de pedido de falência 

 

Vimos no tópico anterior que o Código de Processo Civil estipula requisitos gerais 

para a estruturação e composição de sentenças judiciais em processos da área civil. 

Explicamos que a denominação de “civil” pelo código citado não significa estritamente que só 

assuntos do direito civil são disciplinados pelas regras apresentadas, mas que também outras 

áreas do direito estão sujeitas aos dispositivos concernentes à estrutura geral das sentenças 

judiciais. Uma dessas áreas é o direito empresarial. 

A falência é tratada no direito brasileiro como assunto relacionado ao direito 

empresarial. A consequência disso é que as sentenças que tratam do pedido de falência de 

empresários devem seguir as regras de composição postas pelo Código de Processo Civil. A 

legislação brasileira, contudo, não reserva um tratamento genérico à situação de crise 

empresarial que pode culminar na falência, mas traz uma série de regras específicas dispostas 

em uma lei própria: a Lei Federal 11.101/2005 que trata da falência e da recuperação do 

devedor empresário (Lei de Recuperação e Falência – LRF). Diante desse elemento, 

explicamos a falência e o processo de falência no direito brasileiro. 

Os processos de falência e recuperação são maneiras de a legislação brasileira tratar a 

situação de crise econômica pela qual passa o empresário (COELHO, 2011; MAMEDE, 

2013; DINIZ, 2009; FAZZIO JR., 2014). Os juristas brasileiros observam que o estado de 
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falência do empresário é caracterizado pela quantidade superior das dívidas (passivo) em 

relação ao patrimônio (ativo) (COELHO, 2011; MAMEDE, 2013; DINIZ, 2009). Duas 

soluções são apontadas em caso de crise econômica representada pela superioridade das 

dívidas em relação ao patrimônio: a recuperação (se a empresa for viável economicamente) ou 

a falência (inviabilidade da atividade empresarial). Descrevemos apenas o processo de 

falência (e o lugar do pedido de falência nesse processo) tendo em vista o nosso recorte de 

estudos. 

Como dito no parágrafo anterior, o estado de falência é economicamente caracterizado 

pelo passivo superior ao ativo do empresário em crise. Esse fato econômico, entretanto, não é 

suficiente para existir a falência do empresário. O direito brasileiro exige que esse estado de 

falência seja declarado judicialmente por meio de uma sentença (COELHO, 2011; 

MAMEDE, 2013; DINIZ, 2009; FAZZIO JR., 2014). Podemos perceber nisso a importância 

social da sentença de falência, uma vez que ela transforma o empresário em devedor falido e 

reconhece a inviabilidade da atividade empresarial decorrente da crise econômica. O processo 

de falência é o procedimento que pode instaurar essa falência, o qual é iniciado pelo pedido de 

falência (a petição inicial nesse procedimento)36. 

A previsão de um processo específico de falência atende a questões práticas que o 

estado de crise econômica levanta se houvesse a manutenção do procedimento comum do 

Código de Processo Civil. Esse procedimento comum é a execução individual da dívida 

contra o empresário, no qual cada credor, individualmente, aciona o judiciário para receber o 

seu crédito. Os autores notam que a manutenção desse procedimento comum seria injusta, já 

que levaria a situações em que alguns credores recuperariam o seu crédito enquanto outros 

não teriam a mesma chance (Ex.: a não existência de patrimônio para saldar as dívidas). 

Assim, pelo processo de falência é instaurada uma execução concursal (COELHO, 2011; 

MAMEDE, 2013; DINIZ, 2009; FAZZIO JR., 2014) (também chamada de coletiva) em que 

todos os credores são reunidos num mesmo processo e organizados em classe de créditos37 

para propiciar chances reais e igualitárias de satisfação da dívida para todos. 

Nas palavras de Coelho (2011, p. 348), 

 

A falência é a execução concursal do devedor empresário. Quando o profissional 

exercente de atividade empresária é devedor de quantias superiores ao valor de seu 

patrimônio, o regime jurídico da execução concursal é diverso daquele que o direito 

prevê para o devedor civil, não empresário. O direito falimentar refere-se ao 

                                                 
36 A falência também pode ser pedida no transcurso do processo de recuperação judicial (NEGRÃO, 2010), mas 

não trataremos dessa situação em virtude dos limites da nossa pesquisa. 
37 A lei brasileira estabelece classe e prioridades de crédito (Ex.: dívidas trabalhistas, dívidas comuns) apesar da 

intenção de que as dívidas sejam saldadas de forma abrangente e igualitária. 
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conjunto de regras jurídicas pertinentes à execução concursal do devedor 

empresário, as quais não são as mesmas que se aplicam ao devedor civil. 

 

O processo de falência compreende duas ou três fases conforme os autores (COELHO, 

2011; MAMEDE, 2013; DINIZ, 2009; FAZZIO JR., 2014). Seguimos Coelho (2011) e 

dividimos em três fases: a) pedido de falência ou fase pré-falencial, que compreende o pedido 

de falência até a sentença declaratória de falência; b) execução concursal, que é o processo de 

falência de fato, uma vez que nessa fase é liquidado o patrimônio do empresário falido para 

satisfazer as dívidas perante os credores, ainda que a lei demonstre a intenção de que os meios 

de venda desse patrimônio venham a preservar a atividade empresarial38; c) reabilitação, que é 

a fase em que o falido busca a declaração de extinção de suas dívidas. Descrevemos somente 

a fase do pedido de falência, já que ao final dessa fase surgem as sentenças judiciais objeto de 

nosso estudo. 

O pedido de falência pode ser realizado pelo próprio empresário em crise econômica 

(autofalência) ou por um credor do empresário. O mais comum é o pedido de falência 

formulado por um credor do empresário em crise (situação de nosso corpus). Nesse caso o 

pedido de falência pode estar embasado em uma das seguintes hipóteses: a) impontualidade 

injustificada (art. 94, I, LRE); b) execução frustrada (art. 94, II, LRE); c) ato de falência (art. 

94, III, LRE). A lei descreve essas situações da seguinte maneira: 

 

Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:  

 

 I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida 

materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o 

equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência; 

 

II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à 

penhora bens suficientes dentro do prazo legal;  

 

III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de 

recuperação judicial: a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão 

de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos; b) realiza ou, por atos 

inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar 

credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a 

terceiro, credor ou não; c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o 

consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu 

passivo; d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo 

de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor; e) dá ou reforça 

garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e 

desembaraçados suficientes para saldar seu passivo; f) ausenta-se sem deixar 

representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona 

estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu 

                                                 
38 A preservação da atividade empresarial significa que a lei privilegia os meios pelos quais a empresa é 

repassada para a titularidade de outros empresários, continuando a atividade e preservando a fonte de renda dos 

trabalhadores. 



91 

 

principal estabelecimento; g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação 

assumida no plano de recuperação judicial (BRASIL, 2005). 
 

O pedido de falência pode ser contestado pelo devedor empresário, o qual também 

pode apresentar de forma autônoma pedido de recuperação judicial. Nessa fase ainda pode 

haver manifestação do Ministério Público sobre o pedido de falência. 

O juiz pode prolatar dois tipos de sentença sobre o pedido formulado: a) sentença de 

procedência (chamada de sentença declaratória de falência); b) sentença de improcedência 

(chamada de sentença denegatória de falência). 

A sentença declaratória de falência inaugura a falência em sentido estrito, ou seja, o 

procedimento específico de execução concursal. Sem a sentença judicial de procedência, não 

há processo de falência e o empresário não é considerado falido ainda que economicamente 

apresente dificuldades de exercitar sua atividade. 

Em relação à classificação das sentenças judiciais discutida no tópico anterior, os 

autores (COELHO, 2011; MAMEDE, 2013; DINIZ, 2009; FAZZIO JR., 2014) consideram a 

sentença de procedência de falência como do tipo constitutiva, dado que modifica o status 

jurídico do empresário (de empresário regular para empresário falido) e submete as relações 

de crédito e débito que circundam esse empresário a um novo regime jurídico39. 

Conforme assevera Coelho (2011, p. 365): 

 

Apesar do nome de que fez uso o legislador, a sentença declaratória da falência, 

pressuposto inafastável da instauração do processo de execução concursal do 

devedor empresário, tem caráter predominantemente constitutivo. Após sua edição, 

a pessoa, os bens, os atos jurídicos e os credores do empresário falido são 

submetidos a um regime jurídico específico, diverso do regime geral do direito 

obrigacional. É a sentença de falência que introduz o falido e seus credores no 

regime jurídico-falimentar, donde o seu caráter constitutivo. 

 

A sentença de procedência e de improcedência do pedido falência seguem os 

requisitos gerais do CPC no que tange a sua composição, devendo conter relatório, 

fundamentação e dispositivo. Sendo de procedência, o art. 99 da LRF estipula uma série de 

providências que afetam a sua estrutura composicional na parte do dispositivo. 

A lei descreve essas providências da forma a seguir: 

 

Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações  

 

                                                 
39 Ressalvamos que a existência do efeito constitutivo não significa que ela tenha algum efeito declaratório, 

efeito esse no reconhecimento do estado econômico da falência. 
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I – conterá a síntese do pedido, a identificação do falido e os nomes dos que forem a 

esse tempo seus administradores; 

 

 II – fixará o termo legal da falência, sem poder retrotraí-lo por mais de 90 (noventa) 

dias contados do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do 1o 

(primeiro) protesto por falta de pagamento, excluindo-se, para esta finalidade, os 

protestos que tenham sido cancelados; 

 

 III – ordenará ao falido que apresente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, relação 

nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos 

respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos autos, sob pena de 

desobediência; 

 

 IV – explicitará o prazo para as habilitações de crédito, observado o disposto no § 

1o do art. 7o desta Lei; 

 

 V – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, 

ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1o e 2o do art. 6o desta Lei; 

 

 VI – proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido, 

submetendo-os preliminarmente à autorização judicial e do Comitê, se houver, 

ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor se 

autorizada a continuação provisória nos termos do inciso XI do caput deste artigo; 

 

 VII – determinará as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das 

partes envolvidas, podendo ordenar a prisão preventiva do falido ou de seus 

administradores quando requerida com fundamento em provas da prática de crime 

definido nesta Lei; 

 

 VIII – ordenará ao Registro Público de Empresas que proceda à anotação da 

falência no registro do devedor, para que conste a expressão "Falido", a data da 

decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 desta Lei; 

 

 IX – nomeará o administrador judicial, que desempenhará suas funções na forma do 

inciso III do caput do art. 22 desta Lei sem prejuízo do disposto na alínea a do inciso 

II do caput do art. 35 desta Lei; 

 

 X – determinará a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras 

entidades para que informem a existência de bens e direitos do falido; 

 

 XI – pronunciar-se-á a respeito da continuação provisória das atividades do falido 

com o administrador judicial ou da lacração dos estabelecimentos, observado o 

disposto no art. 109 desta Lei; 

 

 XII – determinará, quando entender conveniente, a convocação da assembléia-geral 

de credores para a constituição de Comitê de Credores, podendo ainda autorizar a 

manutenção do Comitê eventualmente em funcionamento na recuperação judicial 

quando da decretação da falência; 

 

 XIII – ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às 

Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que o devedor 

tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência (BRASIL, 2005). 

 

De forma geral, as regras apresentadas apresentam constrições institucionais atreladas 

ao gênero em estudo que condicionam a materialidade textual das sentenças judiciais no 

Brasil cujo tema é a falência. 
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As disposições da lei mostraram que a falência é caracterizada pela soma de atos, 

eventos e situações entre um empresário e seus credores. Essa particularidade foi observada 

no nosso corpus quanto à manifestação de “falência” como objeto de discurso nas sentenças 

judiciais (Capítulo V). Por essa razão, em nossa análise consideramos como elementos 

institucionais de regulação do gênero tanto as regras relativas à composição (manifestada no 

plano de texto) quanto à falência como tema jurídico das sentenças (presente nas formas de 

manifestação do objeto de discurso “falência”). 

Nosso corpus foi composto tanto de sentenças de procedência quanto de sentenças de 

improcedência de pedido de falência, cujo critério de seleção foi descrito no nosso capítulo 

metodológico (Capítulo IV). 
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CAPÍTULO III - RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA E PONTO DE VISTA 

 

3.1 As categorias do PDV e da RE como instrumentos de análise da enunciação no texto 

 

O estudo da enunciação realizada no nosso Capítulo I apontou que o texto / discurso 

carrega consigo as marcas do sujeito em ação linguageira. Essas marcas são investigadas a 

partir de diversas perspectivas teóricas, pelas quais se concebe a enunciação, o enunciado e o 

sujeito da enunciação. 

O problema do Ponto de Vista e da Responsabilidade Enunciativa está ligado 

especialmente à relação do sujeito com a sua enunciação e, nessa enunciação, as formas de 

introdução e integração do outro no ato enunciativo. Diversos mecanismos linguísticos são 

estudados, os quais indicam a maneira pela qual esse fenômeno se materializa em texto 

/discurso. A diferença entre o dictum e o modus, o aparelho formal da enunciação, o estatuto 

do locutor e do enunciador e a heterogeneidade discursiva são concepções teóricas que 

encaminham análises diversificadas a respeito da relação do sujeito com sua enunciação e, 

consequentemente, fundamentam perspectivas diferentes acerca da responsabilidade 

enunciativa e do ponto de vista. 

Desse modo, os estudos sobre o PDV e RE apontam tanto para diversas concepções 

quanto para diversas teorias sobre os fenômenos em questão (RODRIGUES, 2010; Passeggi 

et al.; 2010). Em algum desses estudos, o ponto de vista e a responsabilidade enunciativa são 

tomados como sinônimos (ADAM, 2011a), enquanto outros realizam distinção, ainda que 

concebam cada uma dessas noções por meio de estatutos teóricos diferentes. 

A diversidade encontrada sobre o que se entender acerca da concepção e 

características da RE e do PDV fez com que descrevêssemos os variados estudos de modo a 

compreender e explicar o pano de fundo teórico sobre o qual a perspectiva teórica adotada em 

nossa pesquisa demarcou uma posição relativa a essas duas noções. 

O presente capítulo foi dividido em quatro partes: a) percurso geral sobre as teorias da 

responsabilidade enunciativa; b) a responsabilidade enunciativa na ATD; c) o quadro 

mediativo; d) a teoria do PDV. 

Estudar a responsabilidade enunciativa, em primeiro lugar, para depois passar ao 

estudo do ponto de vista pôde soar como contradição teórica em face da proposta de nossa 

tese doutoral. Contudo, não existiu essa contradição, já que as teorias analisadas mostraram 

que nem todas elas consideram que a responsabilidade enunciativa incide sobre um ponto de 

vista. Além disso, mesmo aquelas que tratam de ponto de vista, não fazem desde o mesmo 
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estatuto teórico. Logo, nossa estratégia de descrever as teorias da responsabilidade 

enunciativa teve em conta essa situação da temática e, ao tratar o ponto de vista como última 

parte deste capítulo, realizamos nossa opção teórica de distinguir a RE do PDV mediante a 

teoria de Rabatel (2008, 2016a). 

Com o intuito de abordar de forma geral sobre as concepções teóricas acerca da 

responsabilidade enunciativa, tomamos como guia geral a apresentação constante em Coltier 

et al. (2009) segundo três pontos: a) conceito de responsabilidade enunciativa; b) instâncias 

de assunção da responsabilidade enunciativa; c) responsabilidade enunciativa como 

constituinte da enunciação.  

Explicamos como a ATD incorpora a responsabilidade enunciativa e o ponto de vista 

no seu quadro de análise, bem como focamos no quadro mediativo. 

A necessidade de pensar em categorias de análise da enunciação como construtora do 

sentido do texto conduziu nossa pesquisa à teoria do PDV de Rabatel (2008, 2016a), a partir 

da qual foram pensadas as teorias analisadas, as ferramentas providas pela ATD e o quadro 

mediativo com o objetivo de delimitar a RE e o PDV como categorias de análise de nosso 

corpus. 

 

3.2 Conceito de responsabilidade enunciativa 

 

Culioli é apontado como o ponto de partida para a investigação teórica e empírica 

sobre a responsabilidade enunciativa (COLTIER et al., 2009). Para Culioli (COLTIER et al., 

2009) todo ato de enunciação implica na responsabilidade enunciativa de um enunciado por 

um enunciador. Ademais, a concepção clássica de Culioli traz para dentro de si a noção de 

verdade, já que assumir a responsabilidade seria dizer aquilo que acredita como verdadeiro 

(COLTIER et al., 2009).  

Esses dois elementos (enunciação implica responsabilidade enunciativa; dizer aquilo 

que acredita ser verdadeiro) são centrais, como se verá mais adiante, na discussão sobre o que 

seria a responsabilidade enunciativa. Contudo, essa concepção de Culioli, apresentada dessa 

forma e retomada por diversos autores, não aconteceu de forma sistematizada e unívoca ao 

longo do tempo.  

Como ressalta Coltier et al. (2009), o pensamento de Culioli sobre a responsabilidade 

enunciativa passou por três fases. Na primeira fase, caracterizada como cognitiva, a 

responsabilidade enunciativa é uma operação mental que precede a enunciação e por isso a 
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relação de implicação (ou como diz o original em francês, “suposição”), já que só pode haver 

enunciação se, mentalmente e de forma anterior, há assunção de responsabilidade. 

A segunda fase é caracterizada como enunciativa, pois é no dizer que se expressa a 

assunção de responsabilidade enunciativa, em que a crença sobre o que se diz (o que se pensa 

como verdadeiro) está naquilo que é assertado. Deve ser esclarecido que verdadeiro nessa 

concepção teórica é sobre o ato da enunciação enquanto asserção em si e não sobre o 

conteúdo dessa asserção. É o que é verdadeiro para o sujeito falante e não a verdade enquanto 

relação do dito por esse sujeito para com o mundo (Ex.: quando alguém diz, “Eu penso que 

choveu ontem em Natal”, há responsabilidade enunciativa porque o sujeito expressa uma 

crença que pensa ser verdadeira por meio do dizer, embora o seu conteúdo (chover ontem em 

Natal) possa ser falso com relação ao mundo ao qual se refere o dito).  

Na última fase de Culioli, a responsabilidade enunciativa foi definida como operação 

de engajamento do sujeito falante sobre seu dizer. O sujeito falante garante a sua asserção 

enquanto representação do que pensa e posição sobre o que pensa. 

Grize retoma a concepção de Culioli, mas entende a responsabilidade enunciativa 

como uma polioperação dentro de um quadro polifônico e do que ele chama de “lógica 

natural” (COLTIER et al., 2009). Como Culioli, o pensamento de Grize sobre os constituintes 

dessa polioperação passa por momentos diversos. Num primeiro momento, a responsabilidade 

enunciativa é operação que envolve a existência de fonte, atividade e atitude. Num segundo 

momento, há uma simplificação, sendo apenas dois esses elementos (fonte e modalidade). O 

último momento da sua concepção indica o maior número de elementos dessa polioperação 

(asserção, situação no espaço-tempo, modalização, aspecto e responsabilidade) (COLTIER et 

al., 2009). 

Laurendeau (2009), por sua vez, retoma as discussões iniciadas por Culioli e Grize, 

considerando a responsabilidade enunciativa como dizer aquilo que acredita ser verdadeiro 

por meio de uma polioperação (COLTIER et al., 2009). A novidade desenvolvida por esse 

autor é o conceito de tomar em conta (prise en compte) (LAURENDEAU, 2009), que seria 

uma forma de compromisso provisório sobre um enunciado por um enunciador. Rabatel 

(2008, 2009, 2016a) esclarece que tomar em conta é uma operação concernente aos PDV dos 

outros enunciadores, sendo instável do ponto de vista da responsabilidade enunciativa. Isso 

ocorre, pois, ao tomar em conta o PDV de um enunciador segundo, pode se passar à 

responsabilidade enunciativa ou à não responsabilidade enunciativa  

Outro autor apresentado nessa discussão por Coltier et al. (2009) é Nølke. A teoria de 

Nølke faz parte da chamada Teoria Escandinava da Polifonia Linguística (ScaPoLine). A 
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teoria da ScaPoLine, em termos de linguística francesa, usa o termo responsabilité ao invés 

do termo prise en charge. A ScaPoLine define a responsabilidade enunciativa como um elo 

enunciativo entre um ser do discurso e um pdv de acordo com uma atitude desse ser do 

discurso em relação a um pdv. O uso do termo responsabilité não é gratuito, pois de acordo 

com essa abordagem deve ser buscado o responsável pelo enunciado (COLTIER et al., 2009). 

Em outros termos, assumir a responsabilidade é estar na fonte do enunciado, ser sua origem 

(DONAIRE, 2011; RODRIGUES, 2010). 

Desclés (2009) concorda com a concepção de Culioli sobre a responsabilidade 

enunciativa, em que essa significa dizer aquilo que acredita ser verdadeiro. Ampliando a 

concepção de Culioli (especialmente o da primeira fase), Desclés (2009) argumenta que toda 

enunciação pressupõe a construção “eu digo”, ainda que não explicitada na materialidade do 

enunciado. Entretanto, há dois tipos de responsabilidade enunciativa: uma sobre o ato da 

asserção (que sempre existe e é condição da enunciação) e outra sobre o que é assertado. 

Sobre o que é assertado, pode haver a não assunção de responsabilidade enunciativa, mas, 

como mostra Guentchéva (2011), ao se reportar ao mediativo, isso não implica que o 

enunciador pense que é falso o conteúdo proposicional, pois no mediativo há a marcação 

(linguística, em certas línguas) de que a enunciação é mediatizada a partir de uma percepção, 

uma outra fonte de saber ou inferência sem que o enunciador se relacione com a verdade ou 

falsidade dessa enunciação no que diz respeito ao seu contexto originário (GUENTCHÉVA, 

1994; 2011).              

Donaire (2011) faz uma apresentação e revisão teórica sobre as concepções de 

responsabilidade enunciativa. Além de tratar das teorias de Culioli e da ScaPoline, a autora 

discute as noções de responsabilidade enunciativa como atitude qualificadora da assunção ou 

não por um locutor ao que é posto por um enunciador e como engajamento subjetivo. A 

principal crítica dessa autora é que todas essas posições apelam para elementos externos ao 

enunciado. Um desses elementos é o locutor, que para a autora, deve ser pensado não como 

alguém que no mundo assume a responsabilidade, mas buscar quem assume a 

responsabilidade enunciativa no próprio enunciado por meio de fatos discursivos.  

Donaire (2011) argumenta também que não se deve recorrer à noção de verdade por 

ser externa ao enunciado. A teoria da responsabilidade enunciativa não tem ligação com o 

problema da verdade, pois é não-vericondicional.  

Blaise (2011) entende que há na responsabilidade enunciativa um conjunto de 

fenômenos de marcação. Remetendo à perspectiva de Benveniste, há os marcadores dêiticos 

(lugar do eu/aqui/agora no discurso) e subjetivemas reveladores da modalização. Numa 
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segunda concepção, esses marcadores revelam o posicionamento linguístico da subjetividade 

ou marcas de apagamento enunciativo. Ainda sobre a marcação, a enunciação pode ser 

engajada ou não engajada, bem como pode ser reflexiva ou não reflexiva (a reflexividade 

concerne às formas de reação modal a uma representação). 

Tendo em vista essa variedade de pensamentos, Chanay (2011) propõe uma definição 

global de responsabilidade enunciativa, caracterizada pela relação de associação entre uma 

unidade discursiva e uma instância (ou um grupo de instâncias) enunciativa(s). Essa definição 

global é justificada, na sua visão, por assumir uma neutralidade teórica sobre quem assume a 

responsabilidade enunciativa (ex.: locutor x enunciador), bem como sobre o conteúdo da 

responsabilidade enunciativa (Ex.: pdv X PDV), mas principalmente dá suporte à visão 

particular desse autor: a de que a responsabilidade enunciativa opera em níveis diferentes, e 

não de forma linear sobre um mesmo fenômeno linguístico. Chanay (2011) assevera a 

existência de quatro níveis de responsabilidade enunciativa: a) epistémico-dialógico (relação 

entre enunciado e fonte; ser fonte, autor de um enunciado); b) nível ilocutório (relacionado 

aos atos de discurso, aos enunciados proferidos conforme modos de 

representação/apresentação dos enunciados. Nesse nível é situado o problema da atualização 

enunciativa e o da adesão); c) nível alético (engajamento ou não sobre a verdade dos 

conteúdos dos enunciados); d) nível argumentativo (relativo às consequências da articulação 

dos pontos de vista no encadeamento argumentativo). 

A apresentação das teorias da responsabilidade enunciativa mostrou que seu conceito 

não é teoricamente estável ao longo das discussões dos autores aqui apresentados. Entretanto, 

percebemos que todas essas teorias apresentam os seguintes elementos: a) uma instância, que 

é dita sujeito, que realiza a operação de responsabilidade enunciativa e é marcada 

linguisticamente; b) a enunciação e o conteúdo do ato da enunciação, ao qual o sujeito marca 

linguisticamente uma operação de assunção (ou não) de responsabilidade enunciativa; c) a 

operação propriamente dita de responsabilidade enunciativa, que une, linguisticamente, a 

instancia a sua enunciação. A diferença entre as teorias reside no estatuto teórico que cada 

uma concebe a respeito desses elementos. 

 

3.3 Instância(s) de assunção da responsabilidade enunciativa 

 

Outra discussão na teoria da responsabilidade enunciativa é relativa a quem assume a 

RE. Para autores como Culioli (COLTIER et al. 2009), Desclés (2009), Guentchéva (2011) e 

Laurendeau (2009), assume a responsabilidade quem diz. O ato de dizer implica enunciação; 



99 

 

logo quem assume é o enunciador (ou locutor, sem muitas vezes distinção), posição bastante 

explícita na fórmula “eu digo” de Desclés e Guentchéva. Não significa que esses autores não 

façam a distinção entre locutor e enunciador, mas que o ato de dizer implica assunção de 

responsabilidade enunciativa. O locutor, pelo seu próprio estatuto, assume a RE 

independentemente de outros meios linguísticos de validação do conteúdo proposicional, 

dado que o dizer do locutor pressupõe, como condição lógica, a crença na verdade do dizer. 

As concepções de Rabatel (2013a) e Nølke, por sua vez, possuem particularidades que 

merecem um tratamento mais detalhado. 

Rabatel (2013a) separa as noções de locutor e enunciador. Ele justifica essa 

separação por meio da distinção entre atualização dêitica e atualização modal. Um enunciado 

só possui um centro dêitico, mas pode possuir pelo menos dois centros modais. Nos 

enunciados monológicos pode haver um sincretismo entre locutor e enunciador, mas nos 

enunciados dialógicos (a maioria dos casos de enunciados existentes) há mais enunciadores 

do que locutores.  

Todo locutor é enunciador, mas nem todo enunciador é locutor, especialmente em 

razão dos enunciados não assumidos pelo locutor. Nesse ponto, a posição de Rabatel (2013a) 

distancia-se, em certo grau, das posições mostradas no início desse tópico, pois assumir ou 

não assumir a responsabilidade pelo conteúdo proposicional não é o mesmo que não assumir a 

responsabilidade enunciativa em razão de imputação de um PDV a um enunciador que não 

seja o centro dêitico de um enunciado (o enunciador segundo, terceiro e assim por diante, na 

esfera da atualização modal). Essa posição de Rabatel (2013a) preserva a concepção teórica 

primeira de Ducrot (1987), quando este considera que a responsabilidade devia ser atribuída 

aos enunciadores numa perspectiva interna ao enunciado40.  

Nølke (2013) define o locutor e pdv. Para ele, o locutor (NØLKE, 2013) 

 

O locutor está sempre presente na configuração na medida em que ele é construtor 

do sentido. Ele pode ser marcado por diferentes meios linguísticos como os 

pronomes da primeira pessoa, certas expressões modais, etc. O locutor é dotado de 

um certo número de propriedades: ele pode ter uma história, ter conhecimentos 

enciclopédicos, etc. dos quais ele pode se servir em seu trabalho construtor. Sua 

propriedade essencial e constitutiva é a de ser autor da enunciação, vista como um 

evento histórico associado a uma situação enunciativa com tudo o que isso implica41. 

                                                 
40 Discutimos em mais detalhes a teoria de Rabatel no presente capítulo. 
41 Le locuteur est toujours présent dans la configuration dans la mesure où c'est lui qui est constructeur du sens. Il 

peut être marqué par différents moyens linguistiques comme les pronoms de la première personne, certaines 

expressions modales, etc. Le locuteur est pourvu d'un certain nombre de propriétés : il peut avoir une histoire, 

des connaissances encyclopédique, etc. dont il peut se servir dans son travail constructeur. Sa propriété 

essentielle et constitutive est cependant celle d'être auteur de l'énonciation, vue comme un événement historique 

associé à une situation énonciative avec tout ce que cela implique. 
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Por sua vez, o pdv é definido como 

 

Uma entidade (semântica) construída, caracterizada (por definição) pelo fato de ter 

uma fonte: seu enunciador. Os enunciadores são as variáveis. Essas variáveis são 

aquelas que o intérprete procura sempre saturar. A significação pode conter 

instruções relativas a essa saturação, mas frequentemente não há essas instruções. 

Os pdv são (normalmente) marcados na significação; eles formam o « corpo » da 

estrutura-p42 (NØLKE, 2013) 

 

As entidades passíveis de atribuição de responsabilidade pelos pontos de vista 

expressos são os seres discursivos, pois denotam os enunciadores do pdv. Nas suas palavras 

(NØLKE, 2013) 

 

Os seres discursivos, construídos pelo locutor, LOC, são as entidades cuja 

propriedade constitutiva é de ser suscetíveis de serem designados como 

enunciadores de pdv. Em outros termos, um e-d pode saturar a variável da qual é 

enunciador, isto é, estar presente como a fonte de um pdv.43 

 

Os seres discursivos são unidades exclusivamente linguísticas, fazendo parte do 

universo discursivo. Assim, não há que se buscar algo fora do discurso que seria responsável 

pelos pdvs. Dois seres do discurso são os protagonistas da enunciação: o locutário (autor da 

enunciação, segundo o enunciado) e o alocutário (a quem é destinada a enunciação, segundo o 

enunciado). As relações entre o locutário e os pontos de vista (pdv) que ele coloca em 

movimento são importantes para a interpretação do enunciado. Nølke (2013) afirma que 

personagens como o saber comum, a opinião pública ou a lei podem ser considerados como 

seres do discurso, embora tenham um perfil abstrato. 

O papel do locutário é duplo: ele é responsável pelo ato da enunciação e associado a 

pdvs específicos postos em cena por esse ato de enunciação; e ele é responsável pela cena 

enunciativa, não significando, porém, que essa responsabilidade é desenvolvida apenas 

levando em consideração a si mesmo, já que ela é posta em movimento em referência ao 

alocutário que interpreta essa cena. Desse modo, há uma relação entre locutário e alocutário, 

que pode estar mais ou mesmos evidente nos enunciados em razão das práticas linguísticas 

dos diversos gêneros (NØLKE, 2013). 

                                                 
42 une entité (sémantique) construite, caractérisée (par définition) par le fait d'avoir une source : son énonciateur. 

Les énonciateurs sont des variables. En tant que telles l'interprète cherche toujours à les saturer. La signification 

peut contenir des instructions relatives à cette saturation, mais souvent il n'y en a pas. Les pdv sont 

(normalement) marqués dans la signification ; ils forment le " corps " de la structure-p 
43 Les êtres discursifs, construits par le locuteur, LOC, sont des entités dont la propriété constitutive est d'être 

susceptibles d'être désignés comme énonciateurs de pdv. En d'autres termes, un ê-d peut saturer la variable qu'est 

l'énonciateur, c'est-à-dire être présenté comme la source d'un pdv 
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Percebemos que as teorias da responsabilidade enunciativa ou equivalem, em certo 

sentido, locutor e enunciador (a enunciação pressupõe a responsabilidade enunciativa) ou 

dividem as instâncias (locutor e enunciador, ou mesmo seres discursivos, como em Nølke) 

por conceberem a responsabilidade enunciativa em termos de dialogia e polifonia. Nessa 

segunda concepção, a distinção entre locutor e enunciador marca a distinção entre a 

enunciação e o conteúdo semântico da enunciação, uma vez que a enunciação mobiliza várias 

instâncias que não são redutíveis ao sujeito que fala/escreve e é atribuído a uma dessas 

instâncias (enunciador, ser discursivo) a assunção da RE relativa ao conteúdo proposicional 

(para sermos “neutros” com relação às teorias indicadas). 

 

3.4 Responsabilidade enunciativa como constituinte da enunciação 

 

Considerando o que já foi apresentado, é perceptível que também acerca da 

responsabilidade enunciativa como constituinte da enunciação há diversas posições teóricas 

como consequência dos conceitos sobre o fenômeno e de quem assume a responsabilidade 

enunciativa. 

Como visto acima, Culioli afirma que toda enunciação supõe a responsabilidade 

enunciativa. Isso significa que a responsabilidade está na base do ato de enunciação (não há 

enunciação sem alguém que assuma o enunciado) (COLTIER et al., 2009). Guentchéva 

(2011) e Desclés (2009) reitera a posição teórica de Culioli (todo ato de enunciação supõe a 

responsabilidade enunciativa de um enunciador por um enunciado). No entanto, isso não 

implica que o mesmo vale para o conteúdo proposicional do enunciado sobre o qual pode 

haver assunção ou não assunção de responsabilidade. Mas, mesmo falando de assunção e não 

assunção nesse último caso, deve ser percebido que não existe alteração de concepção, mais 

apenas esclarecimento ao separar o ato de dizer daquilo que é dito por esse ato. 

 Rabatel (2009) afirma que o problema da assunção de responsabilidade enunciativa 

no ato de enunciação diz respeito aos PDV relacionados ao locutor/enunciador primário, 

sendo que com relação a PDV dos coenunciadores pode haver imputação ou quase-PEC, com 

grau absoluto ou gradual de não-assunção da responsabilidade enunciativa44. 

As duas concepções possuem pontos em comuns, mas diferenciam-se no estatuto da 

responsabilidade enunciativa quanto aos conteúdos não atribuíveis ao autor da enunciação, 

uma vez que para Rabatel (como explicamos melhor no tópico) a RE se refere ao 

                                                 
44 Discutimos em mais detalhes a teoria de Rabatel no presente capítulo. 
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locutor/enunciador primário, seja pelos conteúdos proposicionais atribuídos a si ou que, 

provenientes de outros enunciadores, ele assume por conta própria. Para Desclés e 

Guentchéva, a operação de RE é relativa sempre ao locutor, independentemente da origem do 

conteúdo, não existindo uma RE pressuposta atribuível a enunciadores segundo. 

 

3.5 Responsabilidade enunciativa e quadro mediativo 

 

De acordo com Adam (2011a), a responsabilidade enunciativa pode ser marcada por 

várias unidades da língua, dentre elas a indicação de quadros mediadores (chamada de 

mediativo ou quadro mediativo, em nosso trabalho)45. Entretanto, devemos anotar que essa 

categoria, recente na linguística, provoca confusões na sua delimitação frente a outras 

categorias, uma vez que muitos estudos abordam o fenômeno estudada sob o conceito de 

evidencialidade (DENDALE; COLTIER, 2004). Guentchéva ressalta os problemas 

conceituais e a amplitude no uso das categorias da evidencialidade e do mediativo nos 

estudos linguísticos e a necessidade de uma demarcação metodológica e teórica a dar conta 

da descrição de um fenômeno preciso. 

Por essa razão, abordamos a concepção de evidencialidade para compreender e 

precisar o pano de fundo teórico relativo ao quadro mediativo na proposta de Guentchéva. 

Dendale e Coltier (2004) afirmam que o termo “evidencialidade” foi introduzido em 

anos recentes em linguística francesa, estando ao lado de outros termos como modalidade 

para explicar os fenômenos da marcação da fonte de saber do locutor. 

Nas palavras de Dendale e Tasmowski (1994, p. 03): 

 

O estudo das fontes do saber (sources of knowledge) iniciou nos Estados Unidos e 

gerou uma corrente de estudos chamada de estudos da evidencialidade. O termo 

evidencialidade, morfologicamente derivado da palavra evidência, que significa 

“meios de justificação, e é comumente utilizada e designada para indicar os meios 

morfológicos, lexicais, entre outros, à disposição do locutor, pelos quais ele assinala 

como ele aprendeu o que diz. Por razões de identificabilidade, decidimos traduzir as 

noções inglesas de evidentiality e evidential para os termos em francês 

evidencialidade e evidencial (ou marcador evidencial) introduzidos por Co Vet 

1988, sem ignorar o que esta atitude pode resultar em mal entendidos, já que o 

substantivo francês evidência não tem o mesmo sentido que o inglês evidence. Um 

certo número de autores prefere, em absoluto, usar outros termos (ver por exemplo 

as razões invocadas por Z. Guentchéva (neste volume) para justificar o emprego do 

termo mediativo)46. 

                                                 
45 Sobre os marcadores de responsabilidade enunciativa em Adam, abordamos no próximo tópico. 
46 L’étude des sources de savoir (sources of knowledge) a debuté en Amérique et a donné lieu à tout un courant 

d’études qu’on appelle evidentiality studies. Le terme d’evidentiality, morphologiquement dérivé du mot 

evidence, signifiant « moyens de justification », y est communément utilisé et désigne le moyens 

morphologiques, lexicaux et autres que le locuteur a à sa disposition pour signaler comment il a appris ce qu’il 
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 A evidencialidade corresponde ao fenômeno linguístico de marcar a natureza da fonte 

da informação que é transmitida no enunciado ou a forma pela qual o locutor teve acesso à 

informação nele contida. Em certas línguas, existem partículas específicas que são marcas 

evidenciais (gramaticalização) enquanto que em muitas línguas essa marcação é feita por 

diferentes recursos linguísticos (DENDALE; COLTIER, 2004). 

Na evidencialidade, as marcas evidenciais relacionam-se à maneira pela qual o locutor 

expressa linguisticamente seu acesso à informação e formação de sua percepção. Elas 

surgem no plano do enunciado por meio de marcas especializadas que indicam a origem do 

saber (DENDALE; COLTIER, 2004). 

Dendale e Coltier (2004) citam três formas de acesso à informação e correspondentes 

classes de marcas evidenciais: a) acesso pela percepção (marcação do saber percebido); b) 

acesso pela inferência (marcação de saber inferido); c) acesso pelo saber alheio (marcação 

de saber retomado). 

A evidencialidade não se confunde com a modalidade, uma vez que, na modalidade, o 

locutor avalia a qualidade epistêmica da informação (DENDALE; COLTIER, 2004). 

Guentchéva (1994) argumenta que o termo “evidencialidade” não se mostra adequado, 

tanto por não corresponder ao sentido da palavra evidência em francês, quanto por não ser 

adequado ao estudo ao qual se propõe. Por essa razão entende o termo mediativo como mais 

adequado, proposta teórica que adotamos aqui. 

A noção de mediativo está relacionada ao estudo das modalidades, embora não 

recubram os mesmos fenômenos. Tal noção representa uma ruptura na situação enunciativa 

original, introduzindo uma situação de enunciação mediatizada (GUENTCHÉVA, 1994; 

NEVES, 2012). 

O marcador enunciativo faz o papel de indicar quando a informação de um enunciado 

se refere a outrem ou é informação produzida pelo locutor mediante percepção ou inferência. 

Pode relacionar-se ao modal epistêmico dentro do domínio do certo (assunção total, positiva 

ou negativa), do não certo (não assunção ou assunção parcial) e distanciamento enunciativo 

(não assunção da validação) (GUENTCHÉVA, 1994; NEVES, 2012). 

                                                                                                                                                         
dit. Pour des raisons d’identifiabilité, nous avons adopté pour rendre les notions anglaises d’evidentiality et 

d’evidential les calques français évidentialité et évidentiel (ou marqueur évidentiel) introduits par Co Vet 1988, 

sans ignorer ce que cette pratique peut avoir de malencontreux étant donné que le substantif français évidence 

n’a pas le même sens que l’anglais evidence. Un certain nombre d’auteurs préfèrent d’ailleus utilisers d’autres 

termes (voir par exemple les raisons invoquées par Z. Guentchéva (ce volume) pour justifier l’emploi du terme 

médiatif). 
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Quando se fala em marcador enunciativo para indicar o mediativo, observamos que a 

língua portuguesa, da mesma maneira que a língua francesa, não possui um recurso linguístico 

específico para marcar a enunciação mediatizada (GUENTCHÉVA, 1994). Assim, a língua 

portuguesa usa vários recursos que podem vir marcar uma enunciação mediatizada, mas não 

possui em si exclusivamente essa função. 

Há três valores principais do mediativo: a) fatos relatados; b) inferências; c) fatos de 

surpresa. O mediativo relaciona-se com a modalidade epistêmica. Há ou não uma validação 

pelo enunciador da relação predicativa, a qual não se confunde com vericondicionalidade da 

proposição (ser verdadeira ou falsa perante o mundo, como coloca a lógica clássica). O 

mediativo é a expressão da posição do enunciador sobre o conhecimento construído 

(GUENTCHÉVA, 1994; NEVES, 2012). 

A diferença entre mediativo e modalidade é importante para compreensão do estatuto 

da responsabilidade enunciativa no estudo do mediativo. Para Guentchéva (2011, p. 119), 

 

Como nós demonstramos em Desclés e Guentchéva (2000), a operação de 

responsabilidade enunciativa assume o estatuto de um operador metalinguístico, 

anotado como “EU ....DIGO”, que se abre para uma distinção conceitual entre a 

responsabilidade enunciativa de um conteúdo proposicional subjacente a todo ato de 

enunciação (enunciado simplesmente declarativo), responsabilidade enunciativa da 

verdade de um conteúdo proposicional que engaja plenamente o enunciador em 

relação a seu próprio discurso (enunciado assertivo) e a responsabilidade enunciativa 

da plausibilidade de um conteúdo proposicional (enunciado “mediatizado”)47  

 

Com base nessas distinções, Guentchéva distingue a responsabilidade enunciativa 

simples sobre o conteúdo proposicional e a responsabilidade enunciativa da verdade do 

conteúdo proposicional (nesse caso sendo o pleno engajamento do enunciador sobre seu 

discurso). Dessa maneira, a responsabilidade enunciativa na enunciação mediatizada refere-se 

ao conteúdo proposicional, que é tomado por Guentchéva (2011) como responsabilidade 

sobre a plausibilidade de um fato. 

 Em termos de responsabilidade enunciativa, o mediativo não implica na assunção da 

verdade, não verdade ou dúvida sobre um fato considerado a partir de um raciocínio 

inferencial e (re)construído por índices pelo locutor. Além disso, a enunciação mediatizada 

                                                 
47 Comme nous l’avons montré dans Desclés & Guentchéva (2000), l’opération de prise en charge énonciative 

prend le statut d’un operateur métalinguistique, noté « JE…DIS », qui ouvre sur une distinction conceptuelle 

entre prise en charge d’un contenu propositionnel sous-jacent à tout acte d’énonciation (énoncé simplement 

déclaratif), prise en charge de la vérité d’un contenu propositionnel qui engage pleinement l’énonciateur par 

rapport à son propos (énoncé assertif) et prise en charge de la plausibilité d’un contenu propositionnel (énoncé 

« médiatisé »). 
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permite estabelecer diversos graus de distância com relação à mensagem tomada de um 

terceiro (GUENTCHÉVA,  2011). 

Ao situar a relação entre mediativo e responsabilidade enunciativa, percebemos a 

diferença que Guentchéva traça entre sua abordagem e a da evidencialidade, já que o 

mediativo não é uma teoria das marcas linguísticas das fontes do saber, mas uma teoria sobre 

a enunciação. 

Segundo Guentchéva (2014, p. 71), 

 

Se aceitarmos que o enunciado, enquanto unidade discursiva mínima de referência a 

uma situação, é o resultado de uma operação necessária de “responsabilidade 

enunciativa” sobre a relação predicativa subjacente, de um lado, e que o esquema 

mínimo da enunciação comporta o operador metalinguístico da simples 

“responsabilidade enunciativa” designada por “EU-DIGO”, de outro lado (Desclés, 

1976, 2009), a mediatividade seria o resultado de um ato de enunciação complexo 

cuja função principal seria de indicar um certo desengajamento do enunciador em 

relação a um conteúdo proposicional (o dictum no senso de Bailly). A mediatividade 

implica na existência de relatos recebidos, de ouvir-dizer ou índices observáveis, os 

quais permitem ao coenunciador a possibilidade de aceitar, pôr em dúvida ou 

mesmo refutar o conteúdo da mensagem recebida (DESCLÉS; GUENTCHÉVA, 

2000; GUENTCHÉVA, 2011)48 

 

Enquanto teoria da enunciação, a categoria do mediativo foi adequada e pertinente 

para nossa análise (Capítulo V), embora com as devidas adaptações em virtude de diferenças 

teóricas sobre o estatuto do locutor e enunciador presentes na teoria de Guentchéva e Rabatel. 

O estudo da manifestação do mediativo nos gêneros discursivos / textuais da formação 

sócio-discursiva do Direito (e, consequentemente, no gênero sentença judicial) foi realizado 

em nossa investigação em conjunto com a responsabilidade enunciativa. É muito comum que, 

nos diversos textos de gêneros jurídicos, sejam encontrados termos e expressões que 

introduzem fontes de informação que não decorrem do locutor/enunciador (Ex.: conforme o 

doutrinador; é sabido que; segundo a Constituição; conforme a doutrina majoritária; em 

conformidade com a jurisprudência do STJ), sendo assim necessária a categoria do mediativo 

para nossa investigação. 

Como já dissemos a pouco, a língua portuguesa não possui termos linguísticos que 

marcam no plano gramatical o quadro mediativo. Em virtude dessa característica, 

                                                 
48 Si l’on accepte que l’énoncé, en tant qu’unité discursive minimale de référence à une situation, est le résultat 

d’une opération nécessaire de « prise en charge » portant sur la relation prédicative sous-jacente, d’une part, et 

que le schème minimal d’énonciation comporte l’opérateur métalinguistique de simple « prise en charge » 

désigné par ‘JE-DIS’, d’autre part (Desclés, 1976, 2009), la médiativité serait le résultat d’un acte d’énonciation 

complexe dont la fonction principale serait d’indiquer un certain désengagement de l’énonciateur par rapport à 

un contenu propositionnel (le dictum au sens de Bailly). La médiativité implique l’existence de propos reçus, 

ouï-dire ou indices observés, ce qui laisse au co-énonciateur la possibilité d’accepter, de remettre en question, 

voire de réfuter le contenu du message reçu (Desclés et Guentchéva 2000, Guentchéva 2011). 
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analisamos o fenômeno a partir das várias estratégias (construções sintáticas e marcadores 

de valor variável) que, enunciativamente, denotam a mediação. Algumas dessas estratégias 

são descritas em Lourenço e Rodrigues (2013, p. 79): 

 

Dentre os processos gramaticais que servem para manifestar o distanciamento da 

responsabilidade do enunciador pelas informações por ele reportadas e por ele não 

testemunhadas, em português, podemos citar, por exemplo, o modo verbal, as 

modalidades (poder, crer, achar, parecer etc.), os advérbios de frase (aparentemente, 

alegadamente, certamente), as locuções conjuntivas conformativas (de acordo 

com..., segundo...), os verbos de dizer e de ação metalinguística, as formas verbais 

do condicional e o futuro do pretérito, as aspas, os dois pontos e os recursos vários 

para indicar o texto/discurso fonte. 

 

O estudo realizado não escolheu um processo linguístico específico (Capítulo V), mas 

privilegiou aqueles que ocorreram com maior frequência segundo seu aparecimento nas 

partes do plano de texto. 

 

3.6 A Responsabilidade Enunciativa na ATD 

 

Como já abordamos de início, Adam (2011a), diferentemente de Rabatel (2008, 2009, 

2016a), não faz diferença entre responsabilidade enunciativa e ponto de vista, designando em 

geral o fenômeno pelo acrônimo PdV. Em virtude disso, detalhamos nessa parte do trabalho a 

concepção adotada por Adam e a maneira pela qual ela é incorporada em sua análise. 

A abordagem de Adam (2011a) com relação à responsabilidade enunciativa no livro 

dedicado à ATD percorre a discussão teórica relativa às teorias da enunciação (Capítulo I) e 

da responsabilidade enunciativa a pouco abordadas. 

Vejamos um exemplo de Adam ao falar da ironia na felicitação pela expressão 

“Bravo!”: 

 

A responsabilidade enunciativa ou ponto de vista (PdV) permite dar conta do 

desdobramento polifônico próprio à ironia: o locutor (L) se dissocia de um PdV1 

(felicitação) de um enunciador E1 posto em cena na e pela sua própria fala, enquanto 

se associa ao PdV2 (reprovação) de um enunciador E2 (ADAM, 2011a, p. 110) 

 

Em outra passagem, ao falar da responsabilidade enunciativa ou ponto de vista da 

proposição, afirma o autor que 

 

[...] a combinação de uma Rd e de um PdV superpõe-se à alternativa de condição de 

verdade/ficcionalidade. No nível [B] põe-se, com efeito a questão da validade, mais 

do que a da verdade, dos enunciados: um enunciado (uma Rd) é posto como válido 
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conforme o locutor (EU-válido), conforme os seus interlocutores (TU-válido), 

conforme os outros (delocutivos ELE[S]/ELA[S]-válido, para todos (NÓS-válido) 

ou conforme a opinião comum, a doxa das máximas, provérbios e ditados (NÓS, 

ALGUÉM, A GENTE-válido) (ADAM, 2011a, p. 111) 

 

Na primeira passagem, a RE é ligada à polifonia, o que nos faz remeter à teoria de 

Ducrot, especialmente quando fala do desdobramento e diferença do locutor na enunciação. 

Essa passagem pode ser inclusive associada à teoria do PDV de Rabatel (2008, 2016a), tendo 

em vista a presença de dois enunciadores num única proposição-enunciado (felicitação x 

reprovação) em razão da ironia (a ironia remete a um enunciador que não corresponde ao 

enunciador típico do ato de discurso realizado no caso da felicitação). 

Contudo, na segunda passagem Re ou PdV é tratada em termos de associação de uma 

Rd (representação discursiva na linguagem de Adam) a um locutor (em seus variados tipos ou 

mesmo entidades) em termos de validação. A validação do Rd pode ser considerada próxima 

das considerações de Rabatel (2008, 2016a), mas, ao falar de locutor e interlocutores, surgem 

questões teóricas que fazem com que a abordagem de Adam possa ser trabalhada em conjunto 

com autores como Guentchéva, Dendale e Nølke, sem ser redutível a um deles. Entendemos 

que essa situação teórica é resultado da ATD proposta por Adam (2011a, 2012), a qual 

fornece, em muitas situações, um quadro teórico de análise, muitas vezes mais metodológico 

do que teoricamente fechado no que tange a cada nível ou plano do texto. A consequência é 

que encontramos mais a incorporação da diversidade teórica (encontrada no campo da 

enunciação) na teoria de Adam (2011a) do que a proposição de uma reflexão teórica mais 

fechada para sua abordagem textual dos discursos. 

De forma mais detalhada no estudo da responsabilidade enunciativa e com base no 

aparelho formal da enunciação de Benveniste, Adam (2011a) afirma que há diversos graus 

pelos quais ela pode ser marcada pelas unidades da língua. Estas marcas podem ser: a) índices 

de pessoas (Ex.: pronomes pessoais como eu e tu); b) dêiticos espaciais e temporais, com 

referências absoluta ou relativa ao cotexto ou ao contexto (Ex.: advérbios como ontem e 

hoje); c) tempos verbais; d) modalidades (Ex.: modalidades intersubjetivas como a do 

imperativo); e) diferentes representações da fala, marcando a continuidade e a 

descontinuidade da narração (Ex.: uso do discurso direto e do discurso direto livre); f) 

indicação de quando mediadores (categoria esta que será também alicerce neste projeto); g) 

modalização autonímica (enunciados metaenunciativos sobre a não transparência das 

palavras); h) indicação de suporte de percepções e de pensamentos relatados (baseados em 

focalização perceptiva ou cognitiva).  



108 

 

Consideramos na nossa análise de corpus a parte da ATD relativa aos marcadores de 

responsabilidade enunciativa como componentes para a construção textual do PDV na forma 

de concepção de Rabatel (2008, 2016a), em especial, a presença dos enunciadores nas 

proposições-enunciados.  

Além disso, com a teoria do PDV de Rabatel (2008, 2016), propomos operações 

textuais enunciativas como forma de expandir o conjunto de categorias e ferramentas 

analíticas da ATD, já que entendemos que usar somente os marcadores de responsabilidade 

enunciativa não foram suficientes para realizar a análise pretendida (a construção textual do 

PDV. 

 

3.7 A Teoria do Ponto de Vista (PDV) de Rabatel 

 

3.7.1 Emergência e conceito de PDV 

 

A abordagem da enunciação e do ponto de vista em Rabatel está alicerçada num 

quadro teórico maior concernente à teoria do Ponto de Vista (PDV).  

Segundo Rabatel (2003, 2008, 2016a), a noção de ponto de vista encontra-se em 

estudos na área de narratologia e polifonia, ainda que não se possa limitar seu alcance 

somente a esses domínios de estudo. 

Rabatel (2016a, p. 49) assevera que 

 

Dever-se-ia dizer que o PDV seria um traço definidor dos textos narrativos? Assim 

como escrevemos em outro texto (Rabatel, 2005d), o PDV é uma problemática 

“transversal”, apoiando-se em formas de expressão linguística variadas, aparecendo 

em todos os tipos de texto e em inúmeros gêneros de discurso. Nesse sentido o PDV 

não se limita ao vasto universo das narrativas, encontra-se em todas as partes, nos 

textos informativos, nos textos argumentativos, etc. 

 

Segundo Rabatel (2003, 2008, 2016a), o PDV é uma problemática que surge com os 

estudos literários e narratológicos, sendo um instrumento de análise de técnicas narrativas 

utilizadas em obras literárias que tornavam mais complexo o romance na modernidade. 

Rabatel (2003) afirma que, para os narratólogos, o PDV significa a forma pela qual 

ocorre a responsabilidade enunciativa das informações narrativas a partir de instâncias que 

representam os eventos como postos pelo narrador (instancia narratorial ou focalização zero; 

instância atorial ou focalização interna; instancia sem foco identificável ou focalização 

externa). 
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A classificação acima (proposta por Genette) é criticada por Rabatel (2003, 2008, 

2016), que argumenta localizar a instância como fonte do PDV a partir de um conjunto de 

marcas linguísticas que são articuladas na referenciação dos objetos de discurso. Nesse 

particular, notamos que a proposta de Rabatel (2003, 2008, 2016a) articula a teoria polifônica, 

com base na enunciação e suas marcas linguísticas, com a abordagem narratológica, focada na 

construção textual e discursiva do PDV. 

Rabatel (2003, 2008, 2016a) relata que Ducrot coloca os PDV em termos de análise 

linguística. Ducrot (1987) realiza a disjunção entre locutor e enunciador, sendo o enunciador 

relacionado ao PDV. Não há PDV sem enunciador e todo enunciado comporta PDV de 

enunciadores distintos que são postos em cena pelo locutor. 

Rabatel (2003) ainda assevera que a análise PDV entra em contato com outros quadros 

teóricos como o estudo da empatia, a teoria das fontes evidenciais e o discurso relatado. 

Rabatel (2003), citando o estudo de Kuno, afirma o PDV significaria os processos 

pelos quais o locutor considera os objetos de discurso a partir de um esquema de empatia. 

Nas suas palavras (Rabatel, 2003, p. 14): 

 

Em Kuno 1977 e 1987, a empatia significa a consideração de fatos e de processos 

pelo locutor a partir dos participantes dos processos descritos, o que pode 

eventualmente leva raté um certo grau de identificação do locutor em direção aos 

participantes, em função de um esquema de empatização apoiado em elementos 

salientes49 

 

Nos estudos da evidencialidade, o PDV é retomado com um fenômeno epistêmico 

ligado às inferências e ao ouvir dizer. O PDV seria um componente do discurso relatado e 

subconjunto da teoria da evidencialidade. 

Rabatel (2003, p. 15) assevera que 

 

De outro modo, o PDV cruza a problemática da evidencialidade da evidencialidade, 

na medida em que o PDV é um fenômeno epistêmico: nesse sentido, o PDV apoia-

se tanto em inferências (por meio de uma percepção ou de uma outra fonte de saber) 

quanto no saber por ouvir-dizer. O PDV é assim um dos componentes do DR, o qual 

é ele mesmo um subconjunto da teoria global da evidencialidade (cf. Tasmovski et 

Dendale 1994, Vogeleer 1994a, b, 1996). Como a problemática das fontes do saber 

coloca igualmente a questão da relação do locutor com a verdade das fontes, 

compreende-se que o PDV interroga as teorias da modalidade50 

                                                 
49 Chez Kuno 1977 et 1987, l’empathie signifie l’envisagement des faits et des procès par le locuteur à partir des 

participants des procès décrits, ce qui peut aller éventuellement jusqu’à un certain degré d’identification du 

locuteur envers ces participants, en fonction d’une échelle d’empathisation sur des éléments saillants. 
50 Par ailleurs, le PDV croise la problématique de l’évidentialité, dans la mesure où le PDV est un phénomène 

épistémique : en ce sens, le PDV emprunte à la fois aux inférences (relevant d’une perception ou d’une autre 

source de savoir) et au savoir par ouï-dire. Le PDV est ainsi une des composantes du DR, qui est lui-même un 
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Além disso, o PDV é estudado junto ao discurso relatado ou representando em razão 

da forma pela qual as percepções são representadas e das estruturas sintáticas acionadas. 

Como afirma Rabatel (2003, p. 15): 

 

Enfim, o PDV cruza a problemática do discurso relatado (ou representado), não 

somente porque as percepções representadas são próximas do DIL(DanonBoileau, 

1982, Banfield 1995, de Mattia 2001), mas também porque, em função do modo de 

dotação das percepções e das estruturas sintáticas postas em funcionamento, o 

registro da percepção pode tomar emprestado de um relato direto, indireto, 

narrativisado, etc. (Rabatel 2003c, ibidem), e desse fato indicar um dialogismo 

variável, que justifica sua integração ao DR, no quadro de contínuo proposto por 

Rosier 199951. 

 

Sobre a definição de PDV, Rabatel (2003) afirma que sua proposta procura dar conta 

da construção do PDV independentemente do contexto discursivo (narrativo, argumentativo, 

informativo, etc) e do plano de enunciação escolhido.  

A problemática e definição do PDV para Rabatel (2008, 2016a) encontra-se num 

campo amplo das faculdades e competências do sujeito enquanto ser social. A capacidade do 

ser humano de realizar atos de conhecimento (aspecto cognitivo) e de colocar-se no lugar do 

outro (aspecto psicossocial) estabelece o PDV como ferramenta de análise do agir humano. 

Assim, 

em outras palavras, o PDV, antes de ser um conceito linguístico, é primeiramente, 

uma postura cognitiva e psicossocial, que leva o indivíduo a se colocar no lugar do 

outro, até de todos os outros, para poder melhor retornar ao seu, e até para poder 

melhor construir um ponto de vista comum que não é nem escrito com antecedência, 

nem a soma dos PDV particulares. (RABATEL, 2016a, p. 29). 

 

 

Diante disso, Rabatel (2008, 2016a) define o PDV como forma geral de expressão da 

subjetividade que se manifesta na referenciação dos objetos de discurso.  

Nas suas palavras, afirma que: 

 

Em sua forma mais geral, o PDV define-se pelos meios linguísticos pelos quais um 

sujeito considera um objeto, em todos os sentidos do termo considerar, quer o 

                                                                                                                                                         
sous-ensemble de la théorie globale de l’evidentiality (cf. Tasmovski et Dendale 1994, Vogeleer 1994a, b, 1996). 

Comme la problématique des sources du savoir pose également la question du rapport du locuteur à la vérité des 

sources, on comprend que le PDV interroge les théories de la modalité.. 
51 Enfin le PDV croise la problématique du discours rapporté (ou représenté), non seulement parce que les 

perceptions représentées sont proches du DIL (DanonBoileau, 1982, Banfield 1995, de Mattia 2001), mais 

encore parce que, en fonction du mode de donation des perceptions et des structures syntaxiques mises à 

contribution, le compte rendu de perception peut emprunter un rapport direct, indirect, narrativisé, etc. (Rabatel 

2003c, et icimême), et de ce fait, indiquer un dialogisme variable, qui justifie son intégration au DR, dans le 

cadre du continuum proposé par Rosier 1999 



111 

 

sujeito seja singular ou coletivo. Quanto ao objeto, ele pode corresponder a um 

objeto concreto, certamente, mas também a uma personagem, uma situação, uma 

noção ou um acontecimento, porque, em todos os casos, trata-se de objetos de 

discurso. O sujeito, responsável pela referenciação do objeto, exprime seu PDV, 

tanto diretamente, por comentários explícitos, como indiretamente, pela 

referenciação, isto é, pelas escolhas de seleção, de combinação, de atualização do 

material linguístico. Contrariamente a uma ideia muito disseminada, essas escolhas 

sinalizam-se apenas explicitamente, por marcas de subjetividade, estampadas como 

tais. São identificadas, ainda, por intermédio das escolhas mais objetivantes e / ou 

implícitas. (RABATEL, 2016a, p. 30). 

 

A referenciação revela uma fonte enunciativa que mostra de forma direta ou indireta o 

julgamento sobre os referentes, podendo se realizar na forma de registro de percepções, de 

palavras e pensamentos. 

Como pode ser observado, o PDV emerge pelas formas de referenciação, promovendo 

assim um encontro dos problemas da enunciação com o da referenciação. 

O estudo da referenciação não encara na atualidade esse fenômeno como uma 

representação dos objetos do mundo na língua (a língua como reflexo e representação do 

mundo real), mas como manifestação das formas pelas quais a língua e seus falantes dispõem 

de mecanismos para construir objetos de discurso para além de uma visão representacional 

(CAVALCANTE, 2011). 

Os processos de referenciação não apenas constroem objetos de discurso, mas também 

permitem a constituição do texto e seus sentidos (CAVALCANTE, 2011).  

No mundo antigo o referente era pensado em termos do mundo como exterioridade à 

linguagem. Assim, o referente era uma coisa, um objeto do mundo, uma forma de apontar 

para a exterioridade à linguagem. Falar de referente era falar das coisas do mundo. Santo 

Agostinho ia mais além, pois sem o referente não haveria sentido na linguagem. Para Platão, a 

verdade não depende da linguagem e a função dela seria descrever e representar a essência do 

real. A visão de Platão marca uma concepção essencialista da linguagem, que, na história da 

filosofia, ia se medir contra uma visão relativista da linguagem, posta no mundo antigo pelos 

sofistas, visão essa que coloca a subjetividade do ser humano nas práticas discursivas 

(CAVALCANTE, 2011). 

No campo da lógica moderna (que teve em Frege um dos seus principais fundadores), 

o referente é tratado como conteúdo de organização do mundo no conteúdo de sentenças 

proposicionais. Os referentes participam do conteúdo de proposições e assim elas podem 

receber valor de verdadeiro ou falso (CAVALCANTE, 2011). 
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A virada no estudo da referência para o que se concebe modernamente na Linguística 

não é só uma mudança de ótica, mas também a percepção de que os referentes não nascem 

como algo pronto que está apenas recobrindo objetos do mundo real. Passou-se a perceber que 

os referentes são mais resultado de práticas discursivas, de negociação entre os participantes 

da interação do que simplesmente etiquetas para uma exterioridade da linguagem representada 

pelo mundo real (CAVALCANTE, 2011; LIMA; FELTES, 2013; TEIXEIRA; SOARES, 

2013). 

É apontado que, a partir de estudos de Mondada, Dubois e Apotheloz 

(CAVALCANTE, 2011; CORTEZ; KOCH, 2013), o estudo da referência sofre esse 

deslocamento de perspectiva de análise, em que o foco passa a ser a descrição dos processos 

discursivos que introduzem referentes e os processos que os transformam ao longo da 

configuração complexa de um texto, seja em torno do mesmo referente, seja na relação com 

outros referentes ao longo. Os referentes deixam de ser entidades relacionadas ao mundo real, 

mas objetos de discurso, pois são construídos pela atividade discursiva. São objetos culturais 

que apelam a memória discursiva, bem como são instáveis ao longo do texto, pois podem ser 

reformulados de diversas maneiras (CAVALCANTE, 2011; CORTEZ; KOCH, 2013; LIMA; 

FELTES, 2013; SILVA; CUSTÓDIO FILHO, 2013). 

Por esses aspectos, os estudos passaram a ser denominados de referenciação, pois o 

estudo passa a ser sobre os diversos processos que constroem e reconstroem os objetos de 

discursos e não sobre as entidades em si. Esses processos estão fundados em características 

cognitivas, sociais e linguísticas, envolvendo escolhas lexicais, categorizações e 

recategorizações. 

Uma vez que a construção de referentes materializa objetos de discurso, os referentes 

não são apresentados no texto da mesma maneira, havendo diversas formas. Assim, os 

referentes revelam PDV (RABATEL, 2008, 2016a), o que permite investigar o 

posicionamento dos enunciadores articulados na trama textual (CORTEZ; KOCH, 2013). 

Rabatel (2008, 2016) salienta a relação entre a enunciação e a referenciação na sua 

teoria do PDV. Podemos perceber essa relação nas duas passagens a seguir: 

 

Analisar um ponto de vista é recuperar, de uma parte, os contornos de seu conteúdo 

proposicional e, de outra, sua fonte enunciativa, inclusive quando esta é implícita, a 

partir do modo de atribuição dos referentes e dos agenciamentos das frases em um 

texto. Em uma tal abordagem, enunciação e referenciação pertencem a uma 

problemática comum, considerada de dois pontos de partida opostos, mas que se 

juntam no discurso: a enunciação parte dos traços do sujeito enunciador para ir até 

englobar as escolhas de construção dos referentes, enquanto a referenciação liga-se à 

construção dos objetos de discurso, e recupera aí escolhas que remetem a um 
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enunciador determinado, ou a vários. Em resumo, enunciação e referenciação são 

solidárias quanto eram o frente e verso que servia a Saussure para marcar, no signo 

linguístico, a unidade do significado e do significante. (RABATEL, 2016a, p. 71). 

 

o enunciador, enquanto sujeito modal, localiza-se não apenas por intermédio de seus 

comentários explícitos, ele se constrói por meio das indicações que afetam a 

construção dos objetos de discurso. Localizar um enunciador em um discurso 

implica buscar sua presença por intermédio da referenciação dos objetos do discurso 

(inclusive, talvez até sobretudo, na ausência de marcas do eu-aqui-agora), em 

seguida, precisar se o enunciador é o que está em sincretismo com o locutor / 

enunciador primário, ou, por falta, precisar a posição de L1 / E1 a respeito dele 

(acordo, desacordo, neutralidade). A referenciação não é jamais neutra, mesmo 

quando os enunciadores avaliam, modalizam ou comentam o menos possível. 

(RABATEL, 2016a, p. 104). 

 

O PDV não se exprime necessariamente por formas que tradicionalmente são 

consideradas marcas ou operadores linguísticos subjetivos como os relativos à argumentação. 

Opiniões e julgamentos de valor podem ser expressos sem que pareçam subjetivos, uma vez 

que escolhas de denominação e predicação orientam o enunciado num sentido determinado 

(RABATEL, 2008, 2016a).  

Rabatel (2008, 2016a) chama a atenção de que o PDV não é uma simples oposição de 

um modus subjetivo a um dictum objetivo (como muitos autores fazem seguindo Bally). Isso 

ocorre porque  

 

a estrutura modus ~ dictum, não é sólida no plano linguístico. Como acentua Ducrot, 

a noção de modalidade “pressupõe que se possa separar, pelo menos em teoria, o 

objetivo do subjetivo. Principalmente, exige que haja uma parte isolável da 

significação que seja pura descrição da realidade”. (Ducrot, 1993, p. 113). 

(RABATEL, 2016a, p. 83). 

 

Rabatel (2008, 2016a) argumenta que, no próprio nível do dictum, a diversidade de 

seleção e de categorização, bem como a seleção lexical e de atos de discurso, indicam pontos 

de vista sem que se mobilize um sujeito de forma explícita na superfície linguística. A 

modalização nesse contexto aparece como forma do locutor se situa sobre seu próprio dizer. 

Rabatel ainda assevera que, no plano sintático, o PDV pode assumir várias feições (discurso 

direto, indireto, indireto livre), bem como um mesmo saber e valoração idêntica tanto pode ser 

expressa por descrições e fala de personagens. 

 

3.7.2 Locutor, enunciador e PDV 

 

Rabatel (2008, 2009, 2013, 2016a) evidencia duas instâncias do PDV: o locutor e o 

enunciador. A separação que Rabatel (2008, 2009, 2013, 2016a) propõe – que, como 
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observamos em momento anterior nesse capítulo, muitas vezes não é feita em outros autores – 

está fundamentada numa concepção dialógica que permite pensar na separação entre a 

atualização dêitica (referente ao ato externo da enunciação concretizado na locução) e a 

atualização modal (referente ao sujeito da enunciação).  

Assim, em enunciados dialógicos, existem no mínimo dois centros de atualização 

modal, que podem ou não coincidir com locutores. Rabatel (2016a) observa que pode existir 

enunciadores que “não falam”, gerando uma situação em que há mais enunciadores do que 

locutores. Além disso, ele nota que a distinção entre locutor e enunciador permite ver traços 

da subjetividade do locutor em situações que não seja a enunciação pessoal. 

 O locutor (L) é a instancia que profere o enunciado, marcado de forma dêitica ou 

anafórica. O enunciador (e) é a instância que assume o enunciado. Conforme afirma Rabatel 

(2016a, p. 82): 

 

Todo PDV é assumido, seja diretamente, por um locutor / enunciador primeiro, seja 

indiretamente, por um locutor / enunciador segundo (intratextual), seja, ainda, por 

um enunciador segundo não locutor. O locutor é a instância que profere um 

enunciado (nas dimensões fonéticas e fáticas ou escriturais), conforme um 

posicionamento dêitico ou um posicionamento independente de ego, hic et nunc. Se 

todo locutor é um enunciador, todo enunciador não é necessariamente, locutor, o que 

leva a dizer que um locutor pode, em seu discurso, ecoar em vários centros de 

perspectivas modais, mais ou menos saturados semanticamente. 

 

Como aponta a citação, pode haver sincretismo entre o enunciador e o locutor, 

representado por Rabatel como L1/E1 (locutor / enunciador primário). No caso dos 

enunciados dialógicos, podem surgir outros locutores e enunciadores (chamados de segundo) 

sem que necessariamente a existência de um enunciador segundo implique a existência de um 

locutor segundo Rabatel (2016a) usa a anotação em minúscula para locutores e enunciadores 

segundo (l2 e e2). Adotamos essa convenção de Rabatel no nosso capítulo de análise 

(Capítulo V) 

 

3.7.3 Tipos de PDV 

 

Em Homo Narrans, Rabatel (2008, 2016a) divide o PDV em três categorias: a) PDV 

representado; b) PDV narrado; c) PDV assertado. Essas categorias correspondem a estados do 

ponto de vista, que possuem relação com percepções, saberes e julgamentos materializados 

em expressões linguísticas. 



115 

 

O PDV representado corresponde às percepções de um enunciador que se apresentam 

pelo dizer do locutor. Esse tipo de PDV expressa a subjetividade de um enunciador que não se 

expressa por palavras, mas é apresentado como sujeito de percepção, ainda que por formas 

objetivantes (Ex.: terceira pessoa). Nas palavras de Rabatel (2016a, p. 122), “esse ponto de 

vista deixa-se apreender a partir das relações sintáticas e semânticas entre um sujeito 

perceptivo (o focalizador ou enunciador), um processo de percepção e um objeto percebido (o 

focalizado) ”. 

O PDV narrado é o ponto de vista expresso por meio da atitude assumida pelo locutor 

quanto aos enunciadores que são agentes dos acontecimentos relatados. Nesse tipo de PDV, a 

perspectiva dos enunciadores é posta em primeiro plano na veiculação das informações a 

partir de diversos graus de empatia (Rabatel, 2016a). 

Em ambos os casos (PDV representado e PDV narrado), a concepção de PDV não diz 

respeito à fala do locutor ou do enunciador, mas a processos que marcam a fonte do PDV por 

meio de empréstimos, percepções e inferências (Rabatel, 2016a). Conforme elucida Rabatel 

(2016a, p. 153): 

 

Em resumo, com o PDV representado, o focalizador percebe, pensa “sem falar”, 

enquanto que, com o PDV narrado, o focalizador percebe, pensa narrando. Esse 

ponto de vista narrado, não diz respeito, portanto às falas relatadas dos personagens 

ou ás falas do narrador, pois, a partir do momento em que o centro de perspectiva sai 

da atividade de narração stricto sensui e ele se põe a falar, quer se trate de 

comentário explícitos do narrador ou de enunciados em discurso direto dos 

personagens, o PDV muda de natureza e tem-se necessidade de um outro conceito 

para analisa-lo, o de PDV assertado. 

 

 

Diante dessa colocação, o PDV assertado é definido como o referente à opinião 

manifestada dos locutores e / ou enunciadores, pelas qual se veicula o julgamento, muitas 

vezes pela interpretação e pelo comentário explícito (RABATEL, 2016a). 

Em nossa pesquisa não realizamos a classificação dos PDV tendo em vista as três 

categorias propostas por Rabatel, mas usamos o fundamento de sua classificação (percepção, 

saber e julgamento) para identificar e explicar a presença dos PDV apontados na análise. 
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3.7.4 Responsabilidade enunciativa e PDV52 

 

Rabatel (2008, 2009, 2016a) discute as formas de responsabilidade enunciativa dentro 

do quadro teórico do PDV. Uma marca distinguível da reflexão do autor perante outros antes 

discutidos nesse capítulo é a restrição de aplicação da categoria de responsabilidade 

enunciativa às instâncias enunciativas prefiguradas pela sua teoria. 

Desse modo, Rabatel afirma que a responsabilidade enunciativa (PEC) é uma questão 

de estudo concernente ao locutor/enunciador primeiro (L1/E1), enquanto a relação dos 

enunciadores segundos com os conteúdos proposicionais é tratada como imputação. O motivo 

dessa distinção é que, considerando a responsabilidade enunciativa, conforme a concepção de 

que ser responsável é falar, dizer, isso só pode ser atribuído a L1/E1, não aos enunciadores 

segundos. Devemos relembrar que os enunciadores segundo são fontes de PDV para Rabatel 

sem necessariamente haver a presença de verbos do dizer ou outras marcas que os 

categorizem também como locutores. Ademais, pode haver PDV sem palavras em razão do 

aspecto dialógico constituinte do PDV (teoria polifônica do PDV). Contudo, isso não deve 

fazer pensar que a PEC e a imputação são realizadas por locutores/enunciadores diferentes: 

ambas são feitas por L1/E1. 

Rabatel (2009) reconhece que um enunciador segundo pode ser a fonte de um PDV 

sem que seja o autor das palavras e para esses casos Rabatel reserva a nomenclatura de 

“quase-responsabilidade enunciativa” (quase-PEC). 

Rabatel (2009) explica que todo enunciado pressupõe, segundo um esquema mínimo 

de enunciação, uma instância que assume a responsabilidade pelo conteúdo proposicional. 

Rabatel distingue dois aspectos envolvidos no PDV no que tange ao conteúdo proposicional: 

fonte e instância de validação. Ser fonte é ser a origem do processo de produção do 

enunciado, enquanto a instância de validação diz respeito àquele que assume a verdade do 

conteúdo proposicional. 

Rabatel (2009) faz a diferença entre responsabilidade enunciativa (prise en charge) e 

levar em conta (prise en compte). Levar em conta é a maneira pela qual L1/E1 integra o PDV 

de outros (os próprios de E1 ou de enunciadores segundos) em seu dizer sem que se manifeste 

sobre a verdade desses PDV. O autor fala que toda PEC implica numa operação de levar em 

conta, mas o mesmo não vale para a recíproca, em razão das várias operações que L1/E1 pode 

realizar sobre o PDV alheio (refutação, retificação, concessão, entre outras). A operação de 

                                                 
52 Sabemos que recentemente Rabatel (2016b) tem diferenciado prise em charge de responsabilité; contudo, não 

exploramos essa distinção em nossa tese. 



117 

 

levar em conta é uma forma de integrar o PDV do outro no dizer de L1/E1 que, do ponto de 

vista da responsabilidade enunciativa, é instável, uma vez que não indica que forma de PEC 

ele assumirá sobre o PDV levado em consideração. 

Rabatel (2009) afirma que não se deve confundir a responsabilidade enunciativa com 

engajamento ou desengajamento, uma vez que o engajamento e o desengajamento são planos 

de enunciação (enunciação pessoal, impessoal). De maneira semelhante, a marcação da força 

ilocucionária dos atos de discurso ou uso de modalidades não deve ser confundido com a 

realização ou não da PEC por L1/E1 em relação a um PDV, mas ser vista do ponto de maior 

ou menor relação do locutor com seu próprio dizer. Em outros termos, a força ilocutória e as 

modalidades são fatores que apontam para PEC, mas elas por si só não explicam sua presença 

ou ausência. 

Rabatel (2009) analisa criticamente a ligação que os autores fazem entre 

responsabilidade enunciativa e verdade, já que a definição da verdade como representação de 

uma realidade extralinguística coloca problemas quando se trata de situações que não são atos 

de discurso constativos universais. Para Rabatel (2009), nas manifestações linguageiras o 

estatuto de verdade varia conforme os enunciadores, influenciando o sentido das palavras e da 

enunciação. Aspectos de origem e do quadro de validação entram na discussão da verdade dos 

conteúdos proposicionais disponíveis para assunção de responsabilidade. Outro aspecto são os 

atos de discurso, já que os atos de discurso, seguindo as concepções de Austin (1975), Searle 

(1969) e Vanderveken (1990), não possuem as mesmas condições de felicidade e, portanto, de 

verdade, o que afeta as condições de realização da responsabilidade enunciativa. 

Desse modo, a verdade não deveria ser vista de uma forma referencial quando é 

analisada a problemática da responsabilidade enunciativa, mas de maneira intersubjetiva e 

interacional, disposta à negociação entre os interlocutores. 

Rabatel (2009) ainda nota que o critério tradicional de verdade (verdade referencial) 

ainda é mais complicado no discurso relatado. A verdade nessa situação estaria mais para a 

fidelidade do relato feito por L1/E1 do que para a adequação referencial. Nessa situação pode 

surgir um PDV mediatizado, visto que L1/E1 valida (ou não valida) o PDV de e2 por sua 

conta. 

 

3.7.5 Operações textuais de construção do PDV 

 

Em primeiro lugar, devemos esclarecer o que queremos dizer com “operações textuais 

de construção do PDV”, uma vez que Rabatel não usa essa nomenclatura, mas a propomos e 
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reivindicamos como ferramenta de análise de nosso corpus e integração ao quadro geral 

proposto por Adam por meio da Análise Textual dos Discursos (ATD). 

Vimos no Capítulo I que Adam (2011a) coloca a enunciação como um dos planos de 

análise do texto. Conforme argumentamos com base em Adam (2011a), a enunciação não é 

somente um elemento que se encontra no texto, ou seja, apenas marcas de uma subjetividade 

que são identificáveis ao longo da materialidade textual. A enunciação constrói o sentido do 

texto ao lado de outros elementos que sua teoria figura. O texto é, entre outras coisas, fruto de 

um ato de enunciação, tese que reforçamos também a partir de Bakhtin (2015). 

Igualmente vimos em Adam (2011a) que o texto é analisado a partir de duas grandes 

operações: progressão e segmentação. Essas operações são possíveis porque as partes que 

compõe o texto são, virtualmente, candidatas a serem unidades textuais pela possibilidade de 

serem reiteradas. 

A unidade básica para Adam (2011a) é a proposição-enunciado. Tomando a 

proposição-enunciado como unidade básica textual, vemos que ele coloca a enunciação na 

base de formação do sentido textual. 

As unidades básicas que compõem o texto articulam-se para formar segmentos mais 

complexos (períodos, por exemplo), mas isso não significa que o texto é uma soma de suas 

partes. O texto possui um sentido global que não se confunde com a das suas partes. Isso fica 

patente quando pensamos em categorias de análise como unidade temática e ilocucionária, e 

sequência dominante encontradas na teoria de Adam (2011a). Na tradição da linguística 

textual isso é percebido na discussão e diferença acerca de coesão e coerência textual. 

Seguindo essa linha de raciocínio, Rabatel (2008, 2016a) anota que o PDV não é 

apenas algo que indica a fonte da enunciação (os enunciadores) no nível dos enunciados, mas 

denota a forma pela qual o sujeita referencia os objetos de discurso. A forma pela qual o 

sujeito referencia os objetos do discurso atravessa o nível dos enunciados (no sentido de 

proposição-enunciado, posto por Adam) e nesse momento justifica o que falamos de 

“operações textuais de construção do PDV”, uma vez que os processos de referenciação e os 

mecanismos da enunciação se manifestam não somente nas proposições-enunciados, mas 

também nas diversas formas pelas quais as proposições-enunciados se articulam, formando 

unidades superiores e complexas de sentido e gerando uma cadeia de PDV relacionados. 

Por essa razão separamos o Ponto de Vista da Responsabilidade Enunciativa. As 

operações de RE realizam-se não somente no plano das proposições-enunciados atribuíveis ao 

locutor / enunciador primário, validando seu próprio conteúdo proposicional, mas também em 

relação a conteúdos proposicionais relativos a enunciadores segundos, os quais o locutor / 



119 

 

enunciador primário pode validar por sua própria conta. A validação por conta própria do 

locutor / enunciador primário gera uma série de relações de sentido, de interação e 

encadeamento dos PDV provenientes dos diversos enunciadores, o que só pode ser 

compreendida no âmbito textual / discursivo. 

O próprio Rabatel (2008, 2016a) reconhece que sua teoria tem como objetivo a análise 

do PDV em textos, ultrapassando a análise enunciativa tradicional focada em enunciados 

simples. Podemos verificar essa postura teórica nas seguintes passagens: 

 

A ruptura com as abordagens da narrativa que fazem na superfície do discurso a 

manifestação de estruturas profundas imanentes não implica o abandono dos 

instrumentos que representam o esquema actancial, os percursos semióticos 

inseridos no quadro semiótico, os esquemas ternário ou quinário da narrativa, as 

isotopias etc. Contrariamente, ela convida a reconsiderá-los nos quadros teóricos que 

permitem aprender, mais finamente, o jogo interacional dos personagens (teoria das 

interações), bem como os fatores envolvidos na narração (análises pragmáticas dos 

atos de discurso, do apagamento enunciativo, da argumentação direta ou indireta), 

em conexão com as da narratologia, tendo tudo a ganhar de uma reflexão sobre as 

instâncias da enunciação e da narração sobre o escopo dos fenômenos de 

responsabilidade enunciativa, desde que a análise não se restringe mais aos 

limites da frase. (RABATEL, 2016a, p. 16, grifos nossos) 

 

Multiplicar os centros de perspectiva, mostrar seu papel na construção dos percursos 

interpretativos, é multiplicar, enriquecer, complexifica as vias de acesso aos textos 

(RABATEL, 2016a, p. 45, grifos nossos) 

 

A teoria do PDV oferece, assim, ao leitor, instrumentos privilegiados para lhe 

permitir (re)tecer, por seu turno, os fios do texto ou fazer, por seu turno, “a 

síntese do heterogêneo” – síntese que não se efetua apenas na própria narrativa, 

como dizia Ricoeur, mas também no próprio ato de reconfiguração da narrativa. 

Nessa perspectiva, o PDV está a serviço de uma pragmática e de uma 

hermenêutica dos textos (literários e não literários) que faça do leitor “o 

terceiro no diálogo”, conforme a bela fórmula de Bakhtin (1984, p. 332), que 

lhe permita tomar parte na coconstrução das interpretações, com base nas 

instruções do texto. (RABATEL, 2016a, p. 49, grifos nossos). 

 

Entendemos que a teoria do PDV de Rabatel é uma abordagem enunciativa em texto / 

discurso que permite analisar a ação narrativa, a ação leitora e a interação dos enunciadores 

envolvidos na narração e na leitura. Esse alicerce teórico é compatível com as proposições 

teóricas do próprio Adam (2011a), ainda que esse último tenha o texto em situação de 

discurso como objeto privilegiado de análise. 

Diante dessas considerações teóricas, (RABATEL, 2008, 2016a), asseveramos que 

“operações textuais de construção do PDV” são aquelas concernentes ao desenvolvimento do 

PDV ao longo de um texto, gerando um sentido global e local, bem como a maneira pela qual 

os PDVs de diversos enunciadores relacionam-se ao longo do texto. É a parte da teoria de 
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Rabatel concernente a essas duas dimensões que denominamos de operações textuais53. Nossa 

proposta integra a teoria do PDV à perspectiva da linguística textual proposta por Adam 

(2011a). 

Como ressaltamos, as operações textuais para a construção do PDV são tanto locais 

quanto globais para a produção do sentido do texto. Nessa medida, fazem parte desse 

conjunto: a) operações de responsabilidade enunciativa relativas à interação entre os diversos 

PDV que emergem ao longo da trama textual, seja de L1/E1 com seus próprios PDV, seja de 

L1/E1 com enunciadores segundos (posicionamento enunciativo); b) postura enunciativa de 

L1/E1 na coconstrução do seu PDV em conjunto com enunciadores segundos; c) plano de 

enunciação dominante na apresentação dos PDV num texto. Em nosso estudo focalizamos o 

posicionamento enunciativo (acordo, desacordo, neutralidade) e as posturas enunciativas 

(coenunciação, sobrenunciação e subenunciação). O plano enunciativo não foi tratado de 

maneira particular, o que não impediu de ter sido abordado de forma transversal e conjunta 

com outras categorias inseridas em nossa investigação, com o objetivo de explicar alguns 

fenômenos do nosso corpus. 

Propomos também uma diferenciação, cujo significado não se encontra da mesma 

maneira em Rabatel (2008, 2016a), mas pode ser justificado nas suas observações sobre a 

hierarquia dos enunciadores e nas considerações acerca do relacionamento entre o todo e a 

parte do texto encontradas em Adam (2011a). 

Pela nossa proposta, ancoramos em PDV global e PDV local. O PDV global é o PDV 

referente ao objeto de discurso que integra a unidade temática do texto, o qual é resultado da 

articulação dos diversos PDV oriundos das instâncias enunciativas intratextuais mobilizadas e 

cuja responsabilidade enunciativa podemos atribuir em geral54 ao locutor / enunciador 

primário. Entendemos que nossa visão é compatível com a teoria de Rabatel, como podemos 

ver no seguinte trecho 

 

[...] todos os enunciadores (enquanto fonte de conteúdos proposicionais) não se 

equivalem. Alguns são mais importantes que outros, conforme seu grau de 

atualização no discurso, a natureza dos fenômenos de responsabilidade enunciativa e 

as reações dos interlocutores: 

                                                 
53 Poderíamos afirmar que a teoria do PDV de Rabatel provê categorias que só podem ser compreendidas em 

situação de texto / discurso, mas preferimos uma restrição teórica e metodológica de modo a qualificar como 

operações textuais enunciativas apenas aquelas que, necessariamente, são explicáveis tendo em conta os 

mecanismos textuais de construção do sentido pela enunciação. 
54 Falamos “em geral”, pois reconhecemos que, em textos altamente polifônicos, o PDV global poderia ser 

atribuído a outras instâncias enunciativas. A nossa proposta teórica levou em consideração nosso corpus, âmbito 

no qual ela pôde ser verificada (Capítulo V). 
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 Primeiramente, o enunciador primário, aquele que assume a responsabilidade 

enunciativa dos PDV aos quais ele adere, aquele a quem se atribui um grande 

número de PDV, redutíveis a um PDV geral e uma posição argumentativa 

global que, supõe-se, corresponde a sua posição sobre a questão. Nomearemos 

principal o enunciador em sincretismo com o locutor, porque esse último exprime 

o PDV em um triplo aspecto: enquanto locutor, por intermédio de seu papel na 

enunciação (o locutor enquanto tal, de Ducrot); enquanto ser do mundo (o locutor 

λ, de Ducrot) e, por fim, enquanto sujeito que fala, aquele a quem se pede que 

preste contas pelo que é dito e pela forma como é dito. (RABATEL, 2016a, p. 86, 

grifos nossos).   

 

O PDV local são os diversos PDV que surgem ao longo da trama textual, atribuíveis 

tanto ao locutor / enunciador primário quanto a locutores / enunciadores segundo, os quais são 

articulados em relações de sentido a partir de uma série de operações enunciativas. 

Nossa posição teórica sobre as operações textuais enunciativas é que elas não são 

fortuitas ou aleatórias, mas possuem relação com os gêneros discursivos / textuais em que elas 

se manifestam. Desse modo, integramos a noção de gênero no uso dessas operações textuais 

enunciativas como categorias de análise no nosso corpus, ainda que isso não signifique que os 

gêneros discursivos / textuais sejam materializados, necessariamente, por uma única forma 

dessas operações. Nossa análise clarificou esse ponto ao analisar essas operações 

considerando o plano de texto da sentença judicial de pedido de falência. 

 

3.7.6 Acordo, desacordo e neutralidade na construção textual do PDV 

 

A responsabilidade enunciativa não é algo que um enunciador realiza somente sobre 

seu PDV, mas também sobre os PDV de outro enunciadores, já que L1/E1 pode por conta 

própria assumir a responsabilidade em relação a um PDV alheio. As interações entre os PDV 

em termos de responsabilidade enunciativa fazem nascer uma série de possibilidades.  

Segundo Rabatel (2008, 2013b, 2016a), ao imputar PDV a enunciadores segundos, 

L1/E1 pode estar em acordo, desacordo ou em neutralidade com os PDV imputados. O acordo 

consiste em consonância com o PDV do enunciador segundo, podendo ser caracterizado como 

uma forma de PEC “positiva” (compartilha do mesmo valor de verdade que foi atribuído a 

e2). O acordo não necessariamente precisa ser feito de forma explícita. O desacordo, por sua 

vez, está na maneira pela qual L1/E1 mostra que não compartilha do mesmo valor de verdade 

acerca do PDV imputado a e2. Seria uma forma de PEC “negativa”, mas apenas no sentido 

lógico (valor de verdade contrário ao tomado por e2). Há ainda a neutralidade, quando L1/E1 

não toma partido sobre o PDV de e2, ou seja, L1/E1 apenas leva em conta o PDV de e2 e, no 

entanto, não exerce responsabilidade enunciativa sobre ele. 
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As relações de acordo, desacordo e neutralidade exercem diversas funções 

textuais/discursivas, uma vez que podem ser postas a serviço de variadas formas de 

sequências textuais (para usar a terminologia de Adam): narrativas, argumentativas, entre 

outras. 

Dois aspectos interessantes que Rabatel (2008, 2013b, 2016a) anota sobre o acordo, 

desacordo e a neutralidade. O primeiro é que essas relações não devem ser vistas de forma 

absoluta, mas em graus. Desse modo, existem graus de acordo e desacordo de acordo com as 

visadas pretendidas por L1/E1. O segundo é que certos gêneros excluem formas de acordo, 

desacordo ou neutralidade por padrão, ainda que haja marcas linguísticas que apontem para 

elas. Rabatel (2009) dá o exemplo do gênero debate político, eminentemente argumentativo, 

onde há teses a apoiar ou a criticar, o que exclui a neutralidade. Resta nesse gênero o acordo 

ou desacordo, que pode ser identificado pelo analista conforme o co(n)texto dos enunciados. 

A RE nos gêneros discursivos / textuais que excluem a neutralidade por padrão é 

muitas vezes do tipo implícita, uma vez que podem não existir marcas explícitas do acordo / 

desacordo. Para essas situações, Rabatel (2007, 2008, 2013b) cunhou termos mais gerais: 

consonância e dissonância. 

A consonância são os meios gerais pelos quais ocorre a convergência de locutores / 

enunciadores para a construção de um objeto de discurso enquanto a dissonância marca o 

afastamento entre esses locutores /enunciadores (RABATEL, 2007). Rabatel (2007, 2008, 

2013b) assinala que a concordância e a discordância são polos extremos que admitem graus 

dentro do processo da concordância enunciativa. É a figura da “concordância discordante” 

(RABATEL, 2007, 2008, 2013b), a qual é analisada pela categoria das posturas enunciativas. 

Os meios de acordo, desacordo e neutralidade foram inseridos na nossa análise em 

conjunto com a categoria de plano de texto, com a finalidade de caracterizar e interpretar suas 

ocorrências tendo em vista o gênero sentença judicial (Capítulo V). 

 

3.7.7 Mecanismos de coconstrução textual do PDV – posturas enunciativas de coenunciação, 

subenunciação e sobrenunciação 

 

Rabatel (2013b, p. 160) assevera que as posturas enunciativas envolvem instâncias e 

operações que têm a ver com a organização da “coprodução dialógica, cognitiva e interacional 

dos enunciados”55. As posturas enunciativas ocorrem em razão da existência de dois níveis de 

                                                 
55 Co-production dialogique, cognitive et interactionnelle des énoncés. 
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responsabilidade enunciativa: a relativa ao discurso (o que, em razão da teoria de Adam, 

entenderemos na nossa pesquisa como relativa ao texto / discurso), feita por L1/E1; a relativa 

às instâncias internas de validação, feita pelos enunciadores segundos. Rabatel (2013b, p. 

161) esclarece que a dissociação entre nível de assunção de responsabilidade enunciativa 

explica  

 

as estratégias dialógicas de posicionamento pela repetição e duplicação enunciativas 

que entram em jogo no momento em que E1 se posiciona em relação aos seus outros 

eus ou outros que não sejam o seu eu, seja posicionamentos por repetição 

autodialógica, seja por duplicação heterodialógica56. 

 

 

Desse modo, Rabatel (2013b) traz três categorias: posição enunciativa, 

posicionamento enunciativo e postura enunciativa 

Rabatel (2013b) assevera que falar em posição enunciativa é refutar a noção 

vericondicional da linguagem, uma vez que uma série de recursos (categorizações, 

qualificações, uso de modalidades, entre outras) indicam a posição do enunciador no que 

tange aos objetos de discurso. A posição enunciativa do enunciador pode ser atualizada 

reportando-se ao seu domínio enunciativo (operações de identificação, ruptura ou 

diferenciação), por meio de remissão a instâncias de validação (si mesmo, interlocutor ou 

terceiro, formas de apagamento enunciativo, referência fictícia ou a formas não assertivas), 

por formas de predicação (modalidades de enunciação e modalidades de enunciado) e pela 

avaliação de sua própria enunciação/enunciado. 

O posicionamento enunciativo, por sua vez, está, para Rabatel (2013b), ligado à 

disjunção entre enunciador primeiro e segundo, que explica formas de modalização a partir do 

autor- e do heterodialogismo. Rabatel (2013b) entende que os enunciados compreendem a 

existência de enunciadores diferentes ainda que não haja discurso representado explícito. 

Desse modo, as situações dialógicas podem levar ao autodialogismo (outros de eu mesmo, por 

repetição autodialógica) ou ao heterodialogismo (outros que eu, por duplicação 

heterodialógica). 

O autodialogismo e heterodialogismo encontra-se na base da coconstrução de PDV, 

seja pela remissão de L1/E1 a seus ditos e PDV anteriores, seja pela remissão a PDV de 

enunciadores segundo. 

Essa posição teórica leva Rabatel a definir as posturas enunciativas como aquelas que: 

                                                 
56 les stratégies dialogiques de positionnements par redoublement et dédoublement énonciatifs qui entrent en jeu 

lorsque E1 se positionne par rapport aux autres de soi ou aux autres que soi, les positionnements par 

redoublement étant autodialogiques, ce par dédoublement étant hétérodialogiques. 
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[...] correspondem às relações entre os enunciadores na coconstrução linguística de 

um “mesmo” PDV, considerando que as formulações não alteram significativamente 

o PDV inicial. Nos planos sintático e discursivo, a coconstrução repousa de forma 

central sobre as marcas da retomada, citação, menção, reformulação, 

recontextualização: dentro desse quadro, todas as marcas que entram na 

coconstrução dos PDV (modo de atribuição referencial, escolha de predicação, 

progressão temática, tipos de argumento, procedimentos retóricos, etc.) contribuem 

para a expressão de posturas de co-, sobre- e subenunciação (RABATEL, 2008b, 

2010b, 2011a, b). (RABATEL, 2013b, p. 173)
57

. 

 

A postura de coenunciação é quando dois locutores/enunciadores produzem e 

partilham um PDV comum. Na postura de sobrenunciação, há uma coprodução de um PDV 

em que o locutor/enunciador primeiro reformula o PDV para seus propósitos argumentativos, 

ainda que pareça que diga a mesma coisa que o enunciador segundo mobilizado. A postura de 

subenunciação é o caso da coprodução de um PDV, nas palavras de Rabatel, “dominado”, em 

que o locutor/enunciador primeiro toma com distância um PDV de uma fonte com status 

preeminente. 

As posturas enunciativas é uma forma mais refinada de analisar a concordância 

enunciativa, uma vez que permite encontrar a discordância dentro da concordância. Rabatel 

(2007, 2008, 2013b) assinala essas nuances conforme o seguinte quadro: 

 

Figura 2: Graus de concordância e discordância nas posturas enunciativas para Rabatel 

concordância 

concordante 

concordância 

discordante 

discordância 

concordante 

 

discordância 
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consenso   dissenso 

 

 

 

coenunciação de um 

PDV 

 

sobrenunciação de um 

PDV 

subenunciação de um 

PDV 

enunciação de dois 

PDVs opostos 

Fonte: Rabatel (2007, 2008, 2013b). 

 

Rabatel (2015) reflete as relações entre posturas enunciativas e gêneros no sentido de 

saber se um gênero implica em uma postura. Sua visão teórica é cautelosa (RABATEL, 

2015), uma vez que a adoção e mudança de posturas enunciativas estaria mais ligada a 

                                                 
57 Les postures correspondent aux relations entre énonciateurs dans la coconstruction linguistique d’un “même” 

PDV, considérant que les formulations n’altèrent pas significativement le PDV initial. Aux plans syntaxique et 

discursif, la co-construction repose centralement sur des marques de reprise, citation, mention, reformulation, 

recontextualisation: dans ce cadre, toutes les marques qui entrent dans la co-construction des PDV (mode de 

donation des référents, choix de prédication, progression thématique, types d’arguments, procédés rhétoriques, 

etc.) contribuent à l’expression des postures de co-, sur- et sousénonciation (RABATEL, 2008b, 2010b, 2011a, 

b). 
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objetivos enunciativos e argumentativos, ainda que existem restrições em razão da situação e 

do gênero. Assim, 

 

A escolha de um gênero implica em uma postura? Diria que os gêneros, pelo menos 

alguns deles, implicam em graus variados a escolha de certos temas, de certos 

registros. Mas essas constrições são variáveis e elas sempre são passíveis de serem 

contornadas parcialmente para quem quer inovar.58 (RABATEL, 2015, p. 129). 

 

Nossa compreensão é de que Rabatel (2015) não vê o gênero como uma implicação de 

um tipo de postura, mas um fator de regulação e limitação das posturas enunciativas 

possíveis em virtude do espaço permitido pelo gênero, especialmente seu propósito 

comunicativo. Levamos em consideração essa advertência, analisando as posturas 

enunciativas no gênero sentença judicial de pedido de falência em conjugação com as partes 

do plano de texto (Capítulo V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Le choix d’un genre impliquet-il une posture? On sait que les genres, du moins certains d’entre eux, 

impliquent à des degrés divers le choix de certains thèmes, de certains registres. Mais ce contraintes sont 

variables et il toujours possible de les contourner partiellement, à qui veut innover. 
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CAPÍTULO IV - METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

4.1 Percurso metodológico 

 

Antes de discutir o conceito e características básicas ligadas ao método qualitativo, 

focalizamos o que é o método e sua função para a pesquisa científica. 

O método na pesquisa científica é responsável por estabelecer uma ponte entre a teoria 

e a realidade sobre a qual essa teoria pretende lançar descrições/explicações (MINAYO; 

SANCHES, 1993). Nesse sentido, a realidade enquanto tal é apenas uma forma bruta que não 

possui em si qualquer forma de explicação racional que possa transcender a sua realização 

contingente num certo espaço e num certo tempo. Da mesma forma, a teoria sem a realidade 

que a confirme ou a invalide (ou, em outro sentido, possibilite a construção teorética) parece-

nos um discurso vazio, desprovido de qualquer significado. 

O método permite ligar essas duas vertentes (teoria e realidade), estabelecendo uma 

conexão entre elas, permitindo, assim, um duplo ajuste à investigação, levando a reflexões 

sobre a adequação, a correção e ajuste da teoria ou dos dados coletados (MINAYO; 

SANCHES, 1993). Por essa razão, o método não é acessório à pesquisa, pois é ele quem 

revela o os resultados produzidos e o raciocínio pelo qual uma teoria é pensada perante uma 

realidade (ou o contrário: como uma realidade permite ser pensada em termos teóricos) 

(MINAYO; SANCHES, 1993; OLIVEIRA, 2005). 

A escolha posta pela aplicação de um caminho de investigação envolve o uso de 

métodos. As formas de conhecer uma realidade não são unívocas e isso se reflete na 

construção do saber científico por meio da pesquisa, por isso a pesquisa envolve a escolha de 

métodos e é nesse contexto que surge a diferença entre as metodologias qualitativa e 

quantitativa. Embora a diferença entre qualitativo e quantitativo seja cada vez mais 

questionada, há o reconhecimento de que a realidade do objeto pesquisado faça ser necessária 

uma abordagem ou mais quantitativa ou mais qualitativa (OLIVEIRA, 1997). 

A metodologia qualitativa nasce de uma discussão bastante ligada ao caráter de 

cientificidade das investigações no âmbito das Ciências Sociais. Essa discussão gira em torno 

da relação entre o investigador e o objeto da investigação, que, diferentemente das Ciências 

Naturais, é um ser humano como o investigador (ou pelo menos, um objeto criado por um ser 

humano). Essa particularidade levou a discussões sobre o método adequado às Ciências 

Sociais, seja no sentido de replicar os pressupostos já aplicados às Ciências Naturais (como 

podemos encontrar em Durkheim), seja para reivindicar um método próprio às Ciências 
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Humanas (posição essa que podemos encontrar em Max Weber) (MINAYO; SANCHES, 

1993). 

Ao lidar com a esfera do humano, um fator a ser considerado é que as relações sociais 

são plenas de sentidos que não são deriváveis da realidade física, química ou biológica que o 

constitui ou o cerca. O ser humano dá sentido particular às suas relações sociais que 

transcendem os aspectos físicos que as constituem. Isso leva a um problema: ou se faz 

pesquisa (numa posição positivista) que desconsidera o sentido que o ser humano dá as suas 

ações, considerando apenas os aspectos externos do seu comportamento, ou se toma a sério 

esse sentido formado pela subjetividade humana (MINAYO; SANCHES, 1993). 

A capacidade de simbolizar o mundo e como isso forma as relações sociais são os 

fatores que fazem emergir a metodologia qualitativa. A metodologia qualitativa enxerga que 

essa realidade simbólica, que combina a singularidade do ser humano com a sua linguagem, é 

tratável do ponto de vista científico, mas não nos mesmos termos das Ciências Naturais, 

exigindo formas diferenciadas de tratamento da teoria e dos dados coletados (MINAYO; 

SANCHES, 1993). O método qualitativo toma em consideração essa singularidade humana de 

modo a perceber a realidade como algo complexo, cuja compreensão não pode ser obtida 

apenas pela mensuração e exatidão de dados (DEMO, 2009). 

Dada a profusão de referenciais teóricos, fala-se hoje muitas vezes em abordagem 

qualitativa, não em método qualitativo, uma vez que não haveria um método único que 

cobriria essa forma de pesquisar (OLIVEIRA, 2005). Na conceituação de Oliveira (2005, p. 

41) (que prefere falar em abordagem ou pesquisa qualitativa), o método qualitativo é “um 

processo de reflexão e análise da realidade através de métodos e técnicas para compreensão 

detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação". 

O método quantitativo, por seu turno, surge das discussões de se poder obter um 

conhecimento geral e universal que possa ser enumerável e mensurável. Desde há muito 

tempo, percebeu-se que a linguagem natural não era um instrumento fiável para essa tarefa 

(MINAYO; SANCHES, 1993). 

Uma vez que a linguagem natural traz diversos problemas para a tarefa de tornar 

mensurável o conhecimento, a base pensada para esse tipo de empreendimento deixou de lado 

a linguagem natural para se focar na linguagem matemática para alcançar a desejada precisão. 

Assim, a linguagem matemática é a fundação das pesquisas que aplicam o método 

quantitativo com o fim de ter precisão na descrição de dados (MINAYO; SANCHES, 1993). 

O método quantitativo, entretanto, não significa meramente a quantificação 

matemática, pois essa quantificação deve ser pensada com o fim de produzir conhecimento de 
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caráter generalizado. Surgem várias questões quando se aplica esse método: a) universo que 

deve ser pesquisado considerando o objetivo da pesquisa (todo ou apenas uma amostragem); 

b) se apenas uma amostragem for pesquisada, que critérios que se deve usar para saber se a 

pesquisa dessa amostra é significativa do universo pesquisado; c) saber o que é relevante ou 

influente nos dados coletados para explicar o objeto de pesquisa. 

É diante dessas perguntas que o método quantitativo não significa apenas mensuração 

matemática simples (enumeração e porcentagem, por exemplo). Essa mensuração matemática 

vai tomar por base o aparato estatístico, pois ela permite: a) prover ferramentas para que se 

possa analisar um fenômeno sem que tenha que recorrer a análise de todo o universo que 

cobre esse fenômeno (cobrir todo o universo é na maioria dos casos impossível); b) 

possibilidade de detectar regularidades por trás da aparente aleatoriedade dos fenômenos; c) 

possibilidade de analisar essas regularidades de modo a predizer eventos futuros. Minayo e 

Sanches (1993) advertem que a aplicação do método quantitativo em pesquisas sobre o 

mundo social enfrenta os problemas da singularidade humana que a cercam. 

O método quantitativo possui as seguintes características segundo Creswell (2007): a) 

predeterminada (formulação de hipóteses com base em teoria que pode ser validada ou não); 

b) perguntas baseadas em instrumento; dados de desempenho, de atitude, observacionais e de 

censo; c) análise estatística. 

Verificamos nos autores consultados que a adoção de uma abordagem metodológica 

deve levar em conta dois pontos para o desenvolvimento da pesquisa pretendida: a teoria 

adotada e o objeto de estudo. A escolha metodológica permite ligar as categorias de análise 

fornecidas de forma adequada ao objeto investigado possibilitando os resultados pretendidos. 

 Desse modo, a nossa escolha metodológica levou em conta nossa teoria de base 

(Análise Textual dos Discursos) e as categorias pelas quais ela propõe o estudo do objeto 

selecionado (sentença judicial de pedido de falência).  

 

4.2 Diretrizes metodológicas gerais adotadas pela pesquisa 

 

De forma a detalhar os procedimentos de análise que foram realizados em razão das 

categorias escolhidas, mostramos e discutimos a nossa escolha metodológica a partir da 

abordagem teórica promovida pela ATD, que, nos termos propostos por Adam (2011), é 

qualitativa. Evidentemente, há abordagens teóricas nos estudos da linguagem que reivindicam 

para si outras abordagens metodológicas, situando-a ou na metodologia qualitativa ou na 

metodologia quantitativa ou combinando as duas perspectivas. Como exemplo, temos a 
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Sociolinguística, de linha variacionista, que expressamente reivindica uma metodologia 

quantitativa com utilização de aparato estatístico (TAGLIAMONTE, 2006). 

Dada a abordagem teórica da ATD na formulação de Adam, especialmente no que diz 

respeito às noções de texto e discurso e ao procedimento de estabelecimento dos textos, bem 

como aos conceitos e às características do método qualitativo e quantitativo discutida em 

autores, como, por exemplo, Minayo; Sanches (1993); Creswell (2007), Demo (2009) e 

Oliveira (2005), entendemos que a ATD apresenta ferramentas e categorias de análise mais 

vinculadas ao método qualitativo. 

Essa maior vinculação ocorre em razão do procedimento de definição do texto, 

enquanto objeto de análise (vide Capítulo I). A descrição e a análise do corpus produzem 

resultados de pesquisa que emergem conjuntamente com os dados que são analisados. A ATD  

coloca no plano estritamente teórico geral ferramentas e categorias de análise do texto em 

situação de discurso. Assim, tanto a análise bem como a teoria passam a ser emergentes, num 

ciclo contínuo de formulação de questões, a partir dos dados e vice-versa.  

Entretanto, não pensamos que a orientação metodológica mais qualitativa da ATD 

implique a exclusão de movimentos metodológicos mais próximos do enfoque quantitativo. A 

análise de corpus pode ser um instrumento para testar hipóteses de pesquisa e, dessa maneira, 

expandir o aparato teórico nos seus instrumentos de análise. Fizemos isso, por meio de nossa 

pesquisa, ao formular um caminho teórico para investigar os dispositivos enunciativos no 

texto à luz dos nossos dados. 

Nossa pesquisa situa-se, pois, no âmbito geral da metodologia qualitativa. As 

categorias de RE e do PDV, situadas nos marcos gerais do texto, enunciação e gênero do 

discurso, possibilitaram a construção do sentido do texto, a partir da abordagem teórica 

adotada. 

A inscrição de nossa pesquisa no viés qualitativo traz duas implicações metodológicas. 

A primeira é que nossa pesquisa é interpretativista. Valemo-nos das ferramentas e categorias 

de análise selecionadas para interpretar os dados que extraímos das sentenças judiciais por 

meio de nosso procedimento de estabelecimento e tratamento dos textos selecionados para 

nosso corpus. 

A segunda é que nossa pesquisa se vale primordialmente do raciocínio indutivo. Os 

resultados que buscamos emergiram na mesma medida em que foram analisados os dados por 

meio das ferramentas e categorias dispostas pelas teorias adotadas, as quais ofereceram um 

caminho de interpretação. O caráter indutivo manifesta-se na própria escolha das categorias, 

uma vez que essa foi realizada tendo em vista a realidade apresentada pelo material de 
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análise. Entretanto, nossa pesquisa apresenta, também, um movimento dedutivo, ao 

defendermos o uso das categorias de Rabatel (2008, 2009, 2013b, 2015, 2016a) no que tange 

à coenunciação (posicionamento e posturas enunciativas) como forma de estudar os 

dispositivos enunciativos dentro do modelo de Análise Textual dos Discursos (ATD) proposto 

por Adam (2011).   

A metodologia que adotamos buscou, então, responder às seguintes perguntas de 

pesquisa conforme os objetivos delineados (Introdução): a) como as sentenças judiciais 

selecionadas materializam aspectos de gênero discursivo, no que concerne, especialmente, à 

composição textual, aos enunciadores e ao propósito comunicativo?; b) de que forma é 

marcada a presença dos enunciadores nas sentenças judiciais selecionadas para análise?; c) de 

que forma são realizadas operações de RE e de que maneira elas se distribuem e significam na 

composição textual das sentenças analisadas?; d) como o quadro mediativo aparece e que 

função(ões) assume no nosso corpus?; e) que operações de coenunciação são encontradas no 

nosso corpus e de que maneira essas operações realizam os dispositivos enunciativos do texto 

considerando sua composição? 

O método qualitativo desempenhou em nossa tese um papel interpretativo dos textos 

coletados tanto a partir das categorias gerais ligadas ao texto, à enunciação e ao gênero 

discursivo / textual quanto a partir de categorias específicas relacionadas à RE e ao PDV, 

corroborando as respostas às perguntas de pesquisa acima citadas e que deram origem aos 

objetivos dispostos na Introdução. Desse modo, foi-nos possível construir sentidos para os 

textos, a partir dos fenômenos analisados, o que nos permitiu encontrar os resultados 

disponibilizados no Capítulo V, acerca do PDV e da RE. 

 

4.3 Análise e interpretação dos dados do corpus de nossa pesquisa 

 

A adoção do método qualitativo significou definir passos para realizar o 

empreendimento pretendido. Seguindo esse método, os passos de pesquisa foram voltados 

para extração de dados por meio de um procedimento de sua geração com o fim de que fosse 

possível aplicar as categorias de análise e interpretar esses dados. 

Como nota Creswell (2007, p. 194): 

 

A discussão do plano de análise de dados deve ter diversos componentes. O 

processo de análise de dados consiste de extrair sentido dos dados de texto e 

imagem. Envolve preparar os dados para análise, conduzir análise diferentes, 
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aprofundar-se cada vez mais no entendimento dos dados, fazer representação dos 

dados e fazer uma interpretação do significado mais amplo dos dados. 

  

 

A organização e realização da pesquisa para o alcance dos seus fins faz com que o 

pesquisador tenha que a dividir em passos. Creswell (2007) sugere os seguintes passos 

genéricos com vistas à organização da pesquisa qualitativa: a) organização e preparação dos 

dados presentes no corpus com fins de análise; b) leitura geral e integral dos dados do corpus; 

c) análise dos dados do corpus em detalhamento com organização por categorias.  

Nossa pesquisa traduziu essas etapas gerais em três movimentos (I - formação do 

corpus; II - tratamento dos documentos coletados; III – procedimentos de análise), os quais 

detalhamos nos tópicos posteriores. 

 

4.3.1 Formação do corpus 

 

A formação do corpus obedeceu a dois princípios de seleção: um critério teórico, em 

função da noção de gênero discursivo / textual; e outro de ordem do objeto empírico, pela 

restrição do campo temático da sentença judicial. 

Do ponto de vista da coleta do corpus, a presente pesquisa apresenta-se como 

documental. Ela é caracterizada como documental pelo fato de que os documentos coletados 

não possuírem tratamento prévio, ficando essa tarefa a cargo do pesquisador conforme os 

objetivos do presente estudo (OLIVEIRA, 2005), tratamento esse realizado pelo 

procedimento de estabelecimento do texto. 

A primeira preocupação foi a de recorrer a uma base de dados que fosse a mais 

acessível possível de modo a realizar a seleção de documentos que formariam o corpus de 

nossa pesquisa. Procuramos uma base de dados que não necessitasse de autorização específica 

de órgão ou entidade, seja essa relativa à proprietária dos dados, seja à Universidade por 

questões de ética da pesquisa.  

Outra preocupação foi a de que essa base de dados já estivesse previamente 

estruturada, permitindo consulta indexada aberta ao público de modo a facilitar tanto o 

trabalho da nossa pesquisa quanto a de outros pesquisadores que possivelmente se 

interessassem pela temática. 

Por essas razões os documentos foram coletados em bancos de dados de sentenças 

online vinculados a diversos Tribunais de Justiça Estadual no Brasil. 
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A escolha em razão do gênero discursivo / textual orientou a coleta de documentos 

correspondentes a textos de sentenças judiciais para atender às características teóricas 

apresentadas nos Capítulos II e III, especialmente as da área de falência no Brasil. Assim, 

para reunir esses documentos segundo esses critérios, foram identificadas várias marcas 

linguísticas, textuais e discursivas, bem como o espaço de circulação do gênero discursivo / 

textual em análise. 

Os critérios empíricos escolhidos para a delimitação temática do corpus estão 

relacionados ao problema de ter em vista uma vastidão de documentos que possivelmente 

poderiam ser recolhidos. Falar de “sentença judicial” e “falência” pode remeter a diversos 

tipos de documentos que, embora guardem similitudes em razão do gênero, apresentam 

variações por diversas razões (questão processual a ser decidida, partes envolvidas, instância 

do poder judiciário, entre outras).  

Com o intuito de obter homogeneidade e representatividade na formação do corpus, 

foram adotados os seguintes critérios: a) a sentença judicial devia ter como tema decidir ou 

não pela decretação da falência de uma empresa; b) a sentença judicial devia ter sido proferida 

pelo juiz de 1º grau59, tendo como autor aquele que pediu a falência e como ré a empresa 

contra quem é pedida a falência; c) as decisões deviam ter entre os fundamentos jurídicos para 

a decretação da falência a Lei de Recuperação e Falência (Lei Federal 11.101/2005); d) as 

sentenças judiciais deviam ter sido prolatadas conforme o plano de texto previsto pelo CPC de 

1973; e) uma vez que as sentenças judiciais deviam ter o plano de texto do antigo CPC e seu 

fundamento na Lei de Recuperação e Falência, as sentenças deviam ter sido prolatadas entre 

os anos de 2005 e 2015; f) as sentenças deviam ter sido proferidas em território brasileiro, por 

juízes diferentes, localizados em Estados nas cinco regiões da federação brasileira; g) as 

sentenças ou seriam de procedência ou improcedência do pedido. 

O processo de coleta de nosso corpus trouxe um conjunto de circunstâncias que foram 

determinantes na sua formação inicial. Uma dessas circunstâncias foi relativa ao grau de 

publicidade dos bancos de dados examinados. Os bancos de dados online dos Tribunais de 

Justiça apresentaram diferenças no seu caráter de publicidade, sistema de pesquisa e 

organização. Em geral, os sites apresentaram dados da tramitação processual dos pedidos de 

falência, identificando-se elementos como as partes, o número de processo, classificação do 

pedido e passos do processo.  

                                                 
59 Sendo juiz de 1º grau, temos o chamado “juiz singular”, o que significa que as sentenças judiciais foram 

prolatadas por um único juiz. 
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Entretanto, um número considerável de sistemas não permitia o acesso aos 

documentos contendo os textos das sentenças judiciais almejadas. Alguns deles (como o do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) exigiam senha, o que não é compatível com a natureza 

pública do banco de dados exigida pela nossa pesquisa. Outra circunstância foi a disparidade 

em número de sentenças prolatadas por Estado e Região brasileira. Havia Estados e Regiões 

que possuíam um grande número de sentenças (Ex.: São Paulo e Região Sul) enquanto outros 

com poucas sentenças (Ex.: Acre e Região Centro-oeste). Por fim, muitas sentenças 

apresentaram bastante homogeneidade no campo da fundamentação e da estrutura, o que, 

segundo nossa avaliação, se deve ao uso de um modelo de sentença para dar conta de variados 

casos (Ex.: sentenças no Estado de São Paulo que possuíam a mesma estrutura, variando 

apenas com relação às partes e alguns fundamentos). 

Os critérios de seleção e as circunstâncias listadas levaram a uma recolha inicial de 27 

sentenças judiciais. A análise desse primeiro conjunto mostrou que existia uma desproporção 

entre sentenças de procedência e improcedência (mais sentenças de improcedência do que de 

procedência), assim como muitas sentenças provenientes da Região Sul e Sudeste em 

comparação com outras regiões brasileiras. Percebemos que seria relevante haver uma 

proporção próxima a 50% (cinquenta por cento) entre sentenças de procedência e 

improcedência distribuídas pelas cinco regiões brasileiras de modo que nossa recolha 

possuísse caráter representativo do universo sobre o qual propomos analisar. 

Aplicando-se os critérios da proporcionalidade e da heterogeneidade à recolha inicial 

do corpus, chegamos finalmente a um universo de 13 (treze) sentenças judiciais, sendo 08 

(oito) de procedência do pedido e 05 (cinco) de improcedência conforme mostra o quadro 

abaixo: 

 

Quadro 2: Conjunto de sentenças que forma o corpus 

Identificação 

no corpus 

Região Estado Cidade Vara Ano Nº do 

processo 

Procedência 

do pedido 

1. S_N_AC_01 

 

Norte Acre Rio 

Branco 

2ª Vara 

Cível da 

Comarca 

de Rio 

Branco 

2014 0005720-

97.2007.8.01.0

001 

Não 

2. S_N_AP_01 

 

Norte Amapá Macapá 1ª Vara 

Cível e 

de 

Fazenda 

2009 002520325.20

08.8.03.0001 

Sim 
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Pública 

de 

Macapá  

3. S_N_RO_01 

 

Norte Rondônia Piment

a 

Bueno 

2º Vara 

Cível 

2011 0004292-

32.2011.8.22.0

009 

Não 

4. 

S_NE_PB_01 

 

Nordeste Paraíba João 

Pessoa 

Vara de 

Feitos 

Especiais 

da 

Comarca 

da 

Capital – 

Pb 

2013 200.2012.121.

740-6 

Não 

5. 

S_NE_RN_01 

 

Nordeste  Rio 

Grande do 

Norte 

Natal Juízo de 

Direito 

da 18ª 

Vara 

Cível da 

Comarca 

de Natal 

2010 001.09.023439

-2 

Não 

6. 

S_CO_MS_01 

 

Centro-

Oeste  

Mato 

Grosso do 

Sul 

Campo 

Grande 

Vara de 

Falências

, 

Recupera

ções, 

Insolvên

cias e 

Cartas 

Precatóri

as Cíveis 

2014 0066672-

94.2011.8.12.0

001 

Não 

7. S_SE_ES_01 

 

Sudeste  Espírito 

Santo 

Vitória 13ª Vara 

Cível 

Especiali

zada 

Empresar

ial De 

Recupera

ção 

Judicial e 

Falência 

2015 002699358.20

13.8.08.0024 

Sim 

8. S_SE_SP_01 

 

Sudeste  São Paulo São 

Paulo 

1ª Vara 

de 

Falências 

e 

Recupera

ções 

2013 0029369-

16.2012.8.26.0

100 

Sim 
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Judiciais 

9. S_S_PR_01 

 

Sul Paraná Curitib

a 

2ª Vara 

de 

Falências 

e 

Recupera

ção 

Judicial 

de 

Curitiba 

2015 0028365-

22.2013.8.16.0

185 

Sim 

10. S_S_PR_02 

 

Sul Paraná Apucar

ana 

2ª Vara 

Cível de 

Apucara

na 

2015 0011738-

46.2011.8.16.0

044 

Sim 

11. S_S_RS_01 

 

Sul Rio 

Grande do 

Sul 

 

Santo 

Antôni

o da 

Patrulh

a 

Comarca 

de Santo 

Antônio 

da 

Patrulha 

2ª Vara 

2013 065/1.11.0000

724-4 

(CNJ:.000148

3-

25.2011.8.21.0

065) 

 

Sim 

12. S_S_RS_02 

 

Sul Rio 

Grande do 

Sul 

 

Estrela Comarca 

de 

Estrela 

1ª Vara 

2014 047/1.07.0001

838-0 

(CNJ:.001838

1-

12.2007.8.21.0

047) 

Sim 

13. S_S_SC_01 

 

Sul Santa 

Catarina 

 

Tubarã

o 

2ª Vara 

Cível da  

Comarca 

de 

Tubarão  

2008 075.07.004762

-0 

 

Sim 

Fonte: elaboração própria 

 

4.3.2 Tratamento dos documentos coletados para a análise 

 

Para realizar os procedimentos de análise, dois passos foram realizados: 1º) tratamento 

do documento de modo a possibilitar a aplicação das categorias de análise; 2º) descrição da 

forma de aplicação das categorias para chegar à interpretação dos dados obtidos. Cuidamos do 

primeiro procedimento nesse tópico 

O primeiro procedimento de tratamento dos documentos coletados realizado foi o do 

estabelecimento do texto. Conforme Adam (2011a), o texto não é uma entidade preexistente à 
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análise do pesquisador. O texto surge com a ação do analista e, por isso, o analista tem que 

primeiro estabelecer o que será considerado texto, partindo de critérios de pertinência ao 

objetivo da pesquisa e do objeto empírico em estudo.  

Nas palavras do autor: 

 

O texto aparece, assim, como uma unidade construída pela análise. François Rastier 

(2001, p. 82) tem razão ao dizer que devemos lembrar este ensinamento da filologia: 

“a filologia lembra que os textos não são dados, mas construções problemáticas 

decorrentes de diversos procedimentos”. Isso não se refere somente aos 

procedimentos editoriais de fixação dos textos nos suportes materiais de difusão, 

mas também ao estabelecimento de nosso objeto de estudo. (ADAM, 2011a, p. 72-

73). 

 

Nesse sentido, não estudamos todos os elementos da sentença judicial, mas apenas os 

relevantes para os propósitos de nossa investigação. Por isso, somente as partes que compõem 

o plano de texto institucionalizado para as sentenças judiciais componentes do corpus 

(relatório, fundamentação e dispositivo) foram consideradas como texto para fins de análise. 

Delimitado o texto, foi realizado como segundo procedimento de tratamento a 

produção de uma versão de trabalho que não fosse a forma na qual o texto está disposto nos 

documentos originais. 

A noção de plano de texto e as características do gênero sentença judicial 

anteriormente indicadas serviram de orientação para a forma pela qual tratamos nosso corpus. 

Nossa pesquisa dividiu o texto em parágrafos e linhas. Os parágrafos foram 

enumerados com números e cada linha com letras (e, na sua falta, as linhas passaram a ser 

enumeradas com números). Feita a divisão em parágrafos e linhas, definimos a que parte do 

plano de texto elas pertencem, uma vez que a noção de plano de texto foi transversal nas 

diversas categorias analisadas. 

O terceiro procedimento foi o de produção de quadros de análise. Extraímos trechos 

dos textos das sentenças judiciais segundo as coordenadas parágrafo(s)-linha(s) (Ex.: 6a-f) e 

associamos o trecho a uma categoria de análise de modo a permitir o estudo do fenômeno 

linguístico/textual/discursivo encontrado no trecho escolhido. Em muito dos quadros de 

análise o enquadramento dos dados toma o plano de texto como categoria mais geral que 

encobre a categoria de análise com o fim de investigação do fenômeno. Os quadros de análise 

assumiram a forma dos dois tipos de modelo a seguir: 
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Categoria Trecho do texto 

 

 Plano do texto (relatório, 

fundamentação, dispositivo) 

 

Categoria Trecho do texto 

 

 

4.3.3 Procedimentos de análise: categorias selecionadas e formas de aplicação 

 

A nossa análise possui três etapas que tomam como fio condutor, como dito na 

introdução, a construção do PDV acerca da falência pedida pelo autor (e2) contra o réu (e3) 

pelo juiz (L1/E1). 

A primeira parte analisou o corpus à luz das características gerais do gênero sentença 

judicial segundo os apontamentos da literatura consultada, bem como discutiu essa literatura 

em confrontação com os dados de nosso corpus.  

Nossa análise foi realizada desde os componentes do gênero propostos por Adam 

(2001), tendo em vista as considerações dos teóricos do gênero aportados para a pesquisa 

(Bakhtin 2015, Bazerman 2006, Miller 2012 e Swales 1990). Os componentes foram: a) 

semântico (verdade/ficcionalidade; base temática); b) enunciativo (tomada de posição sobre 

os enunciados, implicação dos coenunciadores); c) pragmático (finalidade intenção 

comunicativa); d) estilístico e fraseológico (textura microlinguística); d) componente 

composicional (plano de texto, sequências, relação entre texto e imagem); e) componente 

material (suporte, comprimento, colocação na página e tipo de tipografia); f) componente 

peritextual (fronteiras do texto); g) componente metatextual (formação sócio-discursiva; 

teorias do gênero). Nessa parte a análise concentra-se em três componentes: enunciativa, 

pragmática e textual por meio de categorias do enunciador (na visão de Rabatel 2008, 2009, 

2013, 2015, 2016, complementada com Adam 2011a), de finalidade e propósito comunicativo 

(como discutido nas teorias de Bazerman 2006, Miller 2012 e Swales 1990), e de plano de 

texto (ADAM, 2011a). 

Analisamos, em geral, os outros componentes de forma mais breve fazendo três 

movimentos: 

 

Componente do gênero – caracterização no corpus – excerto com explicação 
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 Identificamos os enunciadores presentes nas sentenças conforme os graus de 

responsabilidade enunciativa propostos por Adam (2011a) e classificamos esses enunciadores 

a seguinte proposta: a) enunciadores do processo; b) enunciadores do direito; c) enunciadores 

da doutrina; d) outros enunciadores60.  

Os enunciadores do processo são aqueles que são responsáveis pelos PDV que 

compõem os atos processuais (petição, contestação, sentença, provas, entre outros). Os 

enunciadores do direito são os mobilizados pelo texto com o objetivo de dizer qual é o Direito 

aplicável ao caso, principalmente em termos de fundamentação (são eles a Lei, a 

Jurisprudência, entre outros). Os enunciadores da doutrina são os estudiosos do direito, 

chamados de doutrinadores, responsáveis pela investigação das normas jurídicas e invocados 

nas sentenças como estratégia de argumentação. Os outros enunciadores são os mobilizados 

pela sentença judicial que não são incluídos nas categorias anteriores, podendo desempenhar 

vários papéis no texto da sentença judicial (um exemplo é a menção à fala de uma pessoa na 

história narrada pelo demandante sem que a mesma tenha sido chamada para testemunhar 

sobre a fala proferida).  

O juiz foi classificado como locutor/enunciador primário (L1/E1) e ou outros apenas 

como enunciadores segundos (e2, e3, ...), seguindo a proposta de Rabatel (2008, 2009, 2013b, 

2015, 2016a). Com relação aos enunciadores segundo, não fizemos a diferença se eles são 

somente enunciadores ou se podem ser também locutores. 

Na segunda e terceira partes aplicamos as categorias da RE e do PDV tendo em vista 

as concepções teóricas que foram adotadas para texto, enunciação e gênero discursivo / 

textual. 

De modo geral, definimos em primeiro lugar a manifestação do objeto de discurso 

falência nos textos estudados, uma vez que foi sobre esse objeto que concentramos nosso 

estudo da RE e do PDV. 

Feito isso, a segunda parte trouxe os resultados da aplicação das categorias da 

responsabilidade enunciativa a partir de Rabatel (2008, 2009, 2013b, 2015, 2016a) no que 

concerne ao objeto de discurso falência, identificando as operações de: a) responsabilidade 

enunciativa (PEC); b) imputação; c) quase-responsabilidade (quase-PEC). A identificação 

dessas operações de RE levou em conta a proposta de marcas de responsabilidade enunciativa 

e o plano de texto como proposto por Adam (2011a), mas sem a preocupação de restringir a 

                                                 
60 Não colocamos a doutrina no mesmo campo dos enunciadores do Direito, pois entendemos que a doutrina, 

apesar de ser material de fundamentação frequente nos diversos gêneros que compõem o processo judicial, não é 

normativa, ou seja, de observância obrigatória pelos juízes na aplicação do Direito. 
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análise a marcas específicas (Ex.: analisar apenas os modalizadores). Com base em Adam 

(2011a), discutimos a possibilidade de se falar em marcas textuais da responsabilidade 

enunciativa como forma de expandir a teoria do autor. Discutimos também o uso de quadros 

mediativos nas sentenças pesquisadas com base em Guentchéva (1994, 2011, 2014). 

Na terceira parte discutimos a construção textual do PDV acerca de “falência” pelo 

juiz a partir das categorias de Rabatel (2008, 2009, 2013b, 2015, 2016a). Pesquisamos a 

maneira pela qual o juiz e os outros enunciadores interagem acerca do PDV selecionado em 

termos de acordo, desacordo e neutralidade.  

Verificamos igualmente como o juiz mobilizou outros enunciadores nas diversas 

partes da sentença para a coconstrução do PDV selecionado por meio de posturas de 

coenunciação, subenunciação e sobrenunciação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

CAPÍTULO V - PONTO DE VISTA E RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA EM 

SENTENÇA JUDICIAL DE PEDIDO DE FALÊNCIA: ANÁLISE DE CORPUS 

 

5.1 Componentes do gênero nas sentenças judiciais analisadas 

 

Os textos coletados apresentaram diversas características que indicam o pertencimento 

ao gênero sentença judicial, conforme a literatura levantada, ainda que tragam peculiaridades 

em razão da temática (pedido de falência). Em atenção às bases teóricas postas no Capítulo II, 

consideramos nas análises as categorias postas por Bakhtin (2015) e Adam (2011a, 2011b), 

complementadas com as observações de Bazerman (2006), Miller (2012) e Swales (1990), 

como base teórica geral de nossa análise. 

Levamos igualmente em consideração os estudos sobre o gênero sentença judicial, os 

teóricos do Direito e a legislação especializada, consultados de maneira a embasar e justificar 

nossas análises de um ponto de vista específico no que se refere às sentenças judiciais de 

pedido de falência, tendo sido buscadas marcas que caracterizam essa espécie de sentença 

perante o universo geral no qual elas se inserem. 

 

5.1.1 Componente semântico 

 

Bakhtin (2015) assevera que um gênero do discurso possui como uma das suas 

características o conteúdo temático. Por sua vez, Adam (2011a) afirma que os textos possuem 

do ponto de vista semântico uma unidade temática, que resume o tema do texto proposto pelo 

locutor ao seu interlocutor. As duas noções, embora vizinhas, não se confundem, uma vez que 

um gênero do discurso pode ser formado por textos com várias unidades temáticas. Uma 

carta, por exemplo, reconhecida como gênero do discurso, pode ter várias unidades temáticas: 

viagem, acontecimentos de infância, final de semana, entre outros. 

O mesmo ocorre com as sentenças judiciais: elas podem ter diversas unidades 

temáticas em razão do direito que é discutido pelas partes (o “mérito” na linguagem jurídica). 

Como escolhemos nosso corpus a partir da homogeneidade com relação a unidade temática, 

usamos a análise das formas de textualização da unidade temática como forma de se 

identificar as marcas do conteúdo temático a respeito do gênero em estudo. 

As sentenças analisadas não usam título como forma de mostrar/resumir a unidade 

temática dos textos. Na falta de título, as sentenças usam no seu início um conjunto de 

sequências descritivas e narrativas que realizam essa função: 
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Quadro 3: Unidade temática das sentenças judiciais 

1. S_N_AC_01  1a-d (“Trata-se de pedido de falência ajuizado por Superpesa Industrial Ltda 

contra Elen Construções e Comércio Ltda, sob o fundamento de ausência de 

pagamento de débito no valor total de R$ 152.870,66 (cento e cinquenta e dois 

mil e oitocentos e setenta d) reais e sessenta e seis centavos”). 

 

2. S_N_AP_01 2a-c (“RZT 12 HOLDING LTDA., por advogados regularmente constituídos, 

tomando por arrimo as disposições do art. 94, I, da Lei Federal nº 11.101, de 

09.02.2005, aforou, perante este Juízo, PEDIDO DE FALÊNCIA da 

sociedade mercantil SÓLIDA MINERAÇÃO S/A, alegando, em resumo, 

haver com ela (...)”) 

 

3. S_N_RO_01 1a-c (“TELCON FIOS E CABOS PARA TELECOMUNICAÇÕES S/A, 

ajuizou a presente ação em face de ELETROGÓIS S/A, pretendendo que 

seja decretada a falência da empresa requerida”) 

 

4. S_NE_PB_01  1a-f (“PIRES E GIOVANETTI ENGENHARIA E b) ARQUITETURA 

LTDA., já qualificada, por seus procuradores subscritos da inicial, ingressou 

junto a esta VARA DE FEITOS ESPECIAIS da Comarca da Capital – Pb., 

com a presente AÇÃO DE FALÊNCIA, contra JR EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., também qualificada, alegando em suma: (...)”) 

 

5. S_NE_RN_01 3a-e (“Iguana Factoring Fomento Mercantil Ltda., já regularmente 

qualificado(a), por seus advogados, legalmente habilitados, requer que seja 

declarada a falência da empresa Instituto de Onco Hematologia de Natal 

Ltda, empresa estabelecida na Rua João Virgílio de Miranda, 547, Petrópolis, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº  41.007.998/0001-33.”) 

 

6. S_CO_MS_01 2a-d (“Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda e Coface do Brasil Seguros de 

Crédito Interno S.A., pessoas jurídicas qualificadas na inicial, propuseram o 

presente Pedido de Falência em face de Ponto Certo Utilidades Domésticas 

Ltda, alegando, em síntese, serem credoras da requerida (...)”) 

 

7. S_SE_ES_01 2a-c (“Trata-se de pedido de falência ajuizado por FUNDO DE 

INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA – 

EXODUS III em face de VML COMERCIAL IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA.”) 

 

8. S_SE_SP_01 2a-e (“UNISERV UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA., devidamente qualificado 

nos autos, requereu a falência da empresa LIAU GROUP HOTELARIA E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., nos termos do artigo 94, I¸ da Lei 

nº. 11.101/2005, em razão de cheques e duplicatas, títulos estes vencidos, não 

pagos e protestados no valor total de R$ 223.340,33 (fls. 02/06). Juntou 

documentos. (fls. 07/95).”) 

 

9. S_S_PR_01 1a-c (“Vistos e examinados este Pedido de Falência sob o n. 0028365-

22.2013.8.16.0185, em que é requerente TECHINT ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO S/A, e requerida a WM DESMANCHE INDUSTRIAL E 

NAVAL LTDA.”) 

 

10. S_S_PR_02 2a-d (“Nova Matre Factoring Fomento Mercantil Assessoria em Negócios 

Ltda. na condição de credor, devidamente qualificado na inicial, ingressou 

com a presente Ação de Decretação de Falência em face de Estação da 

Malha Ltda., também qualificada nos autos, alegando, em síntese, que é 

credor da empresa na quantia de R$ R$ 23.223,67 (...)”) 

 

11. S_S_RS_01 2a-d (“VALMOR INDÚSTRIA TEXTIL LTDA. ajuizou pedido de falência 

contra L. R. BIER ME, afirmando que é credora da ré da quantia de R$ 

58.961,56, referente a duplicatas mercantis vencidas e não pagas, vinculadas a 
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notas fiscais de compra e venda mercantil realizadas entre as partes. Disse 

(...)”) 

 

12. S_S_RS_02 2a-c (“SIGHTGPS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA 

ajuizou a presente ação com pedido de falência contra a empresa KALIFA 

EXTRAÇÃO NAVEGAÇÃO COMÉRCIO LTDA. Teceu considerações 

acerca (...)”) 

 

13. S_S_SC_01 2a-d (“Cuida-se de ação de FALÊNCIA, onde ELETROCAL-INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO S/A. pugna pela decretação da 

falência da LUMINAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., que "sem 

relevantes razões de direito" (fl. 02), teria (...)”) 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Podemos observar nos trechos acima vários traços que indicam a função de unidade 

temática do tema dos excertos extraídos. A sentenças que trazem elementos mais claros dessa 

função são as S_N_AC_01, S_SE_ES_01 e S_S_SC_01, as quais trazem palavras como 

"Trata-se" e "Cuida-se", deixando explícito o assunto dos textos coletados. 

Outro elemento que contribuiu para essa nossa visão foi a posição dos excertos no 

plano de texto. Conforme foi analisado e mostrado no tópico próprio (componente 

composicional), os excertos coletados ficam na parte do relatório da sentença, que, dentre 

suas funções, possui o papel de descrever o pedido das partes submetido ao juiz. 

A introdução do objeto de discurso “falência” em conjunto com o da cena enunciativa 

foram outros elementos que reforçam a visão desses trechos como indicadores da unidade 

temática. “Falência” é descrito/narrado na perspectiva dos enunciadores segundos autor 

(introdução referencial e retomadas como “credor”, “credora”, “requerente”, “credoras”) e réu 

(introdução referencial e retomadas como “empresa requerida”, “requerida”, “requerente”, 

“ré”) a partir de palavras e expressões que sumarizam e explicam essa relação ("pedido", "a 

presente ação") a partir de uma contrariedade com relação ao PDV sobre o referido objeto de 

discurso em questão (denotados por palavras e expressões como “contra” e “em face de”). 

Podemos, a partir dos elementos relacionados à unidade temática, discorrer sobre o 

que há em comum para dizer a respeito do conteúdo temático das sentenças judiciais: a) um 

objeto do discurso que é tema principal do texto da sentença judicial e é introduzido por 

PDVs em contrariedade acerca dele por enunciadores segundo; b) a presença de uma cena 

enunciativa, em que figuram os enunciadores com funções diferentes no texto (o autor, 

responsável pelo pedido; o réu, contra quem o autor assume o PDV de existência do objeto de 

discurso; e o juiz que descreve/narra a interação entre os enunciadores em contrariedade sobre 

o PDV acerca do objeto de discurso); c) a existência de um pedido direcionado ao juiz, 
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locutor/enunciador primário, pressupondo o reconhecimento de um poder social ligado à 

linguagem e, de forma mais específica, ao Direito (denotado por palavras, expressões e 

trechos como “tomando por arrimo as disposições do art. 94, I, da Lei Federal nº 11.101, de 

09.02.2005”, “pedido” e “requer que seja declarada a falência da empresa”).  

Esses elementos indicaram que o conteúdo temático das sentenças judiciais é a 

aplicação do direito pelo juiz a uma questão posta por pessoas que processualmente são 

qualificadas como partes. De um ponto de vista enunciativo, manifestou-se pela presença de 

um locutor/enunciador primário (juiz) responsável pela introdução de uma cena enunciativa 

em que aparecem enunciadores segundo (autor e réu), os quais interagem pela formulação de 

PDVs acerca de um objeto de discurso que faz parte da unidade temática do texto da sentença 

judicial. No nosso caso, o objeto de discurso é “falência”, sobre o qual realizamos 

considerações gerais num tópico próprio deste Capítulo. 

 

5.1.2 Componente enunciativo 

 

Como indicamos na parte metodológica, dividimos os enunciadores em enunciadores 

do processo, enunciadores do direito, enunciadores da doutrina e outros enunciadores. Com 

relação a essa classificação, levamos em consideração elementos da teoria do direito, sobre os 

quais fizemos uma opção teórica: “enunciadores do direito” são aqueles que servem de fonte 

obrigatória de fundamentação e aplicação do direito. Por esse motivo não colocamos a 

doutrina entre esses enunciadores por não considerarmos fonte do direito nesse sentido. 

Podemos visualizar no quadro a seguir um exemplo da presença de enunciadores no 

texto das sentenças judiciais61: 

 

Quadro 4: Presença dos enunciadores na sentença judicial 

 

Identificação 

da sentença 

Identificação da presença dos enunciadores nas sentenças analisadas 

 

Enunciadores do 

processo 

Enunciadores do 

Direito 

Enunciadores da 

Doutrina 

Outros 

enunciadores 

1. S_N_AC_01 1. L1/E1 (Marcos 

Rafael Maciel de 

Souza, juiz): 10a (“É 

1. e5 (Ministro 

Massami Uyeda, 

jurisprudência): 19ab 

1. e9 (Rubens 

Requião, doutrina): 

19ab (“Quanto ao 

2. e10 (instrumento 

de protesto, prova): 

24abc, 25abc (“O 

                                                 
61 Apresentamos um quadro completo na parte dos anexos. 
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 o breve relatório. 

Passo a decidir.”) 

 

2. e2 (Superpesa 

Industrial Ltda, 

autor): 3ab 

(“Requereu, com 

fulcro no artigo 94, 

inciso I, da Lei n. 

11.101/2005, a 

decretação da 

falência da parte 

demandada.”) 

 

3. e3 (Elen 

Construções e 

Comércio Ltda, réu): 

5abcd 

(“Regularmente 

citada (fls. 50/51), a 

demandada 

apresentou 

contestação, 

alegando, em síntese, 

que a mercadoria, 

objeto do negócio 

que deu origem à 

duplicata de fl. 32, foi 

entregue 

"danificada", bem 

como que o valor do 

conserto (R$ 

32.500,00) deveria 

ser abatido do valor 

total da nota fiscal, 

arguindo, em razão 

disso, a falta de 

liquidez do título.”) 

4. e4 (Ministério 

Público): 9ab (“O 

Ministério Público 

manifestou-se, às fls. 

181/185, pela 

procedência da 

demanda.) 

 

(“Quanto ao ponto, 

socorro-me das lições 

doutrinárias de 

Rubens Requião, 

citado pelo Ministro 

Massami Uyeda, em 

voto proferido no 

REsp n. 

959.838/SP:”) 

2. e6 (Lei n. 

11.101/2005, 

legislação): 13ab (“a) 

Nesse sentido, exige 

o artigo citado, além 

da liquidez do título 

(ou títulos), que este 

tenha sido 

regularmente 

protestado.”) 

3. e7 (Superior 

Tribunal de Justiça, 

jurisprudência): 21ab 

(“Essa tem sido a 

posição adotada pela 

jurisprudência do 

Superior Tribunal de 

Justiça:”) 

3. e8 (Enunciado n. 

361 da Súmula da 

jurisprudência do 

STJ, jurisprudência): 

28abc (“Esse 

entendimento está de 

acordo com o 

Enunciado n. 361 da 

Súmula da 

jurisprudência do STJ 

(“a notificação do 

protesto, para 

requerimento de 

falência da empresa 

devedora, exige a 

identificação da 

pessoa que a 

recebeu”). 

ponto, socorro-me 

das lições 

doutrinárias de 

Rubens Requião, 

citado pelo Ministro 

Massami Uyeda, 

em voto proferido 

no REsp n. 

959.838/SP:”); 20 

ab (“A propósito, 

leciona o saudoso 

Rubens Requião 

que “O protesto da 

obrigação líquida, 

especial para o 

requerimento de 

falência, constitui 

um(...)”) 

 

instrumento de 

protesto (fls. 32 e 

101), referente a 

duplicata com  

vencimento em 

18/07/2006 (fls. 30 e 

100), no valor de R$ 

138.052,50, que 

embasa a presente 

demanda, no tocante 

ao ato de intimação 

do devedor, foi 

exarada nos seguintes 

termos: 

 

CERTIFICO e dou 

fé, que intimei o(a) 

devedor(a) 

mencionado(a) para 

efetuar o pagamento 

do título acima 

especificado, ou dar 

as razões porque não 

o fazia; ficou ciente 

tendo declarado: 

NÃO 

RESPONDEU.”) 

Fonte: elaboração própria 
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Observamos que na sentença acima há quatro enunciadores do processo: o juiz 

(L1/E1), o autor (e2), o réu (e3) e o Ministério Público (e4). Podemos notar vários 

mecanismos linguísticos que demarcaram a presença desses enunciadores, conforme os 

marcadores apontados por Adam (2011a). A presença do PDV do juiz é marcada pela 

utilização de índice de pessoas (“Passo a decidir.”), enquanto que autor e réu foram 

marcados por tempos verbais que indicam uma posição num quadro narrativo posto pela 

sentença (pretérito perfeito) ao mesmo tempo em que são usados expressões verbais do eixo 

do dizer (“Requereu, com fulcro no artigo 94, inciso I, da Lei n. 11.101/2005, a decretação da 

falência da parte demandada.”; “a demandada apresentou contestação, alegando, em síntese, 

(...)”). O Ministério Público é demarcado também por tempos verbais (pretérito perfeito), 

mas, ao contrário de autor e réu, há uso de expressões verbais que indicam o pensamento 

desse enunciador (“manifestou-se”). 

Os enunciadores do direito encontrados fazem parte do grupo maior da jurisprudência 

(e5: Ministro Massami Uyeda; e7: Superior Tribunal de Justiça; e8: Enunciado n. 361 da 

Súmula da jurisprudência do STJ) e da legislação (e6: Lei n. 11.101/2005). A marcação da 

presença desses enunciadores é feita por vários recursos: representação da fala (discurso 

direto), introduzida por meio de citação (e5 e e8), suporte de pensamento relatado (e6, “Nesse 

sentido, exige o artigo citado, (...)”) e uso de quadros mediadores (e7, “Essa tem sido a 

posição adotada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:”). 

Os demais enunciadores encontrados estão no campo dos enunciadores da doutrina 

(e9: Rubens Requião) e na classe dos outros enunciadores (e10: instrumento de protesto, que é 

prova processual). Em ambos os casos, são utilizadas formas de representação da fala 

(discurso direto pela citação, com aspas, negrito e texto recuado). 

De modo geral, percebemos alguns padrões com relação à presença dos enunciadores 

nas partes da sentença judicial (relatório, fundamentação e dispositivo). 

Com relação aos enunciadores do processo, notamos as seguintes constâncias: 

 

a) presença do juiz (L1/E1): sua presença é maior nas partes relativas à fundamentação 

e quase exclusiva na do dispositivo. Na parte do relatório ocorreu praticamente seu 

apagamento enunciativo, sendo sua presença marcada quase uma exceção. Como exemplo da 

aparição desse enunciador no relatório, na sentença S_S_PR_01 encontramos a presença do 

juiz por meio de quase-responsabilidade no seguinte trecho (4eg: “(...)noventa e nove reais, e 

noventa e oito centavos). Para tanto, juntou aos autos certidão da 11ª Vara Cível de Curitiba – 

PR (fls 23), comprovando a execução frustrada do título judicial”). O uso da palavra 
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“comprovando” marca a quase-responsabilidade, uma vez que, apesar de imputar o PDV ao 

autor do pedido de falência, existe uma modalização de apreciação positiva acerca da 

existência da “execução frustrada”. Nossa análise pode ser corroborada pelo paralelismo 

encontrado no uso de trecho praticamente idêntico na parte da fundamentação (13a-d: “A 

pretensão da parte credora prende-se ao pedido de falência da requerida nos termos do artigo 

94, II da Lei n. 11.101/2005, tendo o mesmo comprovado a execução frustrada do título 

judicial, conforme certidão exarada pela Serventia da 11ª Vara Cível desta Capital, fls 23”). 

 

Quadro 5: Exemplos da presença do juiz (L1/E1) como enunciador nas partes do plano de 

texto da sentença judicial 
 Relatório Fundamentação Dispositivo 

1. S_N_AC_01 10a (“É o breve 

relatório. Passo a 

decidir.”) 
 

16a-c (“Assim, é fundamental 

que a certidão do instrumento 

de protesto identifique a 

pessoa que recebeu a 

intimação, configurando vício 

insanável a simples menção ao 

recebimento da notificação 

pelo devedor, de maneira 

genérica.”) 

30a-c (“ANTE O EXPOSTO, 

com fundamento no artigo 267, 

inciso IV, do Código de 

Processo Civil, por ausência de 

pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e 

regular do processo 

falimentar, julgo extinto o 

processo, sem análise do 

mérito”.) 

 

2. S_S_PR_02 12a 13a (“É o que 

tinha a relatar. 

Decido.”) 

 

20a-e (“Posto desta forma, há 

que se ter em mente que, 

apesar da empresa requerida 

desempenhar, há anos, 

atividade empresarial que 

emprega grande número de 

funcionários, fazendo com que 

haja significativo giro 

econômico dentro da 

sociedade o qual está 

integrada, o reconhecimento 

de sua inviabilidade 

empresarial é o que deve se 

impor. Explico.”) 

 

120a-d (“Pelo exposto, nos 

termos do art. 99 e incisos da 

Lei 11.101/2005, julgo 

procedente o pedido inicial, para 

o fim de decretar a falência da 

pessoa jurídica Estação da 

Malha Ltda., inscrita sob o 

CNPJ nº 04.258.262/0001-01, 

com sede na Avenida 

Governador Roberto da Silveira, 

nº 840, Barra Funda, CEP: 

86.800-520, Apucarana – 

Paraná.”) 

 

Fonte: elaboração própria 

 

 

b) presença do autor (e2) e réu (e3): sua presença é marcada e desenvolvida em 

primeiro plano por meio de sequencias narrativas na parte do relatório. Na parte da 

fundamentação, a marcação é mais irregular, dependendo da maneira pela qual se constrói o 

PDV (autor ou réu) ou mesmo bastante reduzida. No dispositivo autor e réu não aparecem 

como enunciadores, mas como destinatários dos macroatos de discurso realizados pelo juiz. 
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c) presença do Ministério Público (e4): sua aparição como enunciador é praticamente 

limitada ao relatório e, mesmo assim, não ocorre em todas as sentenças (presença apenas nas 

seguintes sentenças: 1. S_N_AC_01; 2. S_NE_PB_01; 3. S_S_PR_02). Podemos explicar 

essa presença esparsa em virtude de características específicas da sentença judicial de pedido 

de falência. A legislação própria (LRF) não exige a manifestação do Ministério Público sobre 

os pedidos de falência, posição essa que é endossada por estudiosos dessa área. 

 

d) presença de outros enunciadores do processo: sua presença é mais rara. 

Encontramos nessa categoria as testemunhas, cuja ocorrência foi verificada na sentença 

S_S_RS_02 na parte do relatório (9jl: “(...) entende indevido, além de não ter sido informado 

o valor respectivo. Disse que as testemunhas corroboraram as alegações da contestação”) e da 

fundamentação (26 a-c: “No tocante a prova testemunhal, verifica-se que a testemunha 

arrolada pela autora e ouvida nas folhas 255/256 informou ter dado treinamentos aos 

funcionários da demandada, e que colocou para (...)”). 

 

Com relação aos enunciadores do direito, notamos as seguintes constâncias: 

 

a) legislação: a presença dos enunciadores do campo da legislação como enunciadores 

em sentido mais restrito (marcadores de pessoa, suporte de pensamentos e percepções, modos 

de representação da fala, modalizações, tempos verbais) é uma constante na parte da 

fundamentação. Na parte do relatório e do dispositivo, a legislação aparece como fonte para a 

formulação do PDV do juiz, e no relatório como fonte para o PDV do autor e réu. 

 

b) jurisprudência: a presença dos enunciadores do campo da jurisprudência acontece 

exclusivamente na parte da fundamentação das sentenças analisadas. A forma de sua 

marcação de presença ocorre especialmente por meio de representação da fala (discurso direto 

introduzido por citação com aspas, sublinhado, itálico, recuo ou negrito, podendo esses 

recursos ocorrerem de maneira exclusiva ou combinada). 

A presença de enunciadores da doutrina ocorreu de forma exclusiva na parte da 

fundamentação por meio de formas de representação da fala (discurso direto introduzido por 

citação com aspas, sublinhado, itálico, recuo ou negrito, podendo esses recursos ocorrerem de 

maneira exclusiva ou combinada) ou uso de quadros mediativos. A doutrina foi referida ora 

como entidade coletiva (Ex.: 1. S_CO_MS_01: 99a-d - “Tanto a falência como a ação 

declaratória de insolvência civil são ações coletivas e, portanto, os entendimentos expostos 
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pela doutrina e jurisprudência, para solucionar as questões apresentadas nessas ações, são os 

mesmos, sob pena de ocorrer uma incongruência.”), ora na figura particular de autores da área 

jurídica, cuja forma de mobilização enunciativa concorreu para a construção de um argumento 

de autoridade (Ex.: 2. S_N_AC_01: 19ab - “Quanto ao ponto, socorro-me das lições 

doutrinárias de Rubens Requião, citado pelo Ministro Massami Uyeda, em voto proferido no 

REsp n. 959.838/SP:”); 20 ab - “A propósito, leciona o saudoso Rubens Requião que “O 

protesto da obrigação líquida, especial para o requerimento de falência, constitui um(...)”). 

 Encontramos que as sentenças judiciais mobilizaram autores reconhecidos na área do 

direito empresarial e processual civil (Ex.: 1. S_NE_RN_01: Alexandre Freitas Câmara; 2. 

S_CO_MS_01: Waldo Fazzio Júnior; 3. S_SE_ES_01: Fábio Ulhoa Coelho; 4. S_S_SC_01: 

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY). Entretanto, muitas 

sentenças não continham enunciadores dessa categoria.  

A presença da categoria “outros enunciadores” foi mais limitada, sendo bastante 

esparsa e marginal (Ex.: S_N_AC_01: instrumento de protesto). 

 

5.1.3 Componente pragmático 

 

Complementando as categorias postas por Bakhtin (2015) e com base em Bazerman 

(2006), Swales (1990) e Miller (2012), temos que os gêneros do discurso realizam finalidades 

sociais, contêm propósitos comunicativos. Nos termos de Adam (2011a), analisamos esse 

aspecto sob a ótica dos macroatos do discurso. 

O estudo do nosso material mostrou que esses macroatos podem ser localizados na 

parte relativa ao dispositivo das sentenças judiciais conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 6: Macroatos do discurso na sentença judicial 

1. S_N_AC_01  30a-f (“ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 267, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo falimentar, julgo extinto o 

processo, sem análise do mérito. 31. Condeno a parte autora ao pagamento das 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais), com respaldo no art. 20, § 4º, do CPC.”) 

 

2. S_N_AP_01 17a-b 18a-b ("Ex positis", julgo procedente a ação proposta pela autora contra 

a ré, autorizando-lhe, em razão disso, a promover o levantamento do depósito 

realizado para efeito elisivo da falência, reservando-lhe eventual (...) Expeça-

se, em consequência, o alvará judicial de liberação do valor correspondente ao 

depósito realizado.”) 

 

3. S_N_RO_01 34a-d 35a (“Ante o exposto, com fundamento no art. 267, incisos, I e IV do 

CPC JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito, o processo movido por 



149 

 

TELCON FIOS E CABOS PARA TELECOMUNICAÇÕES S/A contra 

ELETROGÓIS S/A, ambos qualificados d) às fls. 03 e, em consequência: (...) 

35 CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais, e (...)”) 

 

4. S_NE_PB_01  32a-b 33a-b (“Ante o exposto, por sentença, com fulcro no art. 267, IV do 

C.P.C., extingo o presente feito sem julgamento do mérito. Condeno ainda em 

honorários advocatícios na base de 10% ( dez por cento), sobre o valor da 

causa.”) 

 

5. S_NE_RN_01 59a-c (“ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

improcedente o pedido de falência, com base no art. 96, V, da Lei nº 

11.101/2005, e condeno a autora nas custas e honorários advocatícios que 

arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.”) 

 

6. S_CO_MS_01 106a-c 107a-b (“Posto isso, com base nos fundamentos expostos, julgo a 

autora carecedora de ação, por falta de interesse e, por consequência, extinto o 

processo, sem julgamento do mérito, com base no artigo 267, VI do CPC. 

Custas, se houver, pela requerente. Condeno a requerente ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixando-os em R$ 7.000,00 (sete mil (...)”) 

 

7. S_SE_ES_01 26a-c 28a-c (“Ante o exposto, com fincas no art. 94, I, Lei 11.101/05, 

DECRETO hoje 19/08/2015, a falência da empresa VML COMERCIAL 

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA pessoa jurídica de direito (...) 

2) Determino ao falido que apresente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

conforme inciso III, art. 99 da Lei 11.101/2005, relação nominal dos credores, 

indicando (...)”) 

 

8. S_SE_SP_01 45a-e 51a-c (“Posto isso, DECLARO hoje, as 17:00 horas a falência da LIAU 

GROUP HOTELARIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., CNPJ n° 

07.694.872/0001-46, estabelecida na Av. das Nações Unidas, 11.857, 

Conjunto 71, Brooklim Paulista, São Paulo/SP, sendo seus sócios: Hai Shih 

Liau Yeh, residente na Rua Galvão Bueno, 724A, Liberdade, São Paulo/SP; 

Linda Hailin Liau, residente na Rua Galvão Bueno, 724A, Liberdade, São 

Paulo/SP. (...) 4) Proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou oneração 

de bens da falida (empresa), sem autorização judicial, ressalvados os bens cuja 

venda faça parte das atividades normais do devedor “se autorizada a 

continuação provisória das atividades” (art. 99, VI).”) 

 

9. S_S_PR_01 20a-d 28a-b (“Isto posto, nos termos do artigo 99 e incisos da Lei n. 

11.101/05, julgo procedente o pedido inicial, para o fim de declarar a falência 

da empresa WM Desmanche Industrial e Naval Ltda, com sede em Curitiba na 

Rua Cleto da Silva, n. 121, Boqueirão, Curitiba – Paraná, devidamente 

inscrita no CNPJ sob n. 82.656.547/0001-04. (...) Nomeio como administrador 

judicial o Dr. Joaquim José Grubhofer Rauli, que desempenhará suas funções 

nos exatos termos do artigo 22, III, da Lei Falimentar, (...)”) 

 

10. S_S_PR_02 120a-d 128a-b (“Pelo exposto, nos termos do art. 99 e incisos da Lei 

11.101/2005, julgo procedente o pedido inicial, para o fim de decretar a 

falência da pessoa jurídica Estação da Malha Ltda., inscrita sob o CNPJ nº 

04.258.262/0001-01, com sede na Avenida Governador Roberto da Silveira, 

nº 840, Barra Funda, CEP: 86.800-520, Apucarana – Paraná. (...) Oficie-se ao 

Banco Central, Registros Imobiliários, DETRAN e Receita Federal para que 

informem sobre a existência de bens e direitos do falido.”) 

 

11. S_S_RS_01 23a-e 24a-b (“Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido feito por 

VALMOR INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. contra  L. R. BIER ME para 

decretar a falência da ré, administrada por Luiz Rogério Bier, com fulcro no 

art. 94, I, da Lei de Recuperação Judicial nº 11.101/2005, declarando-a aberta 

na data de hoje, às 15h, e determinando o que segue: (...) a) nomeio como 

Administrador Judicial o Sr. Guilherme Costa, que deverá ser comunicado de 
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tal decisão pelo Cartório Judicial,  sob (...)” ) 

 

12. S_S_RS_02 36a-c 39a-b (“PELO EXPOSTO, DECRETO A FALÊNCIA da empresa 

KALIFA EXTRAÇÃO NAVEGAÇÃO COMÉRCIO LTDA,  administrada 

por c) Tiago Luiz Wiebbelling e Bianca Luiza Wiebbelling, com amparo no 

art. 94, I, d) da Lei de Falências e de Recuperação Judicial n.º 11.101/2005. 

(...) b) determino a intimação do(s) sócio(s) da Falida para que cumpram o 

disposto no art. 99, III, da Lei de Quebras, no prazo de cinco (...)”) 

 

13. S_S_SC_01 34a-g 38a-c (“POSTO ISTO, considerando, ainda, o mais que dos autos 

consta – especialmente os princípios gerais de Direito aplicáveis à espécie – 

com arrimo em o disposto no art. 94 e seguintes da Lei nº 11.101/05, arts. 330 

e 333, incs. I e II, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, acolho o pedido 

formulado por ELETROCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL 

ELÉTRICO S/A., decretando a FALÊNCIA da LUMINAR g) COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado com (...) Com arrimo 

em o disposto no art. 798, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, determino o 

bloqueio de contas correntes e aplicações financeiras, bem como o seqüestro e 

indisponibilidade de todos (....)”) 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Uma das marcas que mostra a função dos excertos listados como macroatos de 

discurso foi a expressão “ANTE O EXPOSTO” e suas variações ao longo do corpus ("Ex 

positis", “ISTO POSTO”, “Posto isso”, e “PELO EXPOSTO”). Essas expressões remetem ao 

cotexto à esquerda, que, em termos de composição textual, são o relatório e a fundamentação. 

Com isso há um efeito argumentativo, em que o relatório e a fundamentação funcionam como 

premissas para as consequências postas na parte do dispositivo, sendo essas consequências os 

atos de discurso que nela estão postos.  

Também podemos dizer que esses atos de discurso remetem à unidade temática do 

texto das sentenças judiciais (o PDV global do juiz sobre o objeto de discurso apresentado 

pela situação enunciativa introduzida por meio dos enunciadores segundo autor e réu), 

indicando a finalidade pragmática do texto ao tratar do objeto de discurso que compõe sua 

temática. Por essa razão, esses atos de discurso não possuem um propósito limitado às suas 

funções intratextuais (narrar, argumentar, explicar, etc.), mas à função social do texto 

considerando a esfera de atividade em que ele se encontra. 

A função de macroatos do discurso nas sentenças estudadas esteve vinculada ao fato 

de realizar as funções do texto jurídico que, no Capítulo 02 de nossa pesquisa, a doutrina 

processual brasileira lista como sendo declaratória, condenatória, mandamental e constitutiva. 

No caso das sentenças de falência, os autores em geral consideram como sendo constitutiva a 

principal função da sentença judicial (transformar o réu em falido).  

Em termos linguísticos, há dois tipos de macroatos de discurso: declarativo, relativo 

ao PDV global do juiz sobre o objeto de discurso que compõe a unidade temática do texto; 
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diretivo, que são as ordens expedidas pelo juiz ao autor, ao réu e a outros que não figuram 

como enunciadores no texto (destinatários da sentença judicial) 

Existe uma hierarquia observável entre esses macroatos do discurso. O macroato de 

discurso declarativo sobre o objeto de discurso temático figura como principal, uma vez que 

mostra o PDV global do juiz acerca do referido objeto, ao mesmo tempo em que mostra a 

interação no eixo do acordo/desacordo com os PDV do autor e do réu. Os demais macroatos 

declarativos e diretivos surgem em consequência desse macroato declarativo principal.  

Quando temos um PDV do juiz positivo acerca da existência da falência concordando 

com o PDV do autor62, aparecem macroatos de discurso declarativos e diretivos63, os quais 

não aparecem no caso de um PDV negativo do juiz em desacordo com o autor64. 

A maneira pela qual são estruturados os macroatos de discurso na parte do 

dispositivo indicaram que o gênero sentença judicial tem, em termos linguísticos e 

pragmáticos, como finalidade, propósito comunicativo, a realização de um macroato de 

discurso declarativo sobre o objeto de discurso componente da unidade temática do texto da 

sentença judicial, pelo qual o juiz, ao mesmo tempo em que manifesta seu PDV global acerca 

desse objeto e realiza uma operação de acordo ou desacordo com o PDV do autor, emite uma 

série de outros macroatos do discurso que são ligados ao macroato de discurso principal.  

A variação com relação aos tipos de atos de discurso encontrados (declarativos e 

diretivos) pode ser explicada pelas peculiaridades da sentença judicial de pedido de falência, 

conforme a legislação (art. 99, LRF) exposta no nosso estudo (Capítulo II). 

 

5.1.4 Componente estilístico e fraseológico 

 

O estilo envolve a presença de aspectos individuais e sociais, que influenciam nas 

escolhas lexicais e construções gramaticais e textuais.  

O corpus coletado indicou que o estilo das sentenças judiciais é mais de caráter social 

e padronizado do que individual. Há vários constrangimentos de ordem institucional (ex.: 

                                                 
62 Ex.: 1. S_N_AP_01 - 17.a) "Ex positis", julgo procedente a ação proposta pela autora contra a ré, autorizando-

lhe, em razão disso, (...)”; 2. S_S_RS_02 36.a) “PELO EXPOSTO, DECRETO A FALÊNCIA da empresa b) 

KALIFA EXTRAÇÃO NAVEGAÇÃO COMÉRCIO LTDA, (...)”), 
63 Ex.: 1. S_N_AP_01 18.a) “Expeça-se (...)”; 2. S_SE_ES_01 28.a) “2) Determino(...)”; 3. S_SE_SP_01 51.a) 

“4) Proíbo (...)”; 4. S_S_PR_01 28.a) “Nomeio (...)”; 5. S_S_PR_02 128.a) “Oficie-se (...)”; 6. S_S_RS_02 

39.a) “b) determino (...)”; 7. S_S_SC_01 38.a) “(...) determino (...)”) 
64 Ex.: 1. S_N_AC_01 30.a) “ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 267, inciso IV, do Código b) de 

Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e c) regular do processo 

falimentar, julgo extinto o processo, sem análise do mérito.”; 2. S_N_RO_01 34.a) “Ante o exposto, com 

fundamento no art. 267, incisos, I e IV do b) CPC JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito, o (...)” 
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legislação e pertencimento a uma comunidade discursiva) que levam a essa situação sem, 

entretanto, significar que não existam variações introduzidas pelo locutor / enunciador 

primário, tais como: 

 

a) formas diversas na divisão das partes do plano de texto na composição textual: 

 

Quadro 7: Variação na segmentação do plano de texto 

1. S_N_AC_01 10. a) “É o breve relatório. Passo a 

decidir.” 

A segmentação da parte 

referente ao relatório vem após 

a porção textual a qual faz 

referência, funcionando como 

uma anáfora resumidora. Uso de 

marca textual (negrito) para a 

segmentação. 

 

2. S_S_PR_01 3.a) “I – RELATÓRIO: 4 .a) O requerente 

Techint Engenharia e Construção S/A, 

devidamente qualificado na inicial, (...)” 

 

A segmentação da parte 

referente ao relatório vem antes 

da porção textual a qual faz 

referência. Uso de duas marcas 

textuais (negrito e introdução de 

tópicos) para a segmentação. 

 

Fonte: elaboração própria 

 

b) variação na designação do autor e réu65: 

 

Quadro 8: Variação na designação do autor e réu 

1. S_S_PR_01 “1.a) Vistos e examinados este Pedido de 

Falência sob o n. 0028365-22.2013.8.16.0185, 

em b) que é requerente TECHINT 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A, e 

requerida a c) WM DESMANCHE 

INDUSTRIAL E NAVAL LTDA.” 

 

Autor designado como 

requerente e réu 

designado como 

requerido. 

2. S_SE_ES_01 4.a) “Alega o autor que o requerido se fez 

inadimplente nas duas b) últimas parcelas 

tabuladas na Cédula de Crédito, totalizando (...)” 

 

Autor designado como 

autor e réu como 

requerido. 

Fonte: elaboração própria 

 

c) variação na designação do pedido do autor contra o réu: 

 

Quadro 9: Variação na designação do pedido do autor contra o réu 

1. S_N_AC_01  “1 a) Trata-se de pedido de falência ajuizado 

por Superpesa Industrial Ltda b) contra Elen 

Designação como “pedido de 

                                                 
65 Apresentamos em anexo uma lista completa das variações com relação a autor e réu. 
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Construções e Comércio Ltda, sob o 

fundamento de ausência de pagamento de c) 

débito no valor total de R$ 152.870,66 

(cento e cinquenta e dois mil e oitocentos e 

setenta d) reais e sessenta e seis centavos).” 

 

falência”. 

2. S_S_PR_02 “2.a) Nova Matre Factoring Fomento 

Mercantil Assessoria em Negócios b) 

Ltda. na condição de credor, devidamente 

qualificado na inicial, ingressou com a 

presente c) Ação de Decretação de 

Falência em face de Estação da Malha 

Ltda., também qualificada d) nos autos, 

alegando, em síntese, que é credor da 

empresa na quantia de R$ R$ 23.223,67 

(...)” 

 

Designação como “ação de 

decretação de falência”. 

Fonte: elaboração própria 

 

5.1.5 Componente composicional – o plano de texto 

 

A análise do plano de texto levou em consideração os elementos da formação sócio-

discursiva e, consequentemente, as coerções que são postas pelo gênero de acordo a legislação 

processual brasileira. 

Podemos verificar que, embora do ponto de vista da macroestrutura o plano de texto 

possa ser considerado convencional por apresentar as mesmas partes (relatório, 

fundamentação e dispositivo), do ponto de vista da segmentação textual o plano de texto pode 

ser considerado variável66.  

A variação aconteceu de diversas maneiras: 

 

 a) marcação das partes da sentença por tópicos e subtópicos: a maioria das sentenças 

analisadas não usam tópicos ou subtópicos para segmentar cada uma das suas partes, 

acontecendo essa segmentação por meio de palavras como “fundamento”, “decido” ou 

segmentos frasais como “é o relatório”;  

 

Quadro 10: Segmentação do plano de texto da sentença judicial (I) 

 Relatório Fundamentação Dispositivo 

1. S_N_AC_01 10.a) “É o breve 

relatório. Passo a 

decidir.” 
 

10.a) “É o breve relatório. 

Passo a decidir.” 
 

30.a) “ANTE O EXPOSTO, 

com fundamento no artigo 267, 

inciso IV, do Código b) de 

Processo Civil, por ausência de 

pressuposto de constituição e 

                                                 
66 Apresentamos um quadro completo referente ao plano de texto no anexo. 
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desenvolvimento válido e c) 

regular do processo 

falimentar, julgo extinto o 

processo, sem análise do 

mérito”. 

 

2. S_S_PR_02 1.a) “1. Relatório” 

 

 

14.a) “2. Fundamentação” 

 

119.a) “3. Dispositivo” 

 

Fonte: elaboração própria 

 

b) presença de ementas: poucas sentenças apresentaram ementas que resumissem o 

caso e a decisão tomada, enquanto que a maioria não tinha esse elemento; (Ex: S_NE_RN_01 

x S_SE_SP_01); 

 

c) segmentação da parte “fundamentação” em preliminar e mérito: algumas sentenças 

usam de modo explícito os lexemas “preliminar” e “mérito” para segmentar a parte da 

“fundamentação”;  

 

Quadro 11: Segmentação do plano de texto da sentença judicial (II)  

 Preliminar Mérito 

1. S_S_RS_01 Sem segmentação (10 ab) 

 

(“A preliminar suscitada pela 

ré confunde-se com o mérito, 

motivo pelo qual será analisada 

conjuntamente com este”) 

 

Sem segmentação (10 ab)  

 

(“A preliminar suscitada pela ré 

confunde-se com o mérito, motivo 

pelo qual será analisada 

conjuntamente com este”) 

 

2. S_SE_ES_01 15a (“Ultrapassada a 

preliminar, passo a análise do 

mérito.”) 

 

15a (“Ultrapassada a preliminar, 

passo a análise do mérito.”) 

 

Fonte: elaboração própria 

 

d) segmentação da fundamentação a partir dos argumentos do autor e réu: poucas 

sentenças usaram na parte de “fundamentação” a segmentação em razão dos argumentos 

levados ao Estado-juiz. 

 

Quadro 12: Segmentação do plano de texto da sentença judicial (III)  

 Segmentação da fundamentação pela análise dos 

argumentos 

1. S_CO_MS_01 10a (“É o breve relatório. Passo a decidir.”) 

 

2. S_S_PR_02 14a 15a-b (“ 2. Fundamentação 2.1. Das 
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preliminares pertinentes aos requisitos 

procedimentais do pedido falimentar”) 
 

Fonte: elaboração própria 

 

Diante das variações apresentadas, propomos o refinamento da classificação de Adam 

(2011a) de modo a distinguir o plano convencional do plano fixo. Propomos que “plano 

convencional” é uma forma de macroestrutura de um gênero que apresenta as mesmas partes 

do plano de texto, sendo variável a sua forma de apresentação e segmentação ao longo da 

materialidade linguística. Desse modo, o “plano fixo” é uma forma de macroestrutura em que 

não apenas as partes são fixas, mas também a forma de segmentação textual dessas partes 

(Ex.: o soneto).  

Apesar de haver sequências descritivas, narrativas ou mesmo explicativas, foi notado 

que as sentenças judiciais têm como efeito dominante as sequências argumentativas que 

conduzem à parte do dispositivo, a qual possui uma série de injunções por meio de atos de 

discurso como mostramos na análise do componente pragmático das sentenças analisadas. 

 

5.1.6 Componente material 

 

As sentenças analisadas possuem um suporte material que reflete a transição do 

processo físico (peças jurídicas em papel) para o processo eletrônico (peças jurídicas em 

formato digital). 

As sentenças judiciais apresentaram-se em três formatos digitais: a) peças jurídicas em 

papel que foram escaneadas e transformadas em peças jurídicas digitais (Ex.: S_NE_PB_01); 

b) peças jurídicas em formato de arquivo digital, seja em documento Word ou PDF (Ex.: 

S_SE_SP_01; S_NE_RN_01); c) peças jurídicas no formato de página HTML, formando um 

contínuo com a tramitação processual eletrônica (Ex.: S_N_AP_01;). 

Algumas peças digitais possuem a assinatura digital (Ex.: S_SE_SP_01) enquanto 

outras possuem a assinatura tradicional (Ex.: S_NE_PB_01). 

 

5.1.7 Componente peritextual 

 

Em geral, as sentenças judiciais analisadas contêm no seu peritexto marcas relativas ao 

seu ambiente de circulação, trazendo elementos como: a) vara judicial; b) órgão do poder 

judiciário ao qual a vara está vinculada; c) número do processo; d) tipo de ação; e) indicação 
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do autor; f) indicação do réu; g) data e local; h) juiz de direito responsável pela sentença (Ex.: 

S_SE_SP_01; S_NE_RN_01). No caso de algumas sentenças, essas informações foram 

recuperadas a partir da tramitação do processo eletrônico, uma vez que não constavam dos 

textos analisados (Ex.: S_NE_PB_01). 

Com o avanço do processo eletrônico, algumas dessas sentenças apresentaram uma 

complexidade com relação ao seu peritexto, uma vez que trouxeram elementos da tramitação 

processual, bem como do site na qual elas foram recuperadas (Ex.: S_N_AP_01). 

O elemento peritextual mostrou que o ambiente da circulação dessas sentenças são as 

varas de primeiro grau do Poder Judiciário Estadual (vinculadas aos tribunais de justiça 

estaduais)67.  

 

5.1.8 Componente metatextual 

 

As sentenças judiciais de pedido de falência apresentaram duas espécies de 

componentes metatextuais que indicam constrições do gênero em razão da legislação: a) a 

legislação processual; e b) a legislação de direito material. 

Mostramos a presença desses componentes nos quadros a seguir: 

 

Quadro 13: presença da legislação processual 

1. S_N_AC_01  30a-c (“ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 267, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, por ausência de 

pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do 

processo falimentar, julgo extinto o 

processo, sem análise do mérito.”) 

 

O Código de Processo Civil 

aparece como fonte e apoio do 

PDV global de L1/E1 sobre a 

não existência da falência. 

2. S_CO_MS_01 105a-d (Assim sendo, impõe-se o 

reconhecimento da carência da ação por 

falta de interesse de agir na modalidade 

adequação, com a consequente extinção do 

processo sem o julgamento do mérito, nos 

termos do inciso VI do artigo 267 do Código 

de Processo Civil.) 

 

O Código de Processo Civil 

aparece como fonte e apoio do 

PDV de L1/E1 sobre a não 

possibilidade do pedido de 

falência no caso analisado. 

3. S_NE_RN_01 35a-d (“Insta-nos observar que a Lei de 

Recuperação Judicial e Falência, é lei 

especial que se aplica ao caso concreto e 

dessa forma apenas em possíveis lacunas 

aplica-se subsidiariamente o Código de 

Processo Civil conforme disposição do art. 

189 da Lei nº 11.101/2005.”) 

A Lei de Recuperação Judicial e 

Falência e o Código de Processo 

Civil aparecem como fonte e 

apoio do PDV de L1/E1 acerca 

do procedimento aplicável ao 

caso discutido. 

                                                 
67 A descrição detalhada do ambiente de circulação das sentenças judiciais de pedido de falência já foi realizada 

em nosso capítulo metodológico (Capítulo IV). 
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4. S_SE_SP_01 13a-b (“O processo comporta julgamento 

nos termos do artigo 330, inc. I, do Código 

de Processo Civil.”) 

 

Comentário metaenunciativo 

sobre a própria sentença 

(“julgamento”) com base no 

Código de Processo Civil. 

 

5. S_S_PR_02 46a-d (“Inicialmente, compete-nos salientar 

que no mov. 42.1 dos autos sob a numeração 

11738-46.2011, foi reconhecida a conexão 

dos feitos falimentares que tramitam perante 

este juízo, determinando-se, com fulcro no 

art. 105 do CPC, a reunião dos mesmos para 

o seu julgamento conjunto.”) 

 

CPC como fonte e apoio do 

PDV de L1 /  E1 acerca do ato 

de discurso diretivo de reunião 

de processo para julgamento 

conjunto 

Fonte: elaboração própria 

 

Quadro 14: presença da legislação de direito material 

1. S_N_AC_01  11a-d (“A parte autora requereu a falência 

da demandada, com fundamento no disposto 

no artigo 94, inciso I, da Lei n. 11.101/2005. 

A fim de comprovar a impontualidade da 

parte demandada, juntou aos autos 

instrumento de protesto de duplicata, por 

falta de pagamento (fls. 32 e 101).”) 

 

A Lei n. 11.101/2005 aparece 

como fonte e apoio do PDV de 

e2 (autor) sobre a existência da 

falência. 

2. S_CO_MS_01 34a-c (“A nova Lei de Falências, Lei n.º 

11.101/05, como é sabido, apresentou 

inúmeras alterações, no que diz respeito aos 

pressupostos que possibilitam a propositura 

da ação falimentar.”) 

 

A Lei de Falência aparece como 

fonte e apoio do PDV que está 

sendo construído acerca da 

falência/pedido de falência. 

Nesse excerto a referida 

legislação está sob o escopo de 

uma coenunciação de um PDV 

realizado pelo juiz e ao mesmo 

tempo atribuído a uma 

coletividade não identificada 

(“como é sabido”) 

 

3. S_NE_RN_01 36a-d 37a-d (“Vale destacar que, embora a 

situação jurídica posta nos autos possa 

configurar a suspensão do processo, no 

procedimento falimentar iniciado com fulcro 

no art. 94, I, implica na não decretação da 

falência com supedâneo no art. 96, V, da 

legislação em comento, que disciplina: "Art. 

96. A falência requerida com base no art. 

94, inciso I do caput, desta Lei, não será 

decretada se o requerido provar: V – 

qualquer outro fato que extinga ou 

suspenda obrigação ou não legitime a 

cobrança de título."”) 

 

A Lei de Falência (cuja 

referência é recuperada pelo 

cotexto e pela expressão “art. 

94, I” e cuja manifestação 

textual como enunciador ocorre 

por meio de citação direta) é 

fonte e apoio do PDV de L1/E1 

sobre a existência da falência, 

onde ocorre a coenunciação de 

um PDV comum por meio de 

modalizador e marcas textuais 

(negrito). 

 

4. S_SE_SP_01 2a-e (“UNISERV UNIÃO DE SERVIÇOS 

LTDA., devidamente qualificado nos autos, 

requereu a falência da empresa LIAU 

GROUP HOTELARIA E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., 

nos termos do artigo 94, I  ̧ da Lei nº. 

11.101/2005, em razão de cheques e 

A Lei nº 11.101/2005 é fonte e 

apoio do PDV de e2 (autor) 

sobre a existência da falência. 
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duplicatas, títulos estes vencidos, não pagos 

e protestados no valor total de R$ 

223.340,33 (fls. 02/06). Juntou documentos. 

(fls. 07/95).” 

 

5. S_S_PR_02 8a-e (“Citada, a parte ré apresentou 

contestação (seq. 25.1), alegando, 

preliminarmente a falta de interesse de agir, 

na medida em que, supostamente, a 

requerente utiliza do procedimento 

falimentar com intuito coercitivo; a 

ilegitimidade ativa da requerente, 

considerando que esta deixou de acostar, 

junto da inicial, da certidão de registro 

público de  empresas, na forma do art. 97, 

IV, § 1º da Lei 11.101/2005; a não 

observância do valor mínimo (...)”) 

 

 

A Lei n° 11.101/2005 é fonte e 

apoio do PDV de e3 (réu) sobre 

a não existência da falência. 

Fonte: elaboração própria 

 

Observamos que a legislação processual e de direito material ora se apresentaram a 

partir da sua forma numérica (Ex.: S_SE_SP_01), ora a partir de uma nomenclatura 

consagrada na área jurídica (Ex.: S_CO_MS_01). 

 

5.2 A construção do PDV sobre “falência” pelo juiz 

 

5.2.1 Aspectos gerais de “falência” como objeto de discurso do juiz e dos demais 

enunciadores nas sentenças 

 

Uma vez que escolhemos o objeto de discurso “falência” para ser o guia de nossas 

análises textual-enunciativas, foi importante que delimitássemos de forma geral como esse 

objeto se manifestou no texto das sentenças judiciais. O processo de referenciação relativo à 

maneira pela qual se apresentam e se modificam os objetos de discurso contribuiu para a 

construção dos sentidos do texto, bem como para a construção do PDV pelos enunciadores 

em torno desse objeto de discurso selecionado. 

O primeiro aspecto notado em relação a esse objeto de discurso foi o fato de compor a 

unidade temática das sentenças analisadas. “Falência” não foi somente um objeto de discurso 

como outros que aparecem ao longo dos textos estudados, mas o tema e o PDV sobre o qual 

se desenvolve o texto. Nos termos de nossa pesquisa,  evidenciamos que o objeto de discurso 

‘falência” foi sujeito a duas construções distintas de PDV: a) como PDV global sob o escopo 

de responsabilidade enunciativa do locutor / enunciador primário (juiz), relacionado ao 
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sentido geral do texto, tendo em vista que faz parte da sua unidade temática e, por isso, 

construído ao longo da trama textual; b) como PDV local, emergente das proposições-

enunciados, derivados dos vários enunciadores mobilizados (autor, réu, legislação, doutrina, 

entre outros), incluindo o próprio locutor / enunciador primário. 

Podemos observar essas distinções acerca do PDV referido no quadro a seguir: 

 

Quadro 15: Manifestações do PDV sobre “falência” na sentença judicial 

1. S_SE_SP_01 2a-e (“UNISERV UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA., devidamente qualificado nos 

autos, requereu a falência da empresa LIAU GROUP HOTELARIA E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., nos termos do artigo 94, I¸ da Lei nº. 

11.101/2005, em razão de cheques e duplicatas, títulos estes vencidos, não pagos e 

protestados no valor total de R$ 223.340,33 (fls. 02/06). Juntou documentos. (fls. 

07/95)”) 

 

5a 6c-d (“A requerida apresentou contestação (fls. 176/197).”; “(...) prestação de 

serviço que as ensejam e eventual aceite. Ademais, aduz que a credora está usando a 

falência como forma de cobrança.”) 

 

45a-e (“Posto isso, DECLARO hoje, as 17:00 horas a falência da LIAU GROUP 

HOTELARIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., CNPJ n° 

07.694.872/0001-46, estabelecida na Av. das Nações Unidas, 11.857, Conjunto 71, 

Brooklim Paulista, São Paulo/SP, sendo seus sócios: Hai Shih Liau Yeh, residente na 

Rua Galvão Bueno, 724A, Liberdade, São Paulo/SP; Linda Hailin Liau, residente na 

Rua Galvão Bueno, 724A, Liberdade, São Paulo/SP”.) 

 

Fonte: elaboração própria 

 

O primeiro excerto possui a função (como já firmamos em tópico anterior nesse 

capítulo) de servir como unidade temática, uma vez que resumiu semanticamente o tema do 

texto (falência pedida pelo autor em relação ao réu). O mesmo parágrafo introduziu o objeto 

de discurso “falência” na sua relação com dois enunciadores segundo (autor e réu) a partir do 

PDV de e2 (“UNISERV UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA., devidamente qualificado nos 

autos, requereu a falência da empresa LIAU GROUP HOTELARIA E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., (...)”, em que a expressão “requereu a falência” 

implica numa operação de imputação de responsabilidade enunciativa a e2, pressupondo este 

assumir a existência da falência como verdadeira). 

O objeto de discurso em questão compõe a unidade temática e, por isso, foi 

considerado como PDV global (o PDV do juiz acerca da existência da falência na situação 

entre o autor e o réu), construído por meio de várias operações de caráter textual-enunciativa. 

O segundo excerto traz “falência” a partir de e3 (réu), que considera esse objeto de discurso 

na perspectiva de “forma de cobrança”, fazendo emergir um PDV local (PDV de e3 sobre 
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“falência” na sua relação com e2: “forma de cobrança”), que pode ou não coincidir com o 

PDV global do juiz construído sobre o mesmo objeto de discurso. 

A realização por L1/E1 de um PDV global acerca do objeto de discurso em questão 

ficou evidente no terceiro trecho a partir da expressão “DECLARO hoje, as 17:00 horas a 

falência”. Aqui culmina o processo de construção do PDV global sobre “falência”, pelo qual 

L1/E1 expressou seu PDV sobre a unidade temática do texto por meio de um macroato de 

discurso do tipo declarativo, em que, na mesma situação, mudou o estado de coisas do mundo 

(e3 passa a ser considerado falido) e expressou de maneira implícita sua crença de que 

existência da falência na situação entre e2 e e3 é verdadeira. O juiz assumiu a 

responsabilidade pela existência da falência por meio do macroato de discurso declarativo 

referido. 

“Falência” é um objeto de discurso faz parte da unidade temática do texto, sendo 

sujeita a operações textuais pelas quais se desenvolve a progressão temática (relação 

tema/rema). Koch (2015) discorre sobre as diversas maneiras da articulação tema-rema na 

progressão temática. A progressão pode acontecer por tema constante (predominante nas 

sequências descritivas), progressão linear (ocorre em vários textos), subdivisão de tema 

(ocorre em sequencias argumentativas e expositivas), subdivisão de rema (ocorre em 

sequencias argumentativas e expositivas) e salto temático (ocorre em vários textos). As 

formas de progressão temática dependem de vários aspectos textuais, em geral havendo 

formas predominantes, mas não estratégias exclusivas. 

Nos textos analisados, percebemos a predominância de duas estratégias: subdivisão do 

tema e salto temático. Isso ocorre pelo fato de o objeto de discurso “falência” ter sido 

construído a partir de outros objetos de discurso. Dessa forma, o PDV sobre falência foi 

realizado igualmente a partir do PDV sobre esses outros objetos de discurso. 

Podemos perceber isso no quadro a seguir: 

 

Quadro 16: “Falência” e progressão temática 

1.S_SE_SP_01 2a-e (“UNISERV UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA., devidamente qualificado nos 

autos, requereu a falência da empresa LIAU GROUP HOTELARIA E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., nos termos do artigo 94, I  ̧ da Lei nº. 

11.101/2005, em razão de cheques e duplicatas, títulos estes vencidos, não pagos e 

protestados no valor total de R$ 223.340,33 (fls. 02/06). Juntou documentos. (fls. 

07/95)”.) 

 

5a-d 6a-c 7a-c (“A requerida apresentou contestação (fls. 176/197). Arguiu, 

preliminarmente, litigância de má-fé, uma vez que a requerente cobra valores, 

baseados em títulos já pagos, bem como a não correspondência das duplicadas com 

o contrato da prestação de serviço, assim aduz a inexistência de comprovação de 
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prestação de serviços”. Com relação às duplicatas, alega que estas estão 

desprovidas de liquidez, certeza e exigibilidade, como também que não há 

documento hábil a demostrar a aceitação da eventual prestação de serviço que as 

ensejam e eventual aceite. Ademais, aduz que a credora está usando a falência 

como forma de cobrança. No mérito, alega que o pagamento da dívida já fora 

realizado integralmente. Por fim, alega juros abusivos ao cálculo dos valores dos 

cheques arrolados e requer indenização pela c) conduta lesiva da autora em 

requerer a falência. Juntou documentos (fls. 198/1252)”.) 

 

14a-c 15 a-b (“Conforme dispõe o art. 94, I, da LRF, a falência será decretada 

quando o devedor, sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, 

obrigação líquida materializada em TÍTULO EXECUTIVO protestado. No caso, o 

presente pedido de falência está fundado em cheques e em duplicatas mercantis não 

aceitas”.) 

 

16a 20a-c 21a-c (“Segundo o CPC, será título executivo extrajudicial a duplicata 

devidamente aceita. As duplicatas não contêm aceite. Junto às notas fiscais 

emitidas a fls. 89/92 não acompanharam o demonstrativo de prestação do referido 

serviço e não são suficientes, portanto, a preencher o requisito necessário à 

caracterização do título executivo a motivar o pedido de d) falência. Assim, uma 

vez que as duplicatas não estão aceitas e os documentos presentes nos autos não 

comprovam a prestação do serviço oferecido à requerida, não há título executivo a 

motivar o pedido de falência, ao menos quanto às duplicatas”) 

 

22a-b 32a-c 33a-b (“Dessa forma, o pedido de falência será fundamentado apenas 

nos cheques protestados, os quais são títulos. No mérito, estão presentes os 

requisitos exigidos pela lei para o deferimento da pretensão, uma vez que a Autora 

comprovou o protesto dos cheques que não foram pagos tudo na forma do artigo 

94, I, da Lei nº 11.101/2005. Assim, o pedido é procedente, uma vez que os 

cheques são títulos executivos que ultrapassam o equivalente a 40 (quarenta) 

salários mínimos”) 

 

Fonte: elaboração própria 

 

No primeiro trecho “falência” foi introduzido sob o escopo de e2 (autor) relacionado a 

dois objetos de discurso: “cheques” e “duplicatas”. Vemos que nesse trecho a existência da 

falência foi considerada a partir dos PDV sobre “cheques” e “duplicatas” por e2. Assim, 

temos o seguinte esquema: PDV de e2 sobre “falência” em relação a e3: existência (implícita 

na expressão “requereu a falência da empresa”) em razão do PDV de e2 sobre “cheques” e 

“duplicatas” (“títulos estes vencidos, não pagos e protestados”). Fica mais clara a ligação 

entre esses objetos de discurso (“falência” – “cheques” e “duplicatas”) ao longo do texto no 

terceiro excerto sob o escopo de L1/E1 (“No caso, o presente pedido de falência está fundado 

em cheques e em duplicatas mercantis não aceitas”.) 

A apresentação do PDV de e3 sobre “falência” apresentou uma série de qualificações 

e redesignações dos objetos de discurso “cheques” e “duplicatas”. Podemos representar nos 

seguintes termos: PDV por e3 de não existência de “falência” em relação a e2 (implícito no 

trecho “A requerida apresentou contestação”, em que o lexema “contestação”, em razão do 

gênero em que aparece, indica contrariedade do réu ao pedido formulado pelo autor, ao 



162 

 

mesmo tempo em que implica em imputação do PDV de contrariedade ao réu) em razão do 

PDV do mesmo enunciador sobre “cheques” (“títulos já pagos”; “pagamento da dívida já fora 

realizado integralmente”; “juros abusivos ao cálculo dos valores dos cheques arrolados”) e 

“duplicatas (“títulos já pagos”; “pagamento da dívida já fora realizado integralmente”; 

“desprovidas de liquidez, certeza e exigibilidade”). 

Os quarto e quinto trechos mostram a estratégia de falar de “cheques” e “duplicatas” 

em dois blocos temáticos distintos a partir do escopo de L1/E1. No primeiro foi realizado por 

L1/E1 um PDV sobre “duplicatas’ na forma de causa (“uma vez que as duplicatas não estão 

aceitas e os documentos presentes nos autos não comprovam a prestação do serviço oferecido 

à requerida”) e consequência de não poder discutir a existência de “falência” (“não há título 

executivo a motivar o pedido de falência, ao menos quanto às duplicatas”). Já com relação a 

“cheques” (discutido no quinto excerto) o PDV do juiz foi realizado no sentido positivo de 

existência de “falência” (“a Autora comprovou o protesto dos cheques que não foram pagos”; 

“os cheques são títulos executivos que ultrapassam o equivalente a 40 (quarenta) salários 

mínimos”). 

Um último ponto que ressaltamos sobre “falência’ é sua dimensão referencial. O 

objeto de discurso “falência” não foi construído apenas tendo como referência sua dimensão 

intratextual, uma vez que outras situações comunicativas são evocadas a partir de outros 

textos (intertextualidade), situações essas recuperáveis pela mobilização de enunciadores 

segundo do campo da legislação, jurisprudência e doutrina.  

Ademais, há uma certa “opacidade referencial”, uma vez que o lexema “falência” ora 

significa o estado de falência de e3, ora o pedido realizado por e2. 

No quadro a seguir podemos verificar esses aspectos: 

 

Quadro 17: “Falência” e sua dimensão referencial 

1. S_SE_SP_01 2a-e (“UNISERV UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA., devidamente qualificado nos 

autos, requereu a falência da empresa LIAU GROUP HOTELARIA E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., nos termos do artigo 94, I¸ da Lei nº. 

11.101/2005, em razão de cheques e duplicatas, títulos vencidos, não pagos e 

protestados no valor total de R$ 223.340,33 (fls. 02/06). Juntou documentos. (fls. 

07/95)”) 

 

25a 26 a-n (“Nesse sentido: Apelação. Falência com base na impontualidade derivada 

do não pagamento de duplicatas mercantis, transferidas à empresa de fomento 

mercantil. Extinção do processo, sem julgamento de mérito, sob o argumento de que 

a falência não pode ser manejada com escopo de cobrança e exige pluralidade de 

credores. Legitimidade de empresa de factoring, na condição de endossatária de 

duplicatas pedir a falência da sacada/aceitante. Desnecessidade de pluralidade de 

credores para o pedido de quebra. O credor de empresário impontual tem a faculdade 

de eleger a via judicial adequada para satisfação de sua pretensão de cobrança:  
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execução individual ou falência. Extinção do processo, sem julgamento de mérito, 

afastada, ordenando - se o regular processamento da ação de falência. Apelo provido. 

(0118180-97.2008.8.26.0000 Apelação / Recuperação judicial e Falência, Rel. Des. 

Pereira Calças, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Comarca de Barueri, 

Dj.: 04/05/2010.”) 

 

27a-b (“Nesse mesmo sentido, a Súmula 42 do TJSP dispõe que: “a possibilidade de 

b) execução singular do título executivo não impede a opção do credor pelo pedido 

de falência”.”) 

 

Fonte: elaboração própria 

 

O primeiro excerto mostra a amplitude referencial do lexema no trecho “requereu a 

falência da empresa LIAU GROUP HOTELARIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

LTDA., nos termos do artigo 94, I¸ da Lei nº. 11.101/2005, em razão de cheques e duplicatas, 

títulos estes vencidos, não pagos e protestados no valor total de R$ 223.340,33 (fls. 02/06)”. 

Ao aparecer sob o escopo do lexema verbal “requereu”, “falência” ganhou o significado de 

pedido, requerimento realizado pelo autor que, em termos jurídicos, é a petição inicial. Além 

disso, ao falar sobre o fundamento da falência (“títulos estes vencidos, não pagos e 

protestados”), “falência” remete a um estado de coisas que pode ser objeto de um juízo de 

verdade ou falsidade. Temos uma situação que é jurídica processual (petição inicial pedindo a 

“falência”) e jurídico material (estado de coisas que caracteriza “falência”). 

“Falência”, enquanto objeto de discurso, foi introduzido nos textos pesquisados dentro 

de uma situação enunciativa de interação entre e2 (autor) e e3 (réu) descrita por L1/E1 (juiz). 

A construção do PDV realizada ao longo das sentenças judiciais mostrou a estratégia de 

remeter o referido objeto de discurso a outras situações enunciativas diversas da descrita no 

texto, sendo exógenas e referentes a outros textos (intertextualidade). O segundo excerto 

mostrou uma dessas estratégias de remissão para fora do texto: L1/E1 mobiliza um 

enunciador segundo (apelação) por meio das marcas de citação (uso de “:” e de recuo de 

texto). A situação enunciativa mobilizada foi da mesma natureza que encontramos nos textos 

das sentenças (aplicar o direito a uma situação entre as partes) como pode ser deduzido do uso 

lexema “apelação” considerando o gênero do discurso e pela especificação do tipo de 

“falência” (“Falência com base na impontualidade derivada do não pagamento de duplicatas 

mercantis, transferidas à empresa de fomento mercantil”). Ao se reportar a esse enunciador, 

L1/E1 invocou uma situação de similitude enunciativa (falência na situação entre um autor e 

réu) de modo coenunciativo (postura) na construção do PDV sobre “falência’. 

Entretanto, o mesmo excerto mostrou que o enunciador segundo mobilizado 

(apelação) não realizou um PDV restrito à situação enunciativa das partes envolvidas, mas 
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realiza um PDV considerando ‘falência” numa situação universal, independente de um autor e 

réu específico, como podemos constatar pelo uso do presente gnômico (“O credor de 

empresário impontual tem a faculdade de eleger a via judicial adequada para satisfação de sua 

pretensão de cobrança: execução individual ou falência”). O uso do presente gnômico pode 

ser encontrado no terceiro trecho ao mobilizar o enunciador Súmula 42 do TJSP por meio das 

marcas de citação (uso de “:” e de aspas), remetendo a uma situação enunciativa em que o 

PDV sobre “falência” possui valor universal, independentemente das partes envolvidas.    

 

5.2.2 Operações de RE realizadas pelo juiz na construção do PDV sobre “falência” 

 

Na parte relativa à presença dos enunciadores no texto das sentenças judiciais, usamos 

os marcadores de responsabilidade enunciativa para identificar tanto o locutor / enunciador 

primário quanto os enunciadores segundo mobilizados ao longo dos textos das sentenças 

judiciais. Nesse tópico aprofundamos o estudo sobre a presença dos enunciadores nas 

sentenças judiciais analisadas, mas com foco nas operações de RE (Rabatel, 2008, 2009, 

2016) 

Em virtude da adoção da fundamentação teórica provida por Rabatel (2008, 2009, 

2016), a nossa análise da RE foi delimitada pelas operações realizadas por L1/E1 sobre os 

conteúdos proposicionais no escopo do seu PDV ou do PDV dos enunciadores segundo. 

Nossa análise foi feita considerando as partes do plano de texto da sentença judicial de modo 

a compreender de que maneira o uso das operações de RE se entrelaça com a composição 

textual e reflete aspectos do gênero do discurso em questão.  

Os quadros abaixo e sua análise mostraram a manifestação das operações de RE em 

cada parte da sentença em relação ao objeto de discurso escolhido. A expressão “operações de 

RE” devem ser lidas nos quadros como resumo genérico das três operações trabalhadas por 

Rabatel (2009): assunção de responsabilidade enunciativa, imputação e quase-

responsabilidade. 

Ressaltamos que nossa análise tomou como modelo a sentença S_SE_SP_01, 

complementada por uma análise geral dessas operações a partir dos marcadores de 

responsabilidade enunciativa. 
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Quadro 18: Operações de RE (I) 

1. S_SE_SP_01 Relatório 

 

2a-e (“UNISERV UNIÃO DE 

SERVIÇOS LTDA., devidamente 

qualificado nos autos, requereu a falência 

da empresa LIAU GROUP HOTELARIA 

E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

LTDA., nos termos do artigo 94, I¸ da Lei 

nº. 11.101/2005, em razão de cheques e 

duplicatas, títulos estes vencidos, não pagos 

e protestados no valor total de R$ 

223.340,33 (fls. 02/06). Juntou documentos. 

(fls. 07/95).” 

 

8a-b (“O autor apresentou réplica à 

contestação (fls. 1254/1267). Juntou 

documentos (fls. 1268/1414).”) 

 

Operação de RE (imputação) 

colocada sob o escopo de e2 (autor) 

com relação ao objeto de discurso 

“falência” (falência) 

 

5a-d (“A requerida apresentou contestação 

(fls. 176/197). Arguiu, preliminarmente, 

litigância de má-fé, uma vez que a 

requerente cobra valores, baseados em 

títulos já pagos, bem como a não 

correspondência das duplicadas com o 

contrato da prestação de serviço, assim 

aduz a inexistência de comprovação de 

prestação de serviços.” 

 

6a-d (“Com relação às duplicatas, alega que 

estas estão desprovidas de liquidez, certeza 

e exigibilidade, como também que não há 

documento hábil a demostrar a aceitação da 

eventual prestação de serviço que as 

ensejam e eventual aceite. Ademais, aduz 

que a credora está usando a falência como 

forma de cobrança”) 

7a-c (“No mérito, alega que o pagamento 

da dívida já fora realizado integralmente. 

Por fim, alega juros abusivos ao cálculo dos 

valores dos cheques arrolados e requer 

indenização pela conduta lesiva da autora 

em requerer a falência. Juntou documentos 

(fls. 198/1252)”) 

 

Operação de RE (imputação) 

colocada sob o escopo de e3 (réu) 

com relação ao objeto de discurso 

“falência” 

 

 

 

--------------------------------------- 

Operação de RE (ausência) colocada 

sob o escopo de L1/E1 (juiz) com 

relação ao objeto de discurso 

“falência” 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Os trechos selecionados no quadro anterior mostraram que a parte do relatório está 

enunciativamente focada na descrição da interação realizada entre e2 e e3 por meio de uma 

série de sequencias narrativas que oscilam entre o pretérito perfeito e o presente histórico. Em 
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termos de RE, constatamos que são realizadas operações de imputação com relação aos 

conteúdos proposicionais apresentados. Cada um dos enunciadores segundo (autor e réu) são 

apresentados por meio de seus PDV sobre o objeto de discurso “falência” a partir de 

mecanismos pelos quais esses enunciadores assumem a verdade dos seus PDV sem existir por 

parte de L1/E1 a assunção de responsabilidade enunciativa. 

 A operação de imputação realizada implica que L1/E1 apenas leva em conta (pelo 

menos nesse momento) os PDV dos enunciadores segundos mobilizados, atribuindo somente 

a eles a responsabilidade pelos conteúdos proposicionais apresentados (imputação, nos termos 

de Rabatel). A operação de imputação pode ser identificada para a construção do PDV de 

cada enunciador segundo por marcas de responsabilidade enunciativa como: a) tempos 

verbais (“UNISERV UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA., devidamente qualificado nos autos, 

requereu a falência”; “O autor apresentou réplica à contestação (fls. 1254/1267).”; b) palavras 

que indicam suporte de pensamento (“Arguiu, preliminarmente, litigância de má-fé, (...); 

“Ademais, aduz que a credora está usando a falência como forma de cobrança”; “No mérito, 

alega que o pagamento da dívida já fora realizado integralmente.”). 

A ausência de realização de responsabilidade enunciativa por L1/E1 contribui para o 

apagamento da presença desse enunciador nessa parte do plano da sentença. Mesmo assim, 

podemos perceber que existe no trecho acima uma forma de manifestação sutil de L1/E1 na 

linha 2a (“UNISERV UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA., devidamente qualificado nos autos”) 

com o uso da expressão “devidamente qualificado”. Essa expressão, protocolar e muito 

recorrente em sentenças judiciais, pode ser considerada a manifestação de quase-

responsabilidade acerca de um dos aspectos processuais do objeto de discurso “falência” que 

se manifesta no escopo de e2 (“requereu a falência”) sem alterar a predominância da ausência 

de assunção de responsabilidade enunciativa e do consequente apagamento enunciativo. 

O quadro a seguir dá conta da seleção de operações da RE no âmbito da 

fundamentação da sentença:  

 

Quadro 19: Operações de RE (II) 

1. S_SE_SP_01 Fundamentação 

 

13 a-b (“O processo comporta julgamento nos 

termos do artigo 330, inc. I, do Código de 

Processo Civil”) 

 

20a-d (“As duplicatas não contêm aceite. Junto às 

notas fiscais emitidas a fls. 89/92 não 

acompanharam o demonstrativo de prestação do 

referido serviço e não são suficientes, portanto, a 

Operação de RE (assunção) 

colocada sob o escopo de 

L1/E1 (juiz) com relação ao 

objeto de discurso “falência” 

(falência) 
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preencher o requisito necessário à caracterização 

do título executivo a motivar o pedido de 

falência”) 

 

21a-c (“Assim, uma vez que as duplicatas não 

estão aceitas e os documentos presentes nos autos 

não comprovam a prestação do serviço oferecido à 

requerida, não há título executivo a motivar o 

pedido de falência, ao menos quanto às 

duplicatas”) 

 

23a (“Por fim, deve ser afastada a alegação de 

impropriedade da via eleita”) 

 

24a-c (“O pedido de falência não caracteriza 

qualquer abuso de direito, e, estando presentes os 

requisitos do art. 94, I, da Lei n. 11.101/05, é 

opção do credor formular o pedido de falência ou 

promover ação de execução comum”) 

 

29a-c (“A inexistência de insolvência é 

irrelevante, vez que se trata de pedido de falência 

com fundamento em inadimplemento de 

obrigação líquida e certa representada por título 

executivo devidamente protestado”) 

 

32a-c (“No mérito, estão presentes os requisitos 

exigidos pela lei para o deferimento da pretensão, 

uma vez que a Autora comprovou o protesto dos 

cheques que não foram pagos, tudo na forma do 

artigo 94, I, da Lei nº 11.101/2005”) 

 

42ab (“Assim, afasto a alegação de abusividade na 

taxa de juros aplicada ao cálculo dos valores dos 

cheques arrolados, pois esta não prospera”) 

 

 

32a-c (“No mérito, estão presentes os requisitos 

exigidos pela lei para o deferimento da pretensão, 

uma vez que a Autora comprovou o protesto dos 

cheques que não foram pagos, tudo na forma do 

artigo 94, I, da Lei nº 11.101/2005”) 

 

Operação de RE (imputação) 

colocada sob o escopo de e2 

(autor) com relação ao objeto 

de discurso “falência” 

 

34a-c (“Alega a parte ré que celebrou com a 

autora contrato de prestação de serviços em 

fevereiro de 2008 para que fossem evitados 

protestos de títulos emitidos pela ré. O contrato 

teria sido rescindido em 11 de abril de 2012”) 

 

36a (“Sustenta a ré que o pagamento da dívida foi 

efetuado”) 

 

Operação de RE (imputação) 

colocada sob o escopo de e3 

(réu) com relação ao objeto de 

discurso “falência” 

 

17a-c (“A Lei de Duplicatas, todavia, admite a 

executividade da duplicata não aceita, mas desde 

que protestada e acompanhada dos comprovantes 

de entrega de mercadoria ou da prestação do 

serviço”) 

 

Operação de RE (imputação) 

colocada sob o escopo de e4 

(Lei de Duplicatas) com 

relação ao objeto de discurso 

“falência” 

 

25a 26a-n (“Nesse sentido: Apelação. Falência 

com base na impontualidade derivada do não 

Operação de RE (imputação) 

colocada sob o escopo de e5 
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pagamento de duplicatas mercantis, transferidas à 

empresa de fomento mercantil. Extinção do 

processo, sem julgamento de mérito, sob o 

argumento de que a falência não pode ser 

manejada com escopo de cobrança e exige 

pluralidade de credores. Legitimidade de empresa 

de factoring, na condição de endossatária de 

duplicatas pedir a falência da sacada/aceitante. 

Desnecessidade de pluralidade de credores para o 

pedido de quebra. O credor de empresário 

impontual tem a faculdade de eleger a via judicial 

adequada para satisfação de sua pretensão de 

cobrança: execução individual ou falência. 

Extinção do processo, sem julgamento de mérito, 

afastada, ordenando - se o regular processamento 

da ação de falência. Apelo provido. (0118180-

97.2008.8.26.0000 Apelação / Recuperação 

judicial e Falência, Rel. Des. Pereira Calças, 

Câmara Reservada à Falência e Recuperação, 

Comarca de Barueri, Dj.: 04/05/2010.”) 

 

(Câmara Reservada à Falência 

e Recuperação, Comarca de 

Barueri) com relação ao 

objeto de discurso “falência” 

 

27 ab (“Nesse mesmo sentido, a Súmula 42 do 

TJSP dispõe que: “a possibilidade de execução 

singular do título executivo não impede a opção 

do credor pelo pedido de falência”.”) 

 

Operação de RE (imputação) 

colocada sob o escopo de e6 

(Súmula 42 do TJSP) com 

relação ao objeto de discurso 

“falência” 

 

28a-f (“O eminente desembargador Dr. SÉRGIO 

SEIJI SHIMURA, quando trata especificamente 

da questão suscitada pela agravante no Agravo de 

Instrumento n° 494.605.4/5, afirma que: “De outro 

lado, quanto ao uso da via falimentar, cabe 

destacar que credor tem ao seu dispor tanto a ação 

de execução individual, como a de falência. Não 

há como lhe obstar tais canais, sob pena de se 

negar o direito de acesso à Justiça, à luz do art. 5o, 

XXXV, CF. Basta que atenda aos respectivos 

pressupostos específicos a cada veículo 

processual".”) 

 

Operação de RE (imputação) 

colocada sob o escopo de e7 

(Dr. SÉRGIO SEIJI 

SHIMURA) com relação ao 

objeto de discurso “falência” 

 

31a-c (“Conforme Súmula 43 do TJSP, “no 

pedido de falência fundado no inadimplemento de 

obrigação líquida materializada em título, basta a 

prova da impontualidade, feita mediante o 

protesto, não sendo exigível a demonstração da 

insolvência do devedor”.”) 

 

Operação de RE (imputação) 

colocada sob o escopo de e8 

(Súmula 43 do TJSP) com 

relação ao objeto de discurso 

“falência” 

 

Fonte: elaboração própria 

 

A parte da fundamentação revela a utilização pelo locutor/enunciador primário de 

diversas formas de RE realizadas pelas proposições-enunciados veiculadas. 

Apesar de encontrarmos formas de assunção da responsabilidade enunciativa e quase-

responsabilidade pelo juiz na fundamentação, notamos que, em muitos casos, a manifestação 

da RE corroborou o que Rabatel (2008, 2009, 2016a) discute sobre a presença dos 
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enunciadores para além da presença de subjetivemas. Lembramos que o autor deixa claro que 

o enunciador não se faz presente apenas por formas subjetivas (o modus), mas na própria 

forma do enunciado, do dito (dictum) em razão de escolhas lexicais, formas de predicação, 

formas de referenciação, uso dos verbos, entre outros recursos. Observamos essa situação na 

sentença em análise: quase não encontramos como forma de marcação da responsabilidade 

enunciativa modalidades (epistêmicas, axiológicas, afetivas), índice de pessoas, dêiticos e 

modalização autonímica (comentários metaenunciativos). 

O primeiro trecho destacado de nosso quadro relativo ao juiz é bastante representativo 

de formas de marcação que estão mais no dictum do que no modus. A princípio, podemos 

inclusive falar que seria apenas uma sequência descritiva (“O processo comporta julgamento 

nos termos do artigo 330, inc. I, do Código de Processo Civil”).  

Contudo, a inserção dessa sequência na parte da fundamentação do gênero sentença 

judicial nos orienta a olhar seu valor enunciativo com maior cuidado. Isso ocorre pelo uso do 

lexema verbal “comporta” que, no socioleto jurídico, possui um valor apreciativo e decisório 

acerca de uma questão processual. A questão processual é o “julgamento nos termos do artigo 

330, inc. I, do Código de Processo Civil”, que, em termos de intertextualidade, remete ao 

procedimento de julgamento antecipado da lide68 previsto no antigo CPC. O julgamento 

antecipado é uma decisão que cabe ao juiz realizar. 

 Assim, apesar da proposição-enunciado estar estruturada a partir da palavra 

“processo”, o qual remete não apenas ao cotexto esquerdo, mas também a outros textos que 

antecedem à situação enunciativa da sentença judicial e nela são invocados, essa palavra não 

está a serviço de uma descrição desse processo; está a serviço da realização de um ato de 

discurso declarativo que estabelece um rito processual. Logo, “comporta” não é na verdade 

nessa situação uma forma de predicação do processo, mas um suporte da opinião decisória do 

juiz a respeito do cotexto esquerdo e sua implicação para o cotexto direito (análise da situação 

entre e2 e e3 apenas com base nos documentos apresentados na petição, contestação e 

réplica). É uma forma de comentário metaenunciativo sobre a decisão sem que haja marcas 

subjetivas explícitas. 

Podemos, assim, perceber que o juiz realizou a assunção da responsabilidade 

enunciativa pela forma da referenciação, especialmente na escolha da palavra “comporta” que 

traz a opinião decisória do juiz sobre o próprio julgamento materializado na sentença. Essa 

                                                 
68 Julgamento antecipado da lide é quando o juiz aceita julgar uma causa dispensando a realização de audiência 

de instrução para apresentação de provas para além dos documentos apresentados pelas partes. No jargão 

jurídico, é costume dizer que o caso trata apenas de questões de “direito”. 
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nossa leitura só foi possível pela assunção teórica de que o gênero influencia todos os planos 

de construção de sentido do texto, incluindo o enunciativo69. Ademais, observamos que esse 

PDV é “mediado”, pois a construção desse PDV é realizada por L1/E1 “[...] nos termos do 

artigo 330, inc. I, do Código de Processo Civil”. Dessa forma, L1 / E1 assume a 

responsabilidade enunciativa sem se colocar como fonte do conteúdo proposicional que ela 

veicula. 

Verificamos que a mesma estratégia de assunção da RE é repetida nos outros trechos, 

ou seja, a não marcação subjetiva e explícita de L1/E1, mas sua presença em razão das 

escolhas lexicais, de predicação e de verbos (“[...] e não são suficientes, portanto, a preencher 

o requisito necessário à caracterização do título executivo a motivar o pedido de falência”; 

“não há título executivo”; “estão presentes os requisitos exigidos pela lei”; “esta não 

prospera”). De forma residual, encontramos modalização apreciativa (“A inexistência de 

insolvência é irrelevante”). Ainda encontramos formas de quase-responsabilidade sobre o 

PDV imputado ao autor no uso da palavra “comprovou”, que assume papel duplo de descrição 

de ato processual e opinião do juiz sobre esse ato (“No mérito, estão presentes os requisitos 

exigidos pela lei para o deferimento da pretensão, uma vez que a Autora comprovou o 

protesto dos cheques que não foram pagos, tudo na forma do artigo 94, I, da Lei nº 

11.101/2005”) e no uso de modalização concernente ao fundamento do pedido de falência (“ 

[...] vez que se trata de pedido de falência com fundamento em inadimplemento de obrigação 

líquida e certa representada por título executivo devidamente protestado”). 

As operações realizadas sob o escopo de e3 (parte ré) são do mesmo tipo que presentes 

no relatório (imputação), mas com diferenças fundamentais no que tange à situação 

enunciativa. Na fundamentação, o presente é do tipo histórico, visto que a enunciação é não-

embreada na forma de narração histórica (narração do conteúdo de atos processuais anteriores 

à sentença); aqui o presente é o da situação enunciativa da sentença, sendo uma enunciação 

embreada ainda que feita por formas “objetivas” (RABATEL, 2008, 2016). A implicação 

disso está nas formas pelas quais a imputação preparou o movimento enunciativo pelo qual 

L1/E1 parte do levar em conta o PDV de e2 e de e3 (relatório) para assunção, positiva ou 

negativa, de RE por L1/E1 acerca dos PDV de e2 e e3. 

Os enunciadores mobilizados no campo da legislação e da jurisprudência aparecem 

por meios de operação de imputação. Com exceção do enunciador do campo da legislação 

(Lei de Duplicatas), em que a imputação é marcada pelo uso de expressão verbal de 

                                                 
69 Se, por exemplo, essa mesma proposição-enunciado fosse encontrada num livro de doutrina jurídica 

processual, não poderíamos meramente pela materialidade linguística falar que ocorre a RE por parte de L1/E1. 
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pensamento (“admite”), as outras formas de imputação são marcadas por formas de 

representação da fala, especificamente o discurso direto (por meio de citação com uso de 

aspas, recuo ou dois pontos), materializando o uso de quadros mediativos. É interessante notar 

que os PDV dos enunciadores do campo da jurisprudência foram invocados por meio de uma 

intertextualidade explícita, marcada pela introdução e integração do dizer do outro na 

enunciação de L1/E1, o que produz efeitos importantes para a construção do PDV do juiz 

sobre “falência”, especialmente em termos de fonte enunciativa (mediação) e orientação 

argumentativa. 

Finalmente, no quadro a seguir, mostramos as operações de RE na parte do dispositivo 

da sentença: 

 

Quadro 20: Operações de RE (III) 

1. S_SE_SP_01 Dispositivo 

 

45a-e (“Posto isso, DECLARO hoje, as 

17:00 horas a falência da LIAU GROUP 

HOTELARIA E ADMINISTRAÇÃO 

DE BENS LTDA., CNPJ n° 

07.694.872/0001-46, estabelecida na Av. 

das Nações Unidas, 11.857, Conjunto 71, 

Brooklim Paulista, São Paulo/SP, sendo 

seus sócios: Hai Shih Liau Yeh, residente 

na Rua Galvão Bueno, 724A, Liberdade, 

São Paulo/SP; Linda Hailin Liau, residente 

na Rua Galvão Bueno, 724A, Liberdade, 

São Paulo/SP”) 

 

50a-c (“3) Determino, nos termos do art. 

99, V, a suspensão de todas as ações ou 

execuções contra a falida (empresa), 

ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º 

e 2º do art. 6º da mesma Lei, ficando 

suspensa, também, a prescrição”) 

 

 

Operação de RE (assunção) colocada 

sob o escopo de L1/E1 (juiz) com 

relação ao objeto de discurso 

“falência” 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Podemos visualizar e perceber pelos trechos da sentença selecionada que na parte do 

dispositivo figura exclusivamente como enunciador o juiz. A presença desse enunciador foi 

feita de maneira bastante explícita e demarcada. O primeiro traço é a presença de marcadores 

típicos da subjetividade como: a) marcadores argumentativos (“Posto isso”); b) índice de 

pessoas (“DECLARO”; “Determino”). O segundo traço foi a realização de atos do discurso 

(macroatos, como já falamos anteriormente) do tipo declarativo, mudando a situação da parte 
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ré de empresa regular para empresa falida (“contra a falida (empresa)”), bem como do tipo 

diretivo.  

Os atos de discurso do tipo diretivo podem também ser analisados pela sua função de 

marcar a responsabilidade enunciativa do juiz, no caso como presença de modalidades 

intersubjetivas, uma vez que esses atos não apenas qualificam situações, coisas, mas também 

buscam realizar ações de linguagem perante certos destinatários (“Determino, nos termos do 

art. 99, V, a suspensão de todas as ações ou execuções contra a falida (empresa), (...)” é um 

ato diretivo que, pelo gênero e pela unidade temática, dirige-se a outros juízes e credores da 

parte ré). 

A parte do dispositivo mostrou por parte do juiz uma operação de assunção de 

responsabilidade do conteúdo proposicional das proposições-enunciados, consubstanciadas 

diversos atos de discurso. Operações de imputação e de quase-responsabilidade não ocorrem 

nessa parte e a assunção é, linguisticamente, feita de maneira bastante explícita e demarcada. 

Diante dessas considerações gerais, fazemos uma descrição geral dos mecanismos de 

marcação da responsabilidade enunciativa encontrados nas operações de RE identificadas, 

grifando as ocorrências respectivas: 

 

a) índice de pessoas: encontramos o uso de pronomes pessoais e possessivos que 

marcam a assunção da RE pelo juiz (L1/E1) nas partes da fundamentação e do dispositivo. 

Não encontramos o uso desse marcador para imputação da RE para enunciadores segundo. 

Exemplos:  1. S_N_AC_01: 30a-c (“ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 267, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo falimentar, julgo extinto o processo, sem 

análise do mérito.”); 2. S_N_AP_01: 15a-e (“Essas razões fazem-me crer que, existindo 

resíduo de crédito ainda suscetível de cobrança pela autora à ré em montante de R$12.454,39 

(doze mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos), a valores correntes 

em 24.11.2008, o procedimento falimentar não é mesmo a via adequada à discussão da 

existência ou não do crédito residual, ainda mais quando o depósito elisivo da falência fez 

desaparecer relevante razão para a decretação da falência.”); 3. S_NE_RN 01: 29a-d (“Sendo 

assim, temos que aquele processo proposto pela empresa Instituto de Onco Hematologia de 

Natal Ltda. em desfavor de Iguana Factoring Fomento Mercantil Ltda., já estava devidamente 

formado antes da integração da relação processual desta demanda falimentar.”); 4. 

S_SE_ES_01: 24a-e (“Constato ainda que, a requerida não realizou o depósito elisivo no 

valor do crédito alegado, não provou qualquer das situações previstas pelo art. 96, tão pouco 
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se utilizou da faculdade descrita no art. 95, Lei 11.101/05 para pleitear sua recuperação 

judicial.”); 5. S_S_RS_01: 23a-e (“Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido feito por 

VALMOR INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. contra  L. R. BIER ME para decretar a falência 

da ré, administrada por Luiz Rogério Bier, com fulcro no art. 94, I, da Lei de Recuperação 

Judicial nº 11.101/2005, declarando-a aberta na data de hoje, às 15h, e determinando o que 

segue:”). 

 

b) dêiticos espaciais e temporais: tendo em vista a delimitação de nossa análise (os 

limites do texto para nossa análise, não considerando a assinatura do juiz), a presença de 

dêiticos espaciais e temporais foi quase inexistente, tendo sido notada na parte do dispositivo 

como forma de marcar a assunção da RE pelo juiz (L1/E1). Exemplo: S_SE_ES_01: 26a-f 

(“Ante o exposto, com fincas no art. 94, I, Lei 11.101/05, DECRETO hoje 19/08/2015, a 

falência da empresa VML COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.937.537/0001-94, com 

endereço na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, nº 1.251, Sala 08, Portal de Jacaraípe, Serra/ES, 

CEP: 29173795.”) 

 

c) tempos verbais: encontramos o uso do pretérito perfeito e do presente histórico 

como mecanismos gerais de imputação da RE ao autor e réu (e2 e e3) na parte do relatório e 

da fundamentação, bem como o uso do presente gnômico para marcar a assunção da RE pelo 

juiz (L1/E1) na parte da fundamentação. Exemplos: 1. S_N_RO_01: 8a-f (“Alegou preliminar 

de inépcia da inicial, pela ausência de documentos essenciais à propositura da ação, como: 

prova que a ré seja sociedade empresária, ausência de título de crédito regular. Assevera que o 

protesto realizado pela autora é irregular, uma vez que a autora não requereu o protesto 

especial para fins falimentares, nos termos do art. 94 da Lei de Falências, mas apenas o 

protesto por falta de pagamento.); 2. S_CO_MS_01: 5a-b (“No mérito, aduz que inexiste 

insolvência por parte da requerida e que as requeridas estão usando a falência como meio de 

cobrança de dívida.”); 3. S_NE_RN 01: 4a-f (“Alega a parte autora, que a relação mantida 

com o demandado é decorrente de contrato de fomento mercantil e aditivos firmados entre o 

demandante e o Natal Hospital Center Ltda. Em razão do estabelecido no contrato, foram 

realizadas várias operações de cessão de crédito mediante endosso e garantia fidejussória 

pessoal, e dentre tais operações uma que envolveu o cheque nº 885269 do Unicred, no valor 

de R$ 300.030,00 (trezentos mil e trinta reais) de titularidade do demandado.”); 4. 

S_SE_SP_01: 24a-c (“O pedido de falência não caracteriza qualquer abuso de direito, e, 
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estando presentes os requisitos do art. 94, I, da Lei n. 11.101/05, é opção do credor formular o 

pedido de falência ou promover ação de execução comum.”); 5. S_S_RS_02: 9a-c (“A 

requerida, por seu turno, reiterou que a demanda tem características de cobrança, bem assim 

de que a nova Lei de Falências visa a preservação da empresa. Disse que a autora pretende, 

pela presente”) 

 

d) modalidades: encontramos vários casos de uso de modalidades deônticas, 

epistêmicas, intersubjetivas, axiológicas e modalidades apreciativas para marcar a assunção 

da RE pelo juiz (L1/E1) na parte da fundamentação e dispositivo, ainda que muitas dessas 

modalidades estejam na forma de predicação e seleção lexical (o dictum). Praticamente não 

encontramos modalidades afetivas, não sendo, assim, os textos impregnados por lexemas de 

caráter emocional. Exemplos: 1. S_N_AC_01: 16a-c (“Assim, é fundamental que a certidão 

do instrumento de protesto identifique a pessoa que recebeu a intimação, configurando vício 

insanável a simples menção ao recebimento da notificação pelo devedor, de maneira 

genérica.”); 2. S_CO_MS_01: 9a-d (“Trata-se de pedido de falência da conhecida e 

renomada empresa Ponto Certo Utilidades Domésticas. É fato notório a presença da requerida 

no mercado, como empresa consolidada no ramo de comercio de bens de utilidades 

domésticas.”); 3. S_SE_SP_01: 44a-c (“Embora as duplicatas tenham sido afastadas por não 

constituírem título  executivo, os cheques foram protestados, não foram pagos e, portanto, a 

decretação da falência pela impontualidade é medida de rigor.”) 

 

e) diferentes tipos de representação da fala: encontramos a utilização de discurso 

direto por meio de citação para marcar a presença de enunciadores do campo da legislação, 

jurisprudência e da doutrina. Exemplos: 1. S_SE_SP_01: 18a 19a-j (“Assim dispõe a Lei nº 

5.474/68: Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de 

conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o 

Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar: I - de duplicata ou triplicata aceita, 

protestada ou não; II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: 

a) haja sido protestada; b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da 

entrega e recebimento da mercadoria; e c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado 

o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.”); 2. 

S_N_AC_01: 27a-b 28a-c (“Dessa forma, é inválido o protesto do título para fundamentar 

o pedido de falência. Esse entendimento está de acordo com o Enunciado n. 361 da Súmula 

da jurisprudência do STJ (“a notificação do protesto, para requerimento de falência da 
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empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu”).”); 3. S_NE_RN_01: 28a-

e (“Em lição sobre a formação do processo, Alexandre Freitas Câmara ensina que: "O 

processo é uma entidade jurídica de formação gradual. Nasce com a propositura da ação, mas 

só se completa com a citação, cuja consequência é a integração do réu à relação processual, 

que assim se angulariza." ( Lições de Direito Processual Civil. Vol. I. Lumen Juris, pág. 

285).”). 

 

f) indicação de quadro mediadores: tratamos desses marcadores em seção específica. 

 

g) modalização autonímica: não foram encontradas ocorrências relevantes. De modo 

marginal, verificamos a existência de comentários metaenunciativos sobre o procedimento 

aplicável ao processo e decisão como forma de RE do juiz (L1/E1) na parte da fundamentação 

(julgamento antecipado da lide). Exemplos: S_N_AP_01: (“Dispõe o art. 330, I, do vigente 

CPC, que versando a lide sobre questão unicamente de direito ou de direito e de fato, o juiz 

promoverá o julgamento antecipado da lide. É o que passo a fazer”). 

 

h) suporte de percepção e pensamentos relatados: encontramos esse tipo de marcador 

de responsabilidade como forma de imputação da RE a enunciadores segundo e assunção da 

RE pelo juiz (L1/E1). Exemplos: 1. S_NE_PB_01: 18a-b (“Dada vista ao M.P., a nobre 

Representante do “PARQUET” Estadual se posicionou nos termos lá apresentados.”); 2. 

S_SE_SP_01: 10a-c (“A requerida opinou pelo julgamento antecipado da lide e pela não 

realização da audiência conciliatória (fls.1429/1430). A requerente não possui interesse na 

audiência conciliatória, porém pretende produzir prova pericial dos documentos e testemunhal 

(fls. 1431).”); 3. S_N_AC_01: 9a-b (“O Ministério Público manifestou-se, às fls. 181/185, 

pela procedência da demanda.”) 

 

i) marcas textuais da responsabilidade enunciativa: apesar de não ser posto por Adam 

(2011a) como um dos marcadores de grau de responsabilidade enunciativa, nosso corpus 

mostrou que recursos textuais como negrito, aspas, sublinhado e itálico podem ser usados 

para marcar a assunção da RE pelo juiz (L1/E1) na parte da fundamentação, especialmente na 

realização de um PDV comum com enunciadores segundo provenientes da legislação, 

jurisprudência e doutrina (postura enunciativa de coenunciação). Exemplos: S_NE_RN_01: 

33a-b 34a-j (“Em lição sobre o art. 265, IV, "a", ensina o doutrinador Fredie Didier Jr. que: 

"O enunciado refere-se ao fato de o julgamento de uma causa pendente depender do 
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julgamento de uma outra pendente. A dependência entre causas pendentes deve ser 

compreendida como uma dependência lógica: a solução de uma causa depende 

logicamente da solução que se dê a uma outra. Assim, convém suspender a causa 

dependente, enquanto não se decide a causa subordinante." Destaquei. (Teoria Geral do 

Processo e Processo de Conhecimento. Vol. 1. Editora Podivm. 9ª Edição, pág. 552).”). 

 

5.2.3 PDV sobre “falência” e o quadro mediativo 

 

Nossa análise do uso de quadros mediativos levou em consideração a divisão das 

partes do plano de texto da sentença judicial.  

Destacamos a seguir o uso de locuções conformativas e citações como forma de 

construção de um PDV mediatizado nas seguintes ocorrências verificadas nas sentenças em 

análise: 

 

Quadro 21: Uso de quadros mediativos 

 Ocorrências de locuções conformativas e citações como marcadores da 

introdução de quadros mediativos  

1. S_N_AC_01  12a-d (“Nos termos do artigo 94, inciso I, da Lei n. 11.101/2005, será decretada 

a falência do devedor que sem relevante razão de direito, não paga, no 

vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos 

protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos 

na data do pedido de falência.”) 

 

2. S_NE_RN_01 28a-e (“Em lição sobre a formação do processo, Alexandre Freitas Câmara 

ensina que: "O processo é uma entidade jurídica de formação gradual. Nasce 

com a propositura da ação, mas só se completa com a citação, cuja consequência 

é a integração do réu à relação processual, que assim se angulariza." ( Lições de 

Direito Processual Civil. Vol. I. Lumen Juris, pág. 285)”). 

 

 

3. S_CO_MS_01 19a-c (“Nos termos da Sumula 361 do Superior Tribunal de Justiça: "A 

notificação do protesto, para requerimento da falência da empresa devedora 

exige a identificação da pessoa que a recebeu".”) 

 

4. S_SE_ES_01 11a 12a-i (“Acerca do assunto destaco a doutrina: “...uma vez atendido ao 

requisito do valor mínimo, não cabe ao juiz pesquisar outros elementos que 

pudessem eventualmente indicar que a intenção do requerente era menos a 

instauração do concurso e mais a pura e simples satisfação de seu crédito...” 

(COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de 

Empresas Pág.332 9. Ed.São Paulo: Saraiva 2013).”) 

 

5. S_SE_SP_01 14a-c (“Conforme dispõe o art. 94, I, da LRF, a falência será decretada quando o 

devedor, sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação 

líquida materializada em TÍTULO EXECUTIVO protestado”) 

 

16a (“Segundo o CPC, será título executivo extrajudicial a duplicata 

devidamente aceita”) 

 

31a-c (“Conforme Súmula 43 do TJSP, “no pedido de falência fundado no 
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inadimplemento de obrigação líquida materializada em título, basta a prova da 

impontualidade, feita mediante o protesto, não sendo exigível a demonstração da 

insolvência do devedor”.”) 

6. S_S_PR_01 17a-c (“Destaca-se que o artigo 94, II da Lei n. 11.101/2005 prevê a decretação 

da falência do devedor que “executado por qualquer quantia líquida, não paga, 

não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal”.) 

 

7. S_S_PR_02 37a-b 38a-d (“Inicialmente, há de se ressaltar a disposição contida no diploma 

legal supramencionado, o qual, em linhas gerais, prescreve: Art. 94. Será 

decretada a falência do devedor que: I – sem relevante razão de direito, não 

paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos 

executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) 

salários-mínimos na data do pedido de falência; (...)”) 

 

8. S_S_SC_01 9a-m (“De outro vértice, o art. 96, da Lei de Falências, especifica que `a falência 

requerida com base no art. 94, inciso I do caput, desta Lei, não será decretada se 

o requerido provar: I – falsidade de título; II – prescrição; III – nulidade de 

obrigação ou de título; IV – pagamento da dívida; V – qualquer outro fato que 

extinga ou suspenda obrigação ou não legitime a cobrança de título; VI – vício 

em protesto ou em seu instrumento; VII – apresentação de pedido de recuperação 

judicial no prazo da contestação, observados os requisitos do art. 51 desta Lei; 

VIII – cessação das atividades empresariais mais de 2 (dois) anos antes do 

pedido de falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de 

Empresas, o qual não prevalecerá contra prova de exercício posterior ao ato 

registrado´.”) 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Percebemos que a situação enunciativa trazida pelo uso do mediativo foi muito 

utilizada e demarcada com relação a enunciadores do campo da legislação, da jurisprudência e 

da doutrina. Podemos perceber que a presença do mediativo por meio de locuções conjuntivas 

conformativas e citações foi significativa, com variadas ocorrências. 

Nos limites do corpus selecionado, dado que muitas dessas ocorrências foram 

verificáveis na parte relativa à fundamentação, somos levados a crer que nesse gênero há uma 

ligação entre mediativo e argumentação. Desse modo, o mediativo surge como uma estratégia 

pela qual se recorre a outros enunciadores para fundamentar e construir o PDV global de 

L1/E1 sobre a existência ou não do objeto de discurso em discussão (“falência” pedida por e2 

contra e3). 

Do ponto de vista da responsabilidade enunciativa, a ocorrência do mediativo 

significaria a assunção de responsabilidade, pelo locutor/enunciador primário, acerca da 

plausibilidade do conteúdo proposicional veiculado pelo enunciado, já que derivado de outra 

fonte (Guentchéva, 2011). Entretanto, entendemos que o uso do mediativo para situações 

argumentativas, especialmente num gênero como a sentença judicial, faz com essa posição 

teórica tenha quer ser melhor compreendida numa perspectiva textual-enunciativa, já que, 

embora não se assumindo como fonte desse enunciado, o locutor / enunciador primário pode 
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validar esses enunciados na forma de fundamentos para sua decisão no gênero sentença 

judicial. 

Isso ocorre em razão dos dispositivos de construção textual do PDV, especialmente os 

de acordo/desacordo na validação dos conteúdos proposicionais apresentados, e as postura 

enunciativas (ver tópico específico), uma vez que essas fontes enunciativas foram convocadas 

pelo juiz, que, por sua conta, pode validá-las de maneira indireta para servir aos seus 

propósitos comunicativos. 

Por essas questões, Rabatel (2009) percebeu a ideia de responsabilidade limitada e 

mesmo discutiu os problemas de assunção de responsabilidade em discursos argumentativos, 

onde não seria possível a neutralidade: 

 

No caso de uma visada argumentativa, L1/E1 serve-se da informação por sua 

própria conta, como em (8), realizando uma PEC indireta, implícita ou por padrão. 

O fenômeno não é linguístico; ele é discursivo: é o gênero debate político que faz 

resultar a PEC por padrão, dado que, segundo as regras do debate, citamos alguém 

seja para apoio ou crítica de suas teses, seja para apoiar/criticar um terceiro... Em 

suma, a neutralidade resta bastante excluída e é o co(n)texto que indica a escolha 

pelo acordo ou desacordo.70 (RABATEL, 2009, p. 20). 

 

 

Se a sentença judicial é um gênero em que há a dominância do modo argumentativo, 

não seria possível falar, por padrão, que a ocorrência do mediativo deva ser tomada, 

isoladamente, como não assunção de responsabilidade enunciativa, pois, ao considerar a 

proposição-enunciado no co(n)texto global do texto/discurso em que ela se insere (a 

construção global acerca do PDV que analisamos), a consideração de caráter local (a análise 

da proposição-enunciado em si) não se coaduna com a consideração de caráter global (a 

análise da proposição-enunciado em relação ao todo textual no gênero em que ela está 

inserida). 

Por essas razões, pensamos que, considerando o nível textual / discursivo em gêneros 

argumentativos, o papel do mediativo em sentenças judiciais deve ser pensado em vista às 

estratégias argumentativas e de como os mecanismos enunciativos concretizam essa 

estratégia. Retomamos aqui a citação de Guentchéva (2014, p. 71), que fizemos no Capítulo 

III: 

 

                                                 
70 Dans le cas d’une visée argumentative, L1/E1 se sert de l’information pour son propre compte, comme en (8), 

avec une PEC indirecte, implicite ou par défaut. Le phénomène n’est pas linguistique, il est discursif : c’est le 

genre du débat politique qui entraîne la PEC par défaut parce que selon les règles du débat, en général, on ne cite 

quelqu’un qu’en appui de ses thèses ou pour le critiquer, ou pour appuyer/critiquer un tiers… Bref, la neutralité 

est plutôt exclue, et c’est le co (n)-texte qui indique s’il faut choisir l’accord ou le désaccord 
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Se aceitarmos que o enunciado, enquanto unidade discursiva mínima de referência a 

uma situação, é o resultado de uma operação necessária de “responsabilidade 

enunciativa” sobre a relação predicativa subjacente, de um lado, e que o esquema 

mínimo da enunciação comporta o operador metalinguístico da simples 

“responsabilidade enunciativa” designada por “EU-DIGO”, de outro lado (Desclés, 

1976, 2009), a mediatividade seria o resultado de um ato de enunciação complexo 

cuja função principal seria de indicar um certo desengajamento do enunciador em 

relação a um conteúdo proposicional (o dictum no senso de Bailly). A 

mediatividade implica na existência de relatos recebidos, de ouvir-dizer ou 

índices observáveis, os quais permitem ao coenunciador a possibilidade de 

aceitar, pôr em dúvida ou mesmo refutar o conteúdo da mensagem recebida 
(Desclés, Guentchéva, 2000; Guentchéva, 2011) (grifos nossos) 

 

A parte grifada mostra que o emprego das formas mediativas pode consistir num 

momento enunciativo que não se põe em definitivo em termos de responsabilidade 

enunciativa, uma vez que o coenunciador pode adotar posicionamentos enunciativos variados 

com relação à enunciação mediatizada. Em termos textuais-enunciativos, a mediatividade 

pode ser considerada um momento no qual existe o levar em conta (prise en compte) do 

conteúdo veiculado (relatos, índices e ouvir dizer) e, a partir do qual, abre-se aos enunciadores 

mobilizados, em outro momento, a possibilidade de assumir / imputar (ou não) a 

responsabilidade enunciativa sobre esses conteúdos. 

A nossa proposta de fazer a distinção entre PDV global (realizada sobre o objeto de 

discurso componente da unidade temática do texto, construído ao longo do texto) e PDV local 

(emergentes das proposições-enunciados) oferece uma forma de dar conta dos movimentos 

enunciativos na trama textual, situação na qual formas de assunção de responsabilidade 

enunciativa ocorrem em conjunção com mecanismos de distância ou apagamento enunciativo 

na construção textual do PDV. Desse modo, um texto, como os das sentenças judiciais 

analisadas, podem conter, localmente, enunciações mediatizadas, ainda que elas sejam 

utilizadas, pela orientação argumentativa realizada, para a construção de um PDV global 

sobre o qual L1/E1 assume plenamente a responsabilidade enunciativa.  

Para entender melhor nossas colocações, podemos fazer um paralelo com a teoria das 

sequências de Adam (2011a): um texto pode conter diversos tipos de sequências, ainda que 

um desses tipos seja dominante em relação aos outros tendo em vista o sentido global do texto 

e o gênero discursivo / textual que o texto concretiza. 

 No caso de nosso corpus, entendemos que a tensão enunciativa entre formas de 

assunção e de não assunção da RE para a construção do PDV global pelo juiz acerca do objeto 

de discurso “falência” ocorre por um problema inerente à decisão judicial, problema esse 

sobre o qual discutimos na parte das teorias jurídicas sobre a sentença.  
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O juiz constrói, para uma situação posta pelas partes, uma norma específica, mas, em 

razão dos constrangimentos institucionais, o juiz não pode colocar a si mesmo como fonte do 

conteúdo da norma produzida, uma vez que o julgador deve produzir essa norma como se 

fosse um resultado da aplicação do direito vigente (princípio da legalidade e participação da 

comunidade jurídica pela doutrina e jurisprudência) 

Contudo, o juiz, como indicado por Kelsen (1998), não toma a legislação como um 

silogismo judicial, mas uma moldura que permite várias normas para o caso concreto. Além 

disso, como assinala Calvo (1998), mesmo o relato do juiz sobre o caso levado pelas partes 

não é um espelho da realidade, mas fruto de estratégias narrativas. Desse modo, o juiz realiza 

um papel ativo na construção da sentença enquanto norma jurídica do caso concreto, seja por 

realizar escolhas normativas, seja por realizar estratégias argumentativas. Resulta disso que, 

mesmo a legislação citada pelo juiz, é fruto de uma seleção (ainda que nos termos da 

comunidade jurídica em que está inserido), não de uma imposição necessária ou lógica. 

Em termos textuais e enunciativos, o uso local dos quadros mediativos é uma maneira 

de solucionar essa tensão. Pelo quadro mediativo o juiz coloca-se como mensageiro de uma 

enunciação da qual não é fonte e sobre a qual não realiza, por sua própria conta e 

explicitamente, operações de RE (no sentido mais específico de validação), dando a 

impressão de que está “apenas” aplicando o direito e não deixando explícito que sua estratégia 

oculta a ruptura da situação enunciativa inicial relativa ao enunciador mobilizado (a situação 

enunciativa de uma lei e de uma sentença não são as mesmas) e, indiretamente, se serve dessa 

estratégia para realizar seu propósito comunicativo (a realização do PDV global sobre 

“falência” na situação entre e2 e e3). 

Podemos perceber o uso dessa estratégia por meio do quadro a seguir: 

 

Quadro 22: mediativo e orientação argumentativa 

 Fundamentação  

 

S_S_SC_01  13a-d (“Via de consequência, não havendo resistência específica ao pedido 

contido na inicial, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, inciso 

I, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, revela-se imperativo.”) 

 

14a-j (“Acerca do assunto, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE 

ANDRADE NERY lecionam que "o dispositivo sob análise autoriza o juiz a 

julgar o mérito de forma antecipada, quando a matéria for unicamente de 

direito, ou seja, quando não houver necessidade de fazer-se prova em audiência. 

Mesmo quando a matéria objeto da causa for de fato, o julgamento antecipado é 

permitido se o fato for daqueles que não precisam ser provados em audiência, 

como, por exemplo, os notórios, os incontrovertidos etc. (CPC 334)". (Código de 

processo civil comentado elegislação processual civil em vigor. 3. ed. rev. e 
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ampl. São Paulo: Revista j) dos Tribunais, 1997. p. 607).”) 

15a-e (“O aludido art. 330, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, determina 

expressamente que 'o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: 

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e 

de fato, não houver necessidade de e) produzir prova em audiência;' [...].”) 

16a-m (“CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO CINTRA, ADA PELLEGRINI 

GRINOVER e CANDIDO RANGEL DINAMARCO, prelecionam que a 

jurisdição "é uma das funções do Estado, mediante a qual se substitui aos 

titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar atuação da 

vontade do direito objetivo que rege a lide que lhe é apresentada em concreto 

para ser solucionada; e o Estado desempenha essa função sempre mediante o 

processo, seja expressado autoritativamente o preceito (através de uma sentença 

de mérito), seja realizado no mundo das coisas o que o preceito estabelece 

(através da execução forçada)" (CINTRA, Carlos Antonio de Araujo; 

GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. Teoria geral do 

processo. 6. ed. São Paulo: RT. p. 83). 

17a-t (“CELSO RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA b) MARTINS, de forma 

brilhante ensinam que "a função jurisdicional só se independentizou das demais 

no século XVIII com a prevalência da Teoria de Montesquieu consistente já 

agora na clássica separação do poder." [...] "Ao lado da função de legislar e 

administrar, o Estado exerce a função f) jurisdicional. Coincidindo com o 

próprio evoluir da organização estatal, foi ele absorvendo o papel de dirimir as 

controvérsias que surgiam quando da aplicação das leis". [...] "À função 

jurisdicional cabe este importante papel de fazer valer o ordenamento jurídico, 

de forma coativa, toda vez em que o seu cumprimento não se dê sem resistência. 

Ao próprio particular (ou até mesmo às pessoas jurídicas de direito público), o 

Estado subtraiu a faculdade de exercício de seus direitos pelas próprias mãos. O 

lesado tem de comparecer diante do Poder Judiciário, o qual, tomando 

conhecimento da controvérsia, se substitui à própria vontade das partes que 

foram impotentes para se comporem. O Estado, através de um de seus Poderes 

dita, assim de forma substitutiva à vontade das próprias partes, qual o direito 

que estas têm de cumprir." (BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, s) Ives 

Gandra. Comentários à constituição do Brasil. v. 4. São Paulo: t) Saraiva, 1997. 

p. 1, 11-13). 

18a-c (“De tal ensinamento, depreende-se que a função precípua de aplicação do 

direito e da justiça, escapa das mãos dos c) particulares para repousar nas mãos 

do Estado, via Judiciário”) 

19a-f (“Magnânimo raciocínio é expresso por JOSÉ ROBERTO SANTOS 

BEDAQUE, para quem "tanto quanto as partes, tem o juiz interesse em que a 

atividade por ele desenvolvida atinja determinados objetivos, consistentes nos 

escopos da jurisdição" (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Garantias 

constitucionais do processo civil. São Paulo: RT, 1999). 

20a-b (“Restando despiciendo o alongamento da instrução, passo à 

fundamentação (art. 458, inc. II, do CPC).”) 

 

Dispositivo 

 



182 

 

34a-g (“POSTO ISTO, considerando, ainda, o mais que dos autos consta – 

especialmente os princípios gerais de Direito aplicáveis à espécie – com arrimo 

em o disposto no art. 94 e seguintes da Lei nº 11.101/05, arts. 330 e 333, incs. I e 

II, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, acolho o pedido formulado por 

ELETROCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO S/A., 

decretando a FALÊNCIA da LUMINAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., 

pessoa jurídica de direito privado com (...)”) 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Com exceção dos trechos 17a-t e 19a-f (nos quais encontramos modalizadores e 

recursos textuais como marcadores de responsabilidade enunciativa), não encontramos marcas 

de responsabilidade enunciativa que denotariam a coconstrução do PDV do juiz em relação 

aos enunciadores mobilizados por meio das citações encontradas nos trechos 14a-j, 15a-e71 e 

16a-m. Devemos assinalar que o empilhamento de citações deixou a redação confusa com 

relação à compreensão do propósito do locutor / enunciador primário, uma vez que muitas 

dessas citações falam do papel da jurisdição e do Estado de forma geral, sem deixar claro 

como essas colocações se amoldam à discussão do caso concreto posto na sentença em 

análise. 

 Contudo, podemos compreender a função dessas citações ao analisar o excerto 34a-g. 

O referido excerto fez parte do dispositivo e trouxe trechos que remetem ao cotexto à 

esquerda, criando uma relação argumentativa, em que o cotexto à esquerda são as premissas e 

o cotexto à direita a conclusão. O efeito argumentativo pode ser verificado em trechos como 

“POSTO ISTO, considerando, ainda, o mais que dos autos consta” e “– com arrimo em o 

disposto no art. 94 e seguintes da Lei nº 11.101/05, arts. 330 e 333, incs. I e II, do CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL”. As anáforas resumidoras e retomadas aqui realizadas mostraram 

que o juiz concordou com o conteúdo proposicional expresso nas citações trazidas, ainda que 

não haja marcas implícitas de acordo e coenunciação. 

Verificamos, assim, que ocorre aqui o que Rabatel (2008, 2009, 2013b) chama de 

“consonância”, que são os efeitos gerais de coconstrução do PDV em situação de texto / 

discurso, ainda que não haja marcas explícitas da coenunciação. O efeito de consonância é 

resultado de elementos que envolvem: a) o gênero discursivo / textual que o texto materializa 

(sentença judicial); b) a posição no plano de texto da sentença (fundamentação – dispositivo); 

c) uso de anáforas e retomadas (ex.: art. 330 do CPC).  

                                                 
71 Ainda que tenha a palavra “expressamente”, não há RE sobre o conteúdo proposicional, já que o juiz refere-se 

metaenunciativamente ao dizer atribuído ao CPC, não ao dito da enunciação mediatizada. 



183 

 

Podemos concluir que os mecanismos de progressão, segmentação e organização 

textual fizeram o papel de realizar o efeito enunciativo geral de consonância do juiz com os 

enunciadores mobilizados pelas citações na ausência de marcas explícitas de coenunciação, 

tendo em vista a orientação argumentativa adotada. 

  

5.2.4 Operações textual-enunciativas para a construção do PDV sobre falência 

 

A nossa pesquisa considerou duas operações textual-enunciativas para a construção do 

PDV na análise do corpus: o posicionamento enunciativo (acordo, desacordo e neutralidade) e 

a postura enunciativa (subenunciação, coenunciação e sobrenunciação). Primeiro analisamos 

o posicionamento enunciativo ao longo das partes das sentenças e em segundo lugar 

analisamos as posturas enunciativas. 

Como apontamos no Capítulo III, o posicionamento enunciativo são as maneiras pela 

qual L1/E1 se põe perante os PDVs de outros enunciadores (heterodialogismo) ou os de 

outras versões de si (autodialogismo), resultando em três posicionamentos básicos: acordo, 

desacordo e neutralidade.  

Esses posicionamentos representam eixos extremos, uma vez que o acordo, o 

desacordo e a neutralidade encontram variações. Entretanto, o nosso estudo somente 

considerou de maneira mais detalhada as formas de acordo na coconstrução do PDV 

selecionado (posturas enunciativas). Sendo assim, não trabalhamos as variações de acordo 

para além da coconstrução pelas posturas enunciativas. 

 

5.2.4.1 Posicionamento enunciativo 

 

Nossa abordagem dos posicionamentos enunciativos foi realizada considerando as 

partes do plano de texto da sentença judicial. Desse modo, a nossa análise levou em conta a 

ordem de aparecimento de cada uma dessas partes. 

 

Quadro 23: Posicionamento enunciativo (I) 

 

 

S_SE_SP_01 

Relatório 

 

Neutralidade de 

L1/E1 (juiz) ao 

introduzir a 

interação entre 

e2 (autor) e e3 

(réu) acerca do 

Existência de “falência” para e2: 

 

2a-e (“UNISERV UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA., devidamente 

qualificado nos autos, requereu a falência da empresa LIAU GROUP 

HOTELARIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., nos termos 

do artigo 94, I¸ da Lei nº. 11.101/2005, em razão de cheques e duplicatas, 
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PDV sobre 

“falência” 

títulos estes vencidos, não pagos e protestados no valor total de R$ 

223.340,33 (fls. 02/06). Juntou documentos. (fls. 07/95)”) 

 

8a-b (“O autor apresentou réplica à contestação (fls. 1254/1267). Juntou 

documentos (fls. 1268/1414).”) 

 

Não existência de “falência” para e3 

 

5a-d (“A requerida apresentou contestação (fls. 176/197). Arguiu, 

preliminarmente, litigância de má-fé, uma vez que a requerente cobra 

valores, baseados em títulos já pagos, bem como a não correspondência 

das duplicadas com o contrato da prestação de serviço, assim aduz a 

inexistência de comprovação de prestação de serviços.” 

 

6a-d (“Com relação às duplicatas, alega que estas estão desprovidas de 

liquidez, certeza e exigibilidade, como também que não há documento 

hábil a demostrar a aceitação da eventual prestação de serviço que as 

ensejam e eventual aceite. Ademais, aduz que a credora está usando a 

falência como forma de cobrança”) 

7a-c (“No mérito, alega que o pagamento da dívida já fora realizado 

integralmente. Por fim, alega juros abusivos ao cálculo dos valores dos 

cheques arrolados e requer indenização pela conduta lesiva da autora em 

requerer a falência. Juntou documentos (fls. 198/1252)”) 

 

Fonte: elaboração própria 

 

No quadro acima, mostramos que o relatório da sentença exemplificada realizou a 

estratégia de apresentar a situação enunciativa entre autor e réu a partir do eixo de desacordo 

pela imputação de dois PDV contrários e inegociáveis acerca do objeto de discurso “falência”. 

A neutralidade de L1/E1 sobre os PDV imputados foi construída mediante vários recursos: a) 

sequências narrativas; b) marcação da imputação da RE por meio de tempos verbais; c) 

ausência de marcadores de assunção de responsabilidade enunciativa ou quase-

responsabilidade relativo à “falência”. Com isso, os PDV de e2 e e3 foram apenas levados em 

conta, sem trazer indícios da direção para a qual L1/E1 realizou sua RE sobre esses PDV. 

Além disso, o uso de tempos verbais reforçou a operação de apenas levar em conta, já que 

remeteu à uma situação enunciativa anterior à da sentença judicial (enunciação não-embreada 

histórica). 

 

Quadro 24: Posicionamento enunciativo (II) 

 

 

S_SE_SP_01 

Fundamentação 

 

Acordo de 

L1/E1 (juiz) em 

relação ao PDV 

de e2 (autor)  

 

32a-c (“No mérito, estão presentes os requisitos exigidos pela lei para o 

deferimento da pretensão, uma vez que a Autora comprovou o protesto 

dos cheques que não foram pagos, tudo na forma do artigo 94, I, da Lei nº 

11.101/2005”) 

 

33a (“Assim, o pedido é procedente, uma vez que os cheques são títulos 

executivos que ultrapassam o equivalente a 40 (quarenta) salários 
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mínimos”) 

 

Desacordo de 

L1/E1 (juiz) em 

relação ao PDV 

de e3 (parte ré) 

39a-d (“No caso dos autos, os documentos juntados não demonstram o 

pagamento dos referidos títulos. Outrossim, embora a parte ré alegue que 

tenha pago os referidos títulos, não exigiu a entrega dos títulos, bem como 

não possui nenhum termo de quitação. Logo, os títulos são perfeitamente 

exigíveis”) 

 

41a-c 42ab (“A seguir, passo a análise das demais preliminares suscitadas 

na contestação, dentre elas a carência de ação por falta de interesse de 

agir, por inadequação da via eleita. Assim, afasto a alegação de 

abusividade na taxa de juros aplicada ao cálculo dos valores dos cheques 

arrolados, pois esta não prospera”) 

 

Fonte: elaboração própria 

 

A parte da fundamentação trouxe o movimento enunciativo que sai do levar em conta 

os PDV de e2 e e3 para a assunção (positiva ou negativa) de responsabilidade enunciativa por 

conta própria de L1/E1. 

O posicionamento enunciativo na parte da fundamentação atualizou a situação 

enunciativa descrita no relatório para a situação enunciativa da sentença judicial, fazendo com 

que os PDV de e2 e e3, levados em conta no relatório, fossem objetos da RE positiva (acordo) 

ou negativa (desacordo) por L1/E1. 

No exemplo de sentença analisada, L1/E1 concordou com e2 a partir dos seguintes 

recursos: a) RE positiva sobre as condições do pedido de falência; b) RE positiva sobre o 

pedido; c) quase-responsabilidade (“a Autora comprovou”); d) modalização apreciativa (“é 

procedente”). O desacordo com a parte ré foi marcado por mecanismos como a modalização 

(“Logo, os títulos são perfeitamente exigíveis”) e pela realização de ato de discurso 

declarativo com efeito de não consideração do PDV da ré (desasserção) (“Assim, afasto a 

alegação de abusividade na taxa de juros aplicada ao cálculo dos valores dos cheques 

arrolados, pois esta não prospera”). 

 

Quadro 25: Posicionamento enunciativo (III) 

 

 

S_SE_SP_01 

Dispositivo 

 

Acordo de 

L1/E1 (juiz) 

em relação ao 

PDV de e2 

(autor) 

 

45a-e (“Posto isso, DECLARO hoje, as 17:00 horas a falência da 

LIAU GROUP HOTELARIA E ADMINISTRAÇÃO DE 

BENS LTDA., CNPJ n° 07.694.872/0001-46, estabelecida na Av. 

das Nações Unidas, 11.857, Conjunto 71, Brooklim Paulista, São 

Paulo/SP, sendo seus sócios: Hai Shih Liau Yeh, residente na Rua 

Galvão Bueno, 724A, Liberdade, São Paulo/SP; Linda Hailin 

Liau, residente na Rua Galvão Bueno, 724A, Liberdade, São 

Paulo/SP”) 

Fonte: elaboração própria 
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O dispositivo trouxe ou o acordo com a parte autora ou com a parte ré, de forma total 

ou parcial. As sentenças analisadas contiveram apenas acordos/desacordos totais, que são 

explicitados pela realização de um macroato do discurso de caráter declarativo. Esse ato 

expressou efetivamente a forma pela qual L1/E1 se posicionou sobre o objeto de discurso 

“falência”. No exemplo acima, a forma do acordo foi realizada de forma indireta pelo 

macroato de discurso que possuiu dois efeitos: criar juridicamente a situação de falência, 

tornando-se um pressuposto para a criação de outros textos que consubstanciam atos do 

processo propriamente dito de falência; mudar a situação jurídica da parte ré. 

De modo geral, verificamos nas sentenças judiciais analisadas algumas constâncias 

com relação às ocorrências de neutralidade, acordo e desacordo. No relatório, o juiz nas 

sentenças analisadas adotou na maioria dos casos a postura de neutralidade quanto ao PDV de 

e2 e e3 sobre “falência”.  

Na fundamentação, de maneira explícita e implícita o juiz realizou acordo ou 

desacordo, seja em face ao PDV de e2, seja em face ao PDV de e3, consoante a orientação 

argumentativa adotada. 

No dispositivo encontramos também o acordo e o desacordo do juiz em relação ao 

PDV de e2 e e3, mas de maneira específica: ou temos o acordo com o PDV de e2 (de forma 

explícita ou implícita) ou temos o acordo com o PDV de e3 (de forma explícita ou implícita). 

Não foram encontradas ocorrências em que haja acordo ou desacordo simultâneo com e2 e e3. 

 

5.2.4.2 Posturas enunciativas 

 

A princípio, nossa ideia era investigar as posturas enunciativas de acordo com o plano 

de texto. Contudo, a diversidade e complexidade das ocorrências concretas encontradas fez 

com que analisássemos um número variado de excertos de modo a explicar os mecanismos 

enunciativos envolvidos. 

Desse modo, ainda que procurássemos organizar as ocorrências pelos tipos de posturas 

(subenunciação, coenunciação e sobrenunciação), as formas concretas mostraram-se mais 

complexas, demandando uma análise mais particular e independente de classificação em um 

tipo de postura enunciativa específica. 
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Quadro 26: Postura enunciativa (I) 

 

 

S_S_RS_02 

subenunciação 

 

Postura de 

subenunciação 

de L1/E1 (juiz) 

na construção 

do PDV acerca 

da existência de 

problema no 

funcionamento 

do software 

DREDGEPACK  

 

29a-c (“Ao que se pode extrair do 

depoimento da testemunha, dos sistemas 

instalados, algum problema teria se 

verificado no funcionamento do software, 

qual seja, o DREDGEPACK, objeto da nota 

fiscal 1062.”) 

 

30a-i (“No depoimento de Jorge, constante 

na folha 554, também há referência a um 

problema no equipamento de sondagem para 

ver profundidade, alegando que os técnicos 

da autora não compareceram para solucionar 

esse problema. Embora a testemunha não 

tenha referido expressamente o local, 

presume-se que a instalação que referiu seja 

aquela realizada em Recife, eis que afirma 

tratar-se do equipamento denominado 

DREDGEPACK, e que quatro teriam sido 

adquiridos, dos quais apenas um teria sido 

instalado, o que está de acordo com as 

alegações das partes.”) 

 

31a-l (“Por fim, a testemunha Walter 

Guntzel, cujo depoimento consta nas folhas 

257 verso e 258, afirma ter prestado 

assessoria para instalação de equipamentos 

em Porto Alegre, onde alega que estavam 

presentes funcionários da autora e de uma 

empresa chamada Matra, afirmando que o 

engenheiro dessa última não conseguiu fazer 

funcionar os equipamentos. Aduziu nada ter 

acompanhado acerca dos equipamentos de 

batimetria, pois seria de uma área distinta. 

Disse ainda que não esteve presente em 

Recife, onde um técnico americano teria 

comparecido e feito a instalação do sistema, 

inclusive afirmando a testemunha, 

contrariamente ao que defendido pelas 

partes, sobre a desnecessidade de virem 

técnicos estrangeiros para executar esse 

trabalho. 

 

32a-f (“Considerando que as partes afirmam 

que apenas um DREDGEPACK foi 

instalado, em Recife, infere-se que esta 

testemunha está se referindo a outro produto, 

mesmo por que cita uma terceira empresa. 

Outrossim, a afirmação de que os técnicos 

não teriam conseguido colocar o 

equipamento para funcionar não foi feita em 

nenhum momento, na defesa escrita e 

também nas correspondências enviadas.”) 

  

33a-j (“Portanto, analisada toda a prova 

produzida, conclui-se que os equipamentos 

constantes na nota fiscal 8390, que é objeto 

PDV coconstruído 

acerca do 

funcionamento do 

software 

DREDGEPACK: 

“algum problema 

teria se verificado 

no funcionamento 

do software”  
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do instrumento particular de confissão de 

dívida que instrui o pedido falencial, foram 

efetivamente entregues, não podendo 

eventuais problemas ocorridos com outros 

equipamentos, que não integram o débito 

objeto de cobrança, suspender a 

exigibilidade deste débito. Acolhendo as 

razões do credor, estar-se-ia legitimando a 

inadimplência de produtos adquiridos no 

valor de R$ 229.000,00, em relação aos 

quais foi pago cerca de 20% do valor total e 

não há reclamação quanto ao 

funcionamento, em face de supostos 

problemas ocorridos com outros produtos, 

adquiridos na mesma data.”) 

Fonte: elaboração própria 

 

A postura enunciativa de subenunciação foi construída no excerto acima por meio de 

quadros mediativos de acordo com a orientação argumentativa. A mediação como RE sobre a 

plausibilidade de um fato (defeito no funcionamento de software) foi utilizada para 

fundamentar o PDV do juiz sobre a existência do cumprimento do contrato. 

Antes de explicarmos a construção subenunciativa, esclarecemos que o juiz estrutura 

seu PDV tendo em vista o PDV de e3, inferido no trecho 33a-j: o defeito de funcionamento 

em outros equipamentos contratados perante e2 afetaria a legitimidade da cobrança relativa 

aos créditos presentes na petição inicial de falência72 (“não podendo eventuais problemas 

ocorridos com outros equipamentos, que não integram o débito objeto de cobrança, suspender 

a exigibilidade deste débito.”). 

L1 /E1 articulou nos excertos acima os relatos de diversos enunciadores do processo 

(testemunhas) sobre a existência de problema de funcionamento de um software 

(“funcionamento do software, qual seja, o DREDGEPACK, objeto da nota fiscal 1062.”). 

No excerto 29a-c, o juiz valeu-se de diversos instrumentos de introdução de quadros 

mediativos os quais contribuem para que o juiz aceite a plausibilidade da existência do defeito 

do software, ainda que com várias reservas. Encontramos tanto o uso de mecanismos 

inferenciais e de modalizadores epistêmicos quanto de relatos atribuídos a terceiros (“Ao que 

se pode extrair do depoimento da testemunha, dos sistemas instalados, algum problema teria 

                                                 
72 Na sentença analisada, o título que embasou o pedido de falência foi a duplicata. A emissão de uma duplicata 

está vinculada a uma compra e venda ou a uma prestação de serviço. Por esse motivo, é comum a estratégia de 

defesa adotada pelo réu de alegar problemas na relação contratual, já que esses problemas retirariam a 

legitimidade da cobrança realizada e, por consequência, do pedido de falência. 
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se verificado”). Os lexemas “algum” e “teria” denotaram a RE de L1 / E1 sobre a 

plausibilidade/ possibilidade do defeito, não sobre a existência ou não existência do problema. 

No excerto 30a-i, L1 / E1 usou quadros mediativos para discutir a localização espacial 

do defeito de software. Identificamos nesse excerto mecanismos semelhantes do anterior, tais 

como relatos de terceiro (testemunhas), inferência e modalizadores epistêmicos, reforçando a 

RE do juiz apenas sobre a plausibilidade do local, e, por consequência, do problema referente 

aos equipamentos instalados (“No depoimento de Jorge”; “Embora a testemunha não tenha 

referido expressamente o local, presume-se que a instalação que referiu seja aquela realizada 

em Recife”; “que quatro teriam sido adquiridos, dos quais apenas um teria sido instalado, o 

que está de acordo com as alegações das partes.”). 

Nos excertos 31a-l, 32a-f e 33a-j, o juiz concluiu seu raciocínio de que o problema 

relatado pelas testemunhas não foi referente ao software dos equipamentos, cuja dívida 

embasou o pedido de falência, mas seria referente a instalação de outros equipamentos, os 

quais não possuem relação com o conflito trazido pelas partes. Notamos que a existência de 

outros defeitos não foi assumida por L1 / E1 no campo da existência, mas da probabilidade, 

denotando uma postura subenunciativa, guardando reserva relativa à sua existência, ainda que 

assumindo a RE sobre ser o problema em relação a equipamentos que não compõe o 

fundamento da petição inicial (“não podendo eventuais problemas ocorridos com outros 

equipamentos, que não integram o débito objeto de cobrança, suspender a exigibilidade deste 

débito.”). 

Os quadros mediativos introduzidos contiveram os mesmos recursos dos excertos 

anteriores: modalização epistêmica, relatos de terceiros e inferências (“a testemunha Walter 

Guntzel, cujo depoimento consta nas folhas 257 verso e 258, afirma ter prestado assessoria”; 

Considerando que as partes afirmam que apenas um DREDGEPACK foi instalado, em 

Recife, infere-se que esta testemunha está se referindo a outro produto”). 

 

Quadro 27: Postura enunciativa (II) 

 

 

S_SE_SP_01 

Coenunciação 

 

Postura de 

coenunciação 

de L1/E1 

(juiz) na 

construção do 

PDV acerca 

de “falência” 

pela 

mobilização 

de 

PDV de L1/E1 (24a-c: “O pedido de 

falência não caracteriza qualquer abuso 

de direito, e, estando presentes os 

requisitos do art. 94, I, da Lei n. 

11.101/05, é opção do credor formular o 

pedido de falência ou promover ação de 

execução comum”)  

 

PDV de e5 (25a 26a-n “Nesse sentido: 

Apelação. Falência com base na 

PDV coconstruído 

acerca de “falência”: 

“(...)não caracteriza 

qualquer abuso de 

direito (...) é opção do 

credor” 
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enunciadores 

do campo da 

jurisprudência  

 

impontualidade derivada do não 

pagamento de duplicatas mercantis, 

transferidas à empresa de fomento 

mercantil. Extinção do processo, sem 

julgamento de mérito, sob o argumento 

de que a falência não pode ser manejada 

com escopo de cobrança e exige 

pluralidade de credores. Legitimidade de 

empresa de factoring, na condição de 

endossatária de duplicatas pedir a 

falência da sacada/aceitante. 

Desnecessidade de pluralidade de 

credores para o pedido de quebra. O 

credor de empresário impontual tem a 

faculdade de eleger a via judicial 

adequada para satisfação de sua 

pretensão de cobrança: execução 

individual ou falência. Extinção do 

processo, sem julgamento de mérito, 

afastada, ordenando - se o regular 

processamento da ação de falência. 

Apelo provido. (0118180-

97.2008.8.26.0000 Apelação / 

Recuperação judicial e Falência, Rel. 

Des. Pereira Calças, Câmara Reservada à 

Falência e Recuperação, Comarca de 

Barueri, Dj.: 04/05/2010”) 

PDV de e6 (27a-b: “Nesse mesmo 

sentido, a Súmula 42 do TJSP dispõe 

que: “a possibilidade de execução 

singular do título executivo não impede a 

opção do credor pelo pedido de 

falência”) 

 

PDV de e7 (28a-f: “O eminente 

desembargador Dr. SÉRGIO SEIJI 

SHIMURA, quando trata 

especificamente da questão suscitada 

pela agravante no Agravo de Instrumento 

n° 494.605.4/5, afirma que: “De outro 

lado, quanto ao uso da via falimentar, 

cabe destacar que credor tem ao seu 

dispor tanto a ação de execução 

individual, como a de falência. Não há 

como lhe obstar tais canais, sob pena de 

se negar o direito de acesso à Justiça, à 

luz do art. 5o, XXXV, CF. Basta que 

atenda aos respectivos pressupostos 

específicos a cada veículo processual”. ”) 

 

PDV de L1/E1 (30a-b: “Tratando-se de 

pedido de falência fundado na 

impontualidade, basta sua comprovação 

através do regular protesto do título”) 

 

PDV de e8 (31a-c: “Conforme Súmula 

43 do TJSP, “no pedido de falência 

fundado no inadimplemento de 

obrigação líquida materializada em 

título, basta a prova da impontualidade, 

PDV coconstruído 

acerca de “falência”: 

“(...)basta sua 

comprovação através 

do regular protesto do 

título” 
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feita mediante o protesto, não sendo 

exigível a demonstração da insolvência 

do devedor”. ”) 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Na fundamentação da sentença acima encontramos postura de coenunciação com 

relação ao PDV acerca de “falência” pela mobilização de enunciadores da jurisprudência. 

Esses enunciadores foram marcados pelo discurso direto introduzido pela citação.  

A postura de coenunciação realizada, na verdade, esconde um “artifício” de modo a 

superar um problema: os enunciadores mobilizados falam em consideração a outras situações 

enunciativas. O “artifício” consiste, então, em fazer a coconstrução não sobre “falência” na 

situação entre e2 e e3, mas sobre “falência” como objeto de discurso desvinculado de uma 

situação enunciativa específica.  

Assim, o juiz realizou seu PDV sobre “falência” em geral (“O pedido de falência não 

caracteriza qualquer abuso de direito, e, estando presentes os requisitos do art. 94, I, da Lei n. 

11.101/05, é opção do credor formular o pedido de falência ou promover ação de execução 

comum”; “Tratando-se de pedido de falência fundado na impontualidade, basta sua 

comprovação através do regular protesto do título”) de modo a buscar nesses outros 

enunciadores o mesmo PDV sob o escopo de generalidade. Essa generalidade foi marcada 

linguisticamente pelo uso do presente gnômico. O presente gnômico, ao mesmo tempo que 

marca a RE do juiz, instaura um espaço enunciativo que possibilita a mobilização de 

enunciadores da legislação, doutrina e jurisprudência.  

Assim, o juiz inseriu o objeto de discurso “falência” na perspectiva de sua 

universalidade, deslocado da situação enunciativa inicial (“falência” na situação entre e2 e 

e3), realizando um PDV sobre a falência em geral, buscando apoio coenunciativo em 

enunciadores segundo que realizam um PDV no mesmo plano acerca do objeto de discurso 

em questão. Para usar uma terminologia da retórica de Perelman e Tyteca (2005), o juiz 

realizou um movimento enunciativo ao longo da trama textual que sai do auditório particular 

(juiz, autor e réu, ou seja, os interactantes no processo) para um auditório universal ou, pelo 

menos, o auditório mais geral da comunidade jurídica (doutrina, legislação e jurisprudência). 

Podemos ver de forma mais nítida essa postura de coenunciação a partir da 

consideração geral sobre o objeto de discurso no quadro a seguir: 
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Quadro 28: Postura enunciativa (III) 

S_S_PR_02 Coenunciação 

 

Postura de 

coenunciação de 

L1/E1 (juiz) na 

coconstrução do 

PDV a partir da 

mobilização de 

um enunciador 

coletivo 

anônimo 

 

18a-f (“O princípio da preservação da 

empresa é entendido como aquele em que  

se deve preservar as organizações 

econômica produtivas, diante do prejuízo 

econômico e social que a extinção de uma 

empresa pode acarretar aos empresários, 

sociedades empresárias, trabalhadores, 

fornecedores, consumidores e à sociedade 

civil. Assim sendo, entende-se como 

aquele aplicável ao caso concreto visando 

garantir a continuidade da empresa, em 

razão da sua relevância 

socioeconômica.”) 

 

19a-e (No mesmo sentido, o princípio da 

função social da empresa, é visto como 

um conjunto de direitos e deveres, que 

atingem a atividade a que estão 

relacionados, como por exemplo, o 

exercício da propriedade, o contrato e a 

empresa, e impõem um dever exercente 

dessa atividade, como o proprietário o 

contratante e o empresário. Extrai-se 

deste conceito, pois, que a empresa tem 

obrigações e deveres a serem cumpridos 

perante a sociedade.” 

 

 

PDV coconstruído 

acerca do 1) 

“princípio da 

preservação da 

empresa”: “aquele 

em que  se deve 

preservar as 

organizações 

econômica 

produtivas, diante do 

prejuízo econômico e 

social que a extinção 

de uma empresa pode 

acarretar aos 

empresários, 

sociedades 

empresárias, 

trabalhadores, 

fornecedores, 

consumidores e à 

sociedade civil”; 

 

 e 2) do princípio da 

função social da 

empresa: “conjunto 

de direitos e deveres, 

que atingem a 

atividade a que estão 

relacionados, como 

por exemplo, o 

exercício da 

propriedade, o 

contrato e a empresa, 

e impõem um dever 

exercente dessa 

atividade, como o 

proprietário o 

contratante e o 

empresário” 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Nos dois excertos escolhidos (18a-f e 19a-e), dois princípios jurídicos (preservação da 

empresa e função social da empresa) foram tomados como objetos de discurso de um PDV 

comum, mas que, diferentemente do quadro anteriormente analisado, o juiz não imputou esse 

PDV a um enunciador específico. O PDV coconstruído possui caráter de universalidade sobre 

o objeto de discurso, sendo assumido por uma coletividade, ainda que não seja precisamente 

determinada.  
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O caráter ao mesmo tempo coletivo e anônimo do PDV indicou que o juiz usou como 

estratégia enunciativa a construção de um PDV que dispensaria marcas de assunção de RE 

por um enunciador determinado, uma vez que seria uma verdade universal, racionalmente 

posta para todos. A racionalidade e universalidade, apresentada em caráter demonstrativo 

(“Extrai-se deste conceito, pois, que a empresa tem obrigações e deveres a serem cumpridos 

perante a sociedade”), foi verificada pelo uso do presente gnômico e de qualificações (“é 

entendido como”; “entende-se como”; “é visto como”; “empresa tem obrigações e deveres a 

serem cumpridos perante a sociedade”) e ausência quase total de modalizadores ou formas 

subjetivas explícitas que indicassem a assunção da RE pelo juiz (com exceção de “por 

exemplo”, de caráter metaenunciativo). Os elementos que compõe a sentença indicaram para 

nós que o juiz se colocou como membro da comunidade à qual se aplica a verdade sobre os 

princípios, embora esse pertencimento não tenha sido feito por marcadores de RE mais 

explícitos. 

 

Quadro 29: Postura enunciativa (IV) 

S_S_PR_01 Sobrenunciação 

 

Postura de 

sobrenunciação de 

L1/E1 (juiz) na 

coconstrução do PDV 

global acerca de 

“falência” em conjunto 

com os enunciadores da 

legislação 

 

20a-d (“Isto posto, nos termos do artigo 99 e incisos da Lei n. 

11.101/05, julgo procedente o pedido inicial, para o fim de 

declarar a falência da empresa WM Desmanche Industrial e 

Naval Ltda, com sede em Curitiba na Rua Cleto da Silva, n. 121, 

Boqueirão, Curitiba – Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob 

n. 82.656.547/0001-04.”) 

Fonte: elaboração própria 

 

Aparentemente no excerto da sentença acima, L1 / E1 coconstrói com o enunciador da 

legislação, o mesmo PDV global sobre “falência” (“Isto posto, nos termos do artigo 99 e 

incisos da Lei n. 11.101/05, julgo procedente o pedido inicial, para o fim de declarar a 

falência da empresa WM Desmanche Industrial e Naval Ltda”). Entretanto, não podemos falar 

que exista a postura de coenunciação, uma vez que o PDV do juiz não está no mesmo plano 

do PDV da legislação.  

Pela sentença, o juiz decide um caso concreto aplicando uma norma enquanto a lei 

institui uma solução geral e abstrata que será base para a resolução de diversos casos 

concretos. Logo, o PDV do juiz não foi sobre “falência”, mas sobre “falência entre e2 e e3”. 

A marcação desse PDV no dispositivo da sentença é feita pelo ato de discurso declarativo da 
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falência (“julgo procedente o pedido inicial, para o fim de declarar a falência da empresa WM 

Desmanche Industrial e Naval Ltda”). 

 

Quadro 30: Postura enunciativa (V) 

S_SE_SP_01 Sobrenunciação 

 

Postura de 

sobrenunciação de 

L1/E1 (juiz) na 

construção do PDV 

acerca de “falência” pela 

referência aos 

coenunciadores do 

cotexto à esquerda  

 

PDV de L1/E1 (45a-e “Posto isso, DECLARO hoje, as 17:00 

horas a falência da LIAU GROUP HOTELARIA E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., CNPJ n° 

07.694.872/0001-46, estabelecida na Av. das Nações Unidas, 

11.857, Conjunto 71, Brooklim Paulista, São Paulo/SP, sendo 

seus sócios: Hai Shih Liau Yeh, residente na Rua Galvão Bueno, 

724A, Liberdade, São Paulo/SP; Linda Hailin Liau, residente na 

Rua Galvão Bueno, 724A, Liberdade, São Paulo/SP”)  

 

Fonte: elaboração própria 

 

A realização do macroato de discurso declarativo mostrou, como já dissemos 

exaustivamente, o propósito de L1/E1 realizar seu PDV sobre o objeto de discurso da unidade 

temática da sentença, que é “falência” entre e2 e e3, e não sobre “falência” em geral 

(“DECLARO hoje, as 17:00 horas a falência da LIAU GROUP HOTELARIA E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA”). Assim, o juiz não realizou, de fato o mesmo PDV 

dos enunciadores que aparecem para fundamentar sua orientação argumentativa (enunciadores 

da legislação, doutrina e jurisprudência), mas o PDV concernente à situação enunciativa da 

sentença, servindo a seu propósito específico, com consequências próprias que variam pelo 

reconhecimento ou não da existência de “falência”.  

O uso da expressão “Posto isso”, de forma anafórica, retoma o cotexto à esquerda e 

cria um efeito argumentativo. Desse modo, os enunciadores da legislação, doutrina e 

jurisprudência são usados como fundamento de um PDV que não compartilha os mesmos 

elementos presentes nos PDV desses outros enunciadores (particularidade x generalidade).  

Por essa razão, reafirmamos que a postura de coenunciação do juiz com esses outros 

enunciadores é um “artifício” que se explica pelos constrangimentos institucionais de 

aplicação com base no Direito. Chamamos de “artifício”, pois, de fato, o juiz é o único 

responsável pelo PDV global que a decisão encarna, materializado pelo ato de discurso 

declarativo, ocorrendo na parte do dispositivo uma postura sobrenunciativa. 
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Quadro 31: Postura enunciativa (VI) 

S_N_AP_01 Subenunciação, sobrenunciação e coenunciação  

 

Postura de 

sobrenunciação 

de L1/E1 (juiz) 

na coconstrução 

do PDV acerca 

do depósito 

elisivo previsto 

na Lei Federal nº 

11.101 que passa 

por duas posturas 

enunciativas: a 

subenunciação 

(11a-d) e a 

coenunciação 

(12a-h) 

 

11a-d (“O parágrafo único do art. 98 da Lei Federal nº 11.101, de 

09.02.2005, contempla a hipótese da realização do depósito do 

valor correspondente ao crédito cobrado pela via do 

procedimento falimentar, atribuindo a tal depósito natureza 

elisiva da falência, devendo, em princípio, o depósito ser em 

valor suficiente à satisfação do referido crédito.”) 

12a-h (“Tem, todavia, a doutrina e a jurisprudência marcadas 

vezes, em interpreteção ao preceito contido no inciso I do art. 94 

da referida Lei considerado eficiente à elisão da falência o 

depósito em magnitude tal a, não sendo suficiente à satisfação do 

crédito exigido pelo pedido formulado através do procedimento 

falimentar, acusar diferença não superior a quarenta salários-

mínimos. Afinal, é o próprio art. 94 que emite o comando de 

decretação da falência quando o devedor, sem relevante razão de 

direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada 

em título ou títulos executivos protestados cuja soma não seja 

superior àquele montante.”) 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Este último quadro traz uma situação de postura enunciativa complexa, uma vez que a 

sobrenunciação foi construída a partir de dois movimentos enunciativos anteriores: o de 

subenunciação e o de coenunciação. 

A postura de subenunciação pôde ser observada no excerto 11a-d. L1/E1 trouxe o 

PDV do enunciador da legislação (Lei Federal nº 11.101) acerca do depósito elisivo73. 

Segundo o PDV do legislador apresentado por L1/E1, o depósito elisivo seria “valor 

correspondente ao crédito cobrado pela via do procedimento falimentar”. L1 / E1, por sua vez, 

ainda que realize uma operação de acordo com o enunciador da legislação, de modo a 

construir seu próprio PDV, ele o fez de maneira a tomar distância do valor de universalidade 

por meio de uso de modalização epistêmica (“em princípio”). 

A ressalva de L1/E1 incidente sobre o PDV do legislador acerca do depósito elisivo 

pôde ser explicada pelo excerto 12a-h, no qual encontramos seu PDV efetivo sobre o depósito 

elisivo (“eficiente à elisão da falência o depósito em magnitude tal a, não sendo suficiente à 

                                                 
73 Depósito elisivo é a faculdade dada ao devedor de depositar o valor cobrado pelo credor com o objetivo de 

evitar os efeitos da decretação da falência. Por meio desse instrumento, ainda que o juiz reconheça a existência 

da dívida, o reconhecimento não terá o efeito de falência, já que o devedor indiretamente “pagou” a dívida 

apontado ao fazer o depósito. Daí a qualificação de “elisivo” (elidir os efeitos da falência). 
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satisfação do crédito exigido pelo pedido formulado através do procedimento falimentar, 

acusar diferença não superior a quarenta salários-mínimos”).  

Ao admitir a legitimidade do depósito elisivo em valor que não seja a integralidade do 

crédito exigido, L1 / E1 realizou uma postura de sobrenunciação, uma vez que ele não 

coconstruiu exatamente o mesmo PDV expresso pelo enunciador da legislação (a Lei Federal 

nº 11.101). Ciente dessa não igualdade completa entre os PDV, L1 / E1 não assumiu sozinho 

a RE sobre esse PDV de forma sobrenunciativa, uma vez que mobilizou os enunciadores da 

doutrina e da jurisprudência, na sua forma coletiva, de maneira a realizar uma postura de 

coenunciação acerca do PDV que ele efetivamente realizou (“Tem, todavia, a doutrina e a 

jurisprudência marcadas vezes, em interpretação ao preceito contido no inciso I do art. 94 da 

referida Lei considerado eficiente à elisão da falência o depósito em magnitude tal a, não 

sendo suficiente à satisfação do crédito exigido pelo pedido formulado através do 

procedimento falimentar, acusar diferença não superior a quarenta salários-mínimos.”) 

A sentença analisada mostrou que o estudo das posturas enunciativas não pode 

conceber a ocorrência desses mecanismos de maneira isolada, mas deve perceber que as 

posturas podem ocorrer de maneira combinada, seja de forma justaposta (como em muitos 

exemplos acima), seja de forma empilhada para construir uma postura enunciativa 

(sobrenunciação construída a partir da subenunciação e da coenunciação) como na referida 

sentença. 

Nosso corpus mostrou que não existe um tipo de postura enunciativa exclusiva e 

caracterizadora da sentença judicial de pedido de falência, mas descreveu algumas constantes 

no tocante às partes do plano de texto. Em geral, o relatório não contém posturas enunciativas, 

tendo em vista o posicionamento de neutralidade assumido linguisticamente pelo juiz. A 

fundamentação apresentou diversidade de posturas enunciativas, ainda que haja 

predominância da postura de coenunciação. No relatório, a postura adotada pelo juiz é de 

sobrenunciação, a qual decorre do propósito comunicativo do gênero. 

Verificamos que as posturas enunciativas podem ser construídas por meio de marcas 

linguísticas atinentes ao dialogismo e à polifonia (Ex.: S_N_AP_01: “em princípio”), bem 

como por meio dos mecanismos linguísticos da coesão textual (Ex.: S_S_PR_02: “No mesmo 

sentido”). 
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5.2.5 A construção do PDV global sobre “falência”: síntese dos mecanismos textuais e 

enunciativos encontrados em uma sentença de pedido de falência 

 

Mostramos, por meio do quadro a seguir, uma síntese de nossas análises textuais e 

enunciativas, pela qual indicamos os mecanismos envolvidos na construção textual do PDV 

global sobre “falência” na sentença escolhida.  

Elaboramos esse quadro como forma de resumir nossas considerações acima sobre o 

PDV e a RE no gênero discursivo / textual sentença judicial. 

 

Quadro 32: Construção textual-enunciativa do PDV global sobre “falência” 
 

 

S_N_RO_01 

Relatório 

 

 

1a-c (“TELCON FIOS E CABOS PARA 

TELECOMUNICAÇÕES S/A, ajuizou a presente 

ação em face de ELETROGÓIS S/A, pretendendo 

que seja decretada a falência da empresa requerida.”) 

 

 

Introdução do objeto de 

discurso “falência” na 

situação entre e2 (autor) e e3 

(réu) 

 

Imputação a e2 da RE sobre 

o PDV de existência da 

“falência” na situação entre 

e2 (autor) e e3 (réu) 

 

Postura de neutralidade de 

L1/E1 (juiz) (apenas levar 

em conta) 

 

Marcadores da imputação da 

RE (mediativo, tempos 

verbais, suporte de 

pensamento) 
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2a-b (“Informa que é credora da importância de R$ 

44.400,00, representada pela duplicata n. 12144A, 

com vencimento em 10.12.2010.”) 

 

3a-b (“Relata que referido título foi emitido em 

virtude de compra e venda mercantil, e mesmo após o 

protesto, a requerida não efetuou o pagamento.”) 

 

 

4a-b (“Requer a procedência do pedido, para que seja 

decretada a falência da requerida.”) 

 

5a (“Com a inicial apresentou os documentos de 

fls.12/35.”) 

 

Imputação a e2 da RE sobre 

o PDV de existência da 

“falência” na situação entre 

e2 (autor) e e3 (réu) 

 

PDV de existência da 

“falência” na situação entre 

e2 (autor) e e3 (réu) 

relacionado ao PDV sobre 

“duplicata” na situação entre 

e2 (autor) e e3 (réu) (não 

paga e protestada) 

 

Postura de neutralidade de 

L1/E1 (juiz) (apenas levar 

em conta) 

 

Marcadores da imputação da 

RE (mediativo, tempos 

verbais, suporte de 

pensamento) 

6a-d (“Citada, a requerida ofertou defesa (fls. 65/76), 

requer a juntada aos autos do comprovante de 

depósito (elisivo) do valor do crédito pretendido, 

acrescido de correção monetária, juros e honorários 

advocatícios, no valor de R$ 57.118,89, e restituição 

das custas iniciais no importe de R$ 766,77.”) 

 

7a-b (“Afirma que o depósito visa garantir que não 

seja decretada a falência.”) 

 

8a-f (“Alegou preliminar de inépcia da inicial, pela 

ausência de documentos essenciais à propositura da 

ação, como: prova que a ré seja sociedade 

empresária, ausência de título de crédito regular. 

Assevera que o protesto realizado pela autora é 

irregular, uma vez que a autora não requereu o 

protesto especial para fins falimentares, nos termos 

do art. 94 da Lei de Falências, mas apenas o protesto 

por falta de pagamento.”) 

 

9a-d (“Ressalta ainda que a autora não promoveu a 

intimação pessoal do representante legal da ré, pois o 

documento apresentado às fls. 39 foi assinado por 

pessoa que não tem poderes de representar 

regularmente a ré, fulminando com a nulidade do 

protesto, o que impõe a extinção do processo sem 

resolução de mérito.”) 

 

10a-b (“Aduz que a autora está a utilizar o pedido de 

falência como meio de cobrança.”) 

 

11a-b (“No mérito, argumenta que a duplicata 

protestada está desprovida do indispensável aceite.”) 

 

12a-c (‘Diz que as mercadorias, objeto da compra e 

venda, encontram-se fora das especificações 

contratadas, o que impossibilitou a sua utilização 

para a finalidade a qual se destinava.”) 

Imputação a e3 da RE sobre 

o PDV de não existência da 

“falência” na situação entre 

e2 (autor) e e3 (réu) 

 

PDV de não existência da 

“falência” na situação entre 

e2 (autor) e e3 (réu) 

relacionado ao PDV sobre 

“duplicata” na situação entre 

e2 (autor) e e3 (réu) (título 

de crédito irregular, ausência 

de protesto regular), sobre 

“sociedade empresária” 

(ausência de prova dessa 

condição da ré), “falência” 

(forma de cobrança) e 

“mercadorias” (fora da 

especificação contratada 

 

Postura de neutralidade de 

L1/E1 (juiz) (apenas levar 

em conta) 

 

Marcadores da imputação da 

RE (mediativo, tempos 

verbais, suporte de 

pensamento) 
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13a-b (“Requereu ao final o acolhimento das 

preliminares arguida, ou a b) improcedência da ação. 

 

14a (“Apresentou depósito de fl. 78 e planilhas de fls. 

79/81.”) 

 

 

15a (“A autora apresentou réplica à contestação às 

fls. 82/87.”) 

 

 

Imputação a e2 da RE sobre 

o PDV de existência da 

“falência” na situação entre 

e2 (autor) e e3 (réu) 

 

Postura de neutralidade de 

L1/E1 (juiz) (apenas levar 

em conta) 

 

Marcadores da imputação da 

RE (mediativo, tempos 

verbais, suporte de 

pensamento) 

 

 

16a (“É a síntese necessária.”) 

 

17a (“DECIDO.”) 

 

 

Segmentação do plano de 

texto (relatório – 

fundamentação) 

Fundamentação 

 

18a-d (“Em análise as preliminares arguidas pela ré, 

tenho que a alegação de que o protesto irregular do 

título impossibilita o pedido de falência, merece 

prosperar, devendo o feito ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo.”) 

 

19a-d (“O documento juntado à fl. 39, emitido pelo 

Tabelionato de Protesto não identifica a pessoa que 

recebeu a notificação encaminhada pelo Cartório de 

Protesto, e no caso dos autos, entendo que tal 

requisito é indispensável para embasar o pedido de 

falência.”) 

 

 

 

20a-e (“Tratando-se de pedido de falência com base 

na impontualidade do devedor, decorrente do não-

pagamento de dívida líquida, no prazo avençado, a 

apresentação da certidão de protesto cambial, 

 

Posicionamento de L1 / E1 

(juiz) de acordo com e3 (réu) 

em relação ao PDV sobre 

“duplicata” na situação entre 

e2 (autor) e e3 (réu) (protesto 

irregular) 

 

Marcadores da assunção da 

RE por L1 / E1 (juiz)  (índice 

de pessoas, qualificações, 

modalizadores apreciativos, 

deônticos e epistêmicos) 

 

 

 

Postura enunciativa de 

coenunciação na construção 

do PDV sobre “pedido de 

falência com base na 

impontualidade do devedor” 
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juntamente com a comprovação da regular  

notificação do devedor, configura hipótese de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido 

e regular do processo falimentar.”) 

 

21a-b (“Este também é o entendimento do C. 

Superior Tribunal de Justiça:”) 

 

22a-g (““RECURSO ESPECIAL - FALÊNCIA - 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - 

NÃO OCORRÊNCIA - ARTIGOS 267, IV, DO CPC 

E 11 DO DECRETO-LEI 7.661/45 - 

PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ - 

DECRETAÇÃO DE QUEBRA - 

IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO DOS 

PROTESTOS QUE EMBASAM O PEDIDO - 

IDENTIFICAÇÃO - NECESSIDADE - SÚMULA 

361/STJ - INCIDÊNCIA - RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA 

EXTENSÃO, PROVIDO. 

 

 

23a-b (“I - Não há omissão no aresto a quo, no qual 

analisou as matérias que, na sua compreensão, foram 

relevantes para solução da controvérsia.”) 

 

24a-c (“II - Não houve discussão acerca dos artigos 

267, IV, do Código de Processo Civil e 11 do 

Decreto-lei n.º 7.661/45, não obstante a oposição de 

embargos declaratórios, o que atrai a incidência do 

enunciado 211 da Súmula desta Corte Superior.”) 

 

25a-g (“III - A regularidade da intimação do devedor, 

apresenta-se com a indicação e assinatura da pessoa 

que recebeu o instrumento em nome da empresa. Não 

se mostra necessário que a notificação seja realizada 

na pessoa do administrador, mas é impreterível a 

individualização do recebedor, sob pena de 

invalidade do ato. E isso tem sua razão de ser: a ação 

falimentar é medida processual extremamente 

drástica e severa ao devedor, razão pela qual a 

observância às exigências formais deve, por essa 

razão, ser mais rigorosa.”) 

 

26a-e (“IV - In casu, a identificação é insuficiente, 

pois não se sabe o nome completo da pessoa que teria 

recebido a notificação, se trabalhava na empresa e 

qual a sua função, de modo que se pudesse presumir 

ter ela condições de fazer a notificação chegar às 

mãos do representante legal da sociedade empresária 

devedora, o que atrai a incidência do recente 

enunciado n.º 361 desta Corte Superior à espécie.”) 

 

27a-c (“V - Recurso parcialmente conhecido e, nessa 

extensão, provido”. (REsp 959.838/SP, Rel. MIN. 

MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 07/04/2011, DJe 25/04/2011).”) 

 

 

(protesto cambial com 

ausência da comprovação da 

regular notificação do 

devedor) de maneira geral, 

mobilizando o PDV dos 

enunciadores da 

jurisprudência e da doutrina 

 

Marcadores da RE por L1 / 

E1 (juiz) (qualificações, 

tempos verbais e 

modalizadores epistêmicos e 

apreciativos) 

 

Marcadores da imputação da 

RE (mediativo, 

representação do discurso 

direto por introdução de 

citação) 
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28a-f (“Com bem dito pelo i. Relator do julgado 

acima citado, não se mostra necessário que a 

notificação seja realizada na pessoa do administrador, 

mas é impreterível a individualização do recebedor, 

sob pena de invalidade do ato, em razão de que a 

ação falimentar é medida processual extremamente 

drástica e severa ao devedor, razão pela qual a 

observância às exigências formais deve, por essa 

razão, ser mais rigorosa.”) 

 

 

29a-j (“Neste sentido, leciona o saudoso Rubens 

Requião que: "O protesto da obrigação líquida, 

especial para o requerimento de falência, constitui 

um ato público formal. O credor, para não ver 

posteriormente embaraçado o encaminhamento do 

processo pré-falencial, deve verificar se o protesto foi 

tirado regularmente. Muitos oficiais de protesto, por 

desídia, não procuram o devedor para intimá-lo 

pessoalmente, como manda a lei falimentar, o código 

de Processo Civil e a Lei n. 9.492/97, art. 14, fazendo 

a intimação diretamente pela imprensa. Provando o 

devedor que a intimação foi irregular e, portanto, 

nula, o credor, em face dessa defesa oposta pelo 

devedor, pode ver denegada a falência requerida. 

Existe abundante jurisprudência a respeito 

confirmando a sentença denegatóriada falência". 

(Curso de Direito Falimentar, 1º v.ed. Saraiva, 1998, 

p.116/117) .”) 

 

30a-d (“Assim, é irregular o instrumento de protesto 

para caracterizar a impontualidade do devedor, em 

pedido de falência, que não contenha a respectiva 

intimação e o nome de quem a recebeu, 

desautorizando-se a decretação da quebra, face da 

ausência e pressuposto essencial de constituição 

válida e regular da relação processual.”) 

 

 

31a-e (“No caso dos autos, a identificação é 

insuficiente, pois como é possível perceber à fl. 39, 

não se sabe o nome da pessoa que teria recebido a 

notificação, se trabalhava na empresa e qual a sua 

função, de modo que se pudesse presumir ter ela 

condições de fazer a notificação chegar às mãos do 

representante legal da sociedade empresária 

devedora. E a ré, impugnou tal notificação.”) 

 

 

32a-c (“Demais disso, foi editada a Súmula n. 

361/STJ neste sentido, in verbis: "A notificação do 

protesto, para requerimento de falência da empresa 

devedora, exige a identificação da pessoa que a 

recebeu".”) 

 

33a-b (“Veja que sequer há possibilidade de emenda, 

pois conforme a documentação apresentada, não é 

possível suprir a irregularidade.”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posicionamento de L1 / E1 

(juiz) de acordo com e3 (réu) 

em relação ao PDV sobre 

“duplicata” na situação entre 

e2 (autor) e e3 (réu) (protesto 

irregular) 

 

Marcadores da RE por L1 / 

E1 (juiz) (qualificações, 

tempos verbais e 

modalizadores epistêmicos e 

apreciativos) 

 

Postura enunciativa de 

coenunciação na construção 

do PDV sobre “pedido de 

falência com base na 

impontualidade do devedor” 

(protesto cambial com 
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ausência de comprovação da 

regular notificação do 

devedor) de maneira geral, 

mobilizando o PDV dos 

enunciadores da 

jurisprudência 

 

Marcadores da imputação da 

RE (mediativo, 

representação do discurso 

direto por introdução de 

citação) 

 

Dispositivo 

 

34a-d (“Ante o exposto, com fundamento no art. 267, 

incisos, I e IV do CPC JULGO EXTINTO, sem 

resolução de mérito, o processo movido por 

TELCON FIOS E CABOS PARA 

TELECOMUNICAÇÕES S/A contra 

ELETROGÓIS S/A, ambos qualificados às fls. 03 e, 

em consequência:”) 

 

 

Segmentação do plano de 

texto (fundamentação – 

dispositivo) (“Ante o 

exposto”) 

 

Postura sobrenunciativa de 

coenunciação na construção 

do PDV global sobre 

“pedido de falência com base 

na impontualidade do 

devedor” (protesto cambial 

com ausência de 

comprovação da regular 

notificação do devedor) na 

situação entre e2 (autor) e e3 

(réu) pela remissão ao 

cotexto à esquerda e ao 

enunciador da legislação 

(CPC) 

 

Marcação da RE por L1 / E1 

(juiz) sobre o PDV global 

acerca de “falência” na 

situação entre e2 (autor) e e3 

(réu) por meio de ato de 

discurso declarativo (não 

existência da falência) 
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35a-c (“CONDENO a autora ao pagamento das 

custas processuais, e honorários advocatícios da parte 

ré, este arbitrados em R$ 750,00 (setecentos e 

cinquenta reais), nos termos do art. 20, §4º, do 

CPC.”) 

 

36a-c (Transitada em julgado a presente decisão, 

expeça-se alvará em favor da requerida, para 

levantamento do valor depositado à fl. 78, após, 

procedam-se as baixas e comunicações pertinentes, 

arquivando-se os autos.”) 

 

37a (“Publique-se. Registre-se. Intime-se.”) 

 

 

Marcação da RE por L1 / E1 

(juiz) por meio de atos de 

discurso declarativo e 

diretivo (modalidades 

intersubjetivas) 

 

Fonte: elaboração própria 
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CONCLUSÕES 

 

A análise do corpus indicou que as operações de RE para a construção do PDV do juiz 

sobre “falência”, na situação entre autor e réu, sofrem influências do gênero de discurso em 

que está inserto o texto e, consequentemente, a maneira pela qual a composição textual realiza 

o propósito do gênero. 

O corpus escolhido apresentou formas de materialização do texto e da enunciação que, 

de maneira geral, atendem às características apontadas a respeito do gênero discursivo / 

textual sentença judicial e concretizam de forma linguística, textual e discursiva 

características da jurisdição e da decisão judicial encontradas na legislação e apontadas nos 

estudos jurídicos e linguísticos. 

 Mostramos, porém, como a legislação de direito material foi um elemento de 

constrição genérica, pois, em muitas das sentenças, o objeto de discurso “falência” foi 

constantemente associado a outros objetos de discurso, tais como “duplicata”. Essa associação 

não é fortuita,  uma vez que deriva da Lei de Recuperação e Falência – LRF, a qual define as 

condições do pedido de falência. Não notamos, em geral, nos estudos linguísticos consultados  

essa associação. Ademais, esperamos que nosso trabalho tenha contribuído para que os 

estudos de corpora passem a ter em consideração o direito material como fator de regulação 

do gênero ao lado das regras processuais. 

Quanto às operações de responsabilidade enunciativa, percebemos que elas variam de 

acordo com as partes da sentença. No relatório, não encontramos a assunção de 

responsabilidade por parte do juiz, predominando a imputação e, de forma residual, a quase-

responsabilidade. A quase-responsabilidade significou um desvio, variação no gênero, pois 

não se espera que o juiz manifeste seu PDV nessa parte da sentença, mas somente apresente 

os PDV do autor e do réu. 

Na fundamentação encontramos as três operações: assunção de responsabilidade 

enunciativa, imputação e quase-responsabilidade. No dispositivo, temos, quase 

exclusivamente, a assunção de responsabilidade pelo juiz, aparecendo, em geral, como único 

enunciador. 

Em termos de marcas de responsabilidade enunciativa, verificamos a pouca presença 

de modalizadores de caráter apreciativo, avaliativo, afetivo e axiológico no nosso corpus. 

Observamos, assim, que, apesar de compartilhar características gerais do gênero discursivo / 

textual sentença judicial, as sentenças de pedido de falência apresentam formas linguísticas da 

enunciação, em seu texto, que são relevantemente diferentes das presentes em outros corpora. 
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 Constatamos que nos estudos linguísticos com corpora de sentenças penais 

condenatórias consultados encontramos número significativo de modalizadores do eixo 

apreciativo, axiológico, deôntico e afetivo. Esses fatores levaram-nos a crer que o 

conhecimento do gênero discursivo / textual sentença judicial depende de uma análise de um 

corpus variado de sentenças em relação à sua unidade temática, já que cada ramo do direito, 

cada tipo de questão jurídica apresentada, possuiria variações significativas de materialização 

das componentes de gênero indicadas no nosso estudo. Essas variações fazem-nos acreditar 

que afetam a materialização da RE e do PDV, com a presença maior ou menor de certos 

marcadores de responsabilidade enunciativa e formas de construção textual do PDV. 

Os marcadores de responsabilidade apareceram no nosso corpus predominantemente 

no modo “objetivo”, ou seja, na materialidade do dictum pelas formas de categorização, 

qualificação, predicação do objeto de discurso. Ainda que haja a RE na fundamentação, ela 

não foi realizada muitas vezes por formas típicas da subjetividade. 

A análise da construção do PDV pelo juiz sobre objeto de discurso (“falência” na 

situação entre autor e réu) corroborou considerações feitas por Gomes (2014): “as sentenças 

judiciais apresentaram PDV mediados”. A mediação, entretanto, não é da ordem da presença 

de quadros mediativos, ocorre pelo posicionamento enunciativo e pela postura enunciativa. O 

juiz realiza um PDV não sobre um conteúdo proposicional ao qual ele se atribua como fonte. 

A fonte são os PDV imputados ao autor e ao réu, sobre os quais o juiz realiza o acordo ou 

desacordo. Mesmo no caso de conteúdos proposicionais que não sejam originários do autor e 

réu, notamos o uso da coenunciação de forma a remeter a origem do seu PDV não a si 

mesmo, mas à legislação, à jurisprudência e à doutrina.  

Concluímos, em relação ao corpus selecionado, que o juiz constrói a enunciação nas 

sentenças analisadas de maneira que seu PDV não seja visto como expressão subjetiva, 

pessoal, mas derivado do Direito. Essas formas de coconstrução fazem o PDV do juiz 

transitar entre três momentos enunciativos: a situação enunciativa do tempo do processo 

(falência pedida pelo autor contra o réu), a situação enunciativa do tempo do Direito (a 

falência no sentido da comunidade jurídica) e a situação enunciativa da atemporalidade (a 

falência em sentido universal). Essas situações enunciativas são acionadas no nosso corpus 

pelo posicionamento e pelas posturas enunciativas, construindo um plano de enunciação. 

Não exploramos os planos de enunciação como propostos por Rabatel (2008, 2016a), 

mas notamos que as posturas enunciativas concorrem para sua efetivação nas sentenças de 

pedido de falência. Planos de enunciação não-embreada histórica e teórica foram encontrados 

nessas sentenças, mas não tivemos firmeza teórica no presente momento de como qualificar o 
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plano de enunciação dominante nessas sentenças, já que encontramos características do plano 

de enunciação embreada pessoal por meio de atos de discurso. O plano de enunciação em 

sentenças judiciais merece um estudo aprofundado diante das categorias propostas por 

Rabatel, dado que o gênero parece indicar peculiaridades sobre sua materialização textual / 

discursiva. 

Percebemos também que a postura enunciativa mais utilizada foi a postura de 

coenunciação. O uso recorrente dessa postura parece indicar que o juiz, em sentenças de 

pedido de falência, busca a construção de um PDV de caráter compartilhado, coletivo, em 

comunhão com a comunidade jurídica, ao mesmo tempo em que textualiza esse PDV como 

uma decorrência de uma verdade racional, resultante da demonstração. A presença constante 

da postura de coenunciação indica ser uma estratégia, conforme a orientação argumentativa, 

de realização da RE sem muitas marcas explícitas da sua subjetividade. A sentença judicial de 

falência não seria fruto de uma seleção narrativa e normativa pela interpretação do juiz, mas 

de um modo de integração do caso a PDV já existentes sobre as questões de direito discutidas. 

A predominância da postura coenunciação nas sentenças analisadas é um aspecto 

relevante, uma vez que, sendo as sentenças prolatadas por juízes de 1ºgrau, fosse razoável 

esperar uma presença maior da postura de sobrenunciação. A postura de sobrenunciação 

concretizaria a forma pela qual o juiz aplica o Direito ao caso concreto, discutindo as provas 

apresentadas pelas partes e como essas provas indicariam o direito prevalecente na situação 

processual. Apesar de termos encontrado esse tipo de discussão, com os PDV a ela 

concernentes, chamou a atenção o fato de que os juízes em geral recorrem à postura de 

coenunciação para enquadrar a situação processual numa tese jurídica geral veiculada pela 

legislação, doutrina e jurisprudência, ainda que as partes não tenham posto em causa a 

interpretação das normas aplicáveis a sua situação. Essa vinculação dos casos a teses jurídicas 

gerais, na construção do PDV global, pelo juiz, foi realizada com apoio de várias citações 

(discurso direto), muitas vezes justapostas e sem explicação maior de sua vinculação com o 

caso discutido. 

Nosso corpus apresentou marcas de responsabilidade enunciativa que dizem respeito à  

materialização do dizer nas sentenças judiciais de pedido de falência. Em termos teóricos, 

pensamos que essas marcas correspondam a “simple prise en charge”, tratada por Desclés 

(2009) e Guentchéva (2011, 2014). Embora esses autores discorram sobre a “simple prise en 

charge” em termos metalinguísticos, entendemos que vários modos semióticos do dizer 

podem apontar essa forma de responsabilidade enunciativa. No texto oral, teríamos recursos 

como a entonação, a pausa, o silêncio e o ritmo para marcar formas de responsabilidade 
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enunciativa da materialidade do dizer. No texto escrito, teríamos o negrito, caixa alta, aspas, 

dois pontos, itálico, sublinhado e, até mesmo, a disposição espacial no suporte do texto. 

Os resultados de nossa pesquisa indicam que é possível ampliar os conceitos e 

categorias de investigação da enunciação no texto em vista da proposta da ATD. Desse modo, 

sugerimos que a ATD incorpore ao nível 07 as seguintes categorias de análise da enunciação 

em texto: marcas de responsabilidade enunciativa (marcas relativas ao dizer e marcas relativas 

ao dito); plano de enunciação; acordo, desacordo e neutralidade (com suas variações); 

consonância e discordância; posturas enunciativas (coenunciação, subenunciação e 

sobrenunciação). Salientamos que elementos de outros níveis de análise (tais como a coesão 

referencial e a representação discursiva) podem ser abordados no sentido de construção 

textual do PDV a partir das categorias propostas. 

Além disso, nossa pesquisa espera ter trazido contribuições para o estudo da 

enunciação ligada à argumentação em sentenças judiciais (posturas enunciativas). Como já 

abordamos, um dos meios principais de construção do PDV foi a postura de coenunciação 

pela mobilização de enunciadores da doutrina, legislação e jurisprudência. Esse tipo de 

estratégia parece-nos indicar que a argumentação pode ser construída não como uma relação 

silogística, de apoio ou de causa e efeito, mas como uma construção de um universo 

discursivo de crenças compartilhadas por enunciadores, gerando um efeito comunitário. Esse 

caminho de investigação ampliaria a visão acerca do papel do enunciador na argumentação, 

uma vez que não se restringiria ao mero argumento de autoridade, mas da própria 

argumentação como movimento de construção de uma opinião comum pretensamente 

compartilhada. 

A pesquisa realizada trouxe alguns elementos para a reflexão de problemas jurídicos 

relacionados à discussão da elaboração e fundamentação das decisões judiciais.  

Nosso corpus mostrou que, do ponto de vista estritamente linguístico, não seria 

correto falar que o Direito brasileiro sofre de problemas de ativismo judicial de forma 

generalizada. Não constatamos marcas de RE ou construções do PDV em que o juiz se 

coloque como substituto da legislação, doutrina e jurisprudência para trazer sua visão jurídica 

pessoal. Pelo contrário: encontramos diversos recursos e estratégias pelas quais o juiz não 

demarca de maneira explícita sua visão jurídica particular, mas estrutura a demarcação de um 

PDV que seria compartilhado pela comunidade jurídica. O juiz, nas sentenças analisadas, 

coloca-se, muitas das vezes, mais como um mediador, um mensageiro dessa comunidade 

jurídica, do que como um agente possuidor de uma visão pessoal, desde um senso de justiça. 



208 

 

Verificamos que, nas diversas sentenças de falência, existem dois recursos 

argumentativos constantes: a solução do caso pela discussão de teses jurídicas generalizadas e 

introdução de citações diretas. As citações diretas foram muitas vezes introduzidas de forma 

justaposta, umas depois das outras, sem indicar de que maneira estão relacionadas à solução 

do caso concreto em escrutínio judicial. 

Esse modo de uso de citações fez-nos compreender as motivações da mudança dos 

requisitos da sentença judicial no novo Código de Processo Civil. O recurso ao direito em tese 

e a citações possuem o potencial de não deixar claro a orientação argumentativa do juiz, pela 

qual é traçada a ligação dos fundamentos jurídicos com a controvérsia judicial. 

 Essa forma de argumentação pode levar a uma redação confusa da sentença judicial, 

como mostramos no caso da sentença S_S_SC_01, em que o juiz citou enunciadores da 

doutrina e da jurisprudência que discorrem sobre a jurisdição estatal, mas não explicou qual é 

a função dessas citações para resolver a controvérsia. Em verdade, as citações na sentença 

citada não possuem função alguma, apenas revestindo a decisão jurídica sobre o rito 

processual (julgamento antecipado da lide) com um falso senso de autoridade e sentido, pois a 

decisão sobre o julgamento antecipado não tem nada a ver com os fundamentos da jurisdição, 

mas com as questões de prova a serem produzidas em âmbito processual. 

O uso de citações para fundamentar a solução de casos com bases em teses jurídicas 

pode camuflar justamente a ausência de fundamentação, dado que quer impor um discurso de 

poder baseado na força de autoridade da comunidade jurídica por meio da simples 

apresentação do dizer dos enunciadores. A apresentação desses enunciadores por meio de 

quadros mediativos não é condição suficiente para dizer que temos uma decisão 

fundamentada, visto que o conteúdo da citação pode não ter relação alguma com o caso em 

julgamento. 

As mudanças trazidas com o novo Código de Processo Civil são, portanto, positivas. 

Elas aumentam o ônus da fundamentação nas decisões judiciais, pois, ao menos em tese, 

obrigam os juízes a mostrar como o dizer dos enunciadores convocados relacionam-se com o 

conflito instaurado pelas partes. 
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Quadro – 01 Identificação da presença dos enunciadores nas sentenças analisadas 

 

 

 

 

Identificação da 

sentença 

 

 

Identificação da presença dos enunciadores nas sentenças analisadas 

 

 

 

Enunciadores do processo 

 

 

Enunciadores do Direito 

 

 

Enunciadores da Doutrina 

 

 

Outros enunciadores 

 

Região Norte 

 

 

1. S_N_AC_01 

 

1. L1/E1 (Marcos Rafael Maciel de Souza, juiz): 10a (“É 

o breve relatório. Passo a decidir.”) 

 

2. e2 (Superpesa Industrial Ltda, autor): 3ab (“Requereu, 

com fulcro no artigo 94, inciso I, da Lei n. 11.101/2005, 

a decretação da falência da parte demandada.”) 

 

3. e3 (Elen Construções e Comércio Ltda, réu): 5abcd 

(“Regularmente citada (fls. 50/51), a demandada 

apresentou contestação, alegando, em síntese, que a 

mercadoria, objeto do negócio que deu origem à 

1. E5 (Ministro Massami Uyeda, 

jurisprudência): 19ab (“Quanto ao 

ponto, socorro-me das lições 

doutrinárias de Rubens Requião, citado 

pelo Ministro Massami Uyeda, em voto 

proferido no REsp n. 959.838/SP:”) 

 

2. E6 ((Lei n. 11.101/2005, legislação): 

13ab (“a) Nesse sentido, exige o artigo 

citado, além da liquidez do título (ou 

títulos), que este tenha sido 

regularmente protestado.”) 

1. E9 (Rubens Requião, doutrina): 

19ab (“Quanto ao ponto, socorro-

me das lições doutrinárias de 

Rubens Requião, citado pelo 

Ministro Massami Uyeda, em voto 

proferido no REsp n. 

959.838/SP:”); 20 ab (“A propósito, 

leciona o saudoso Rubens Requião 

que “O protesto da obrigação 

líquida, especial para o 

requerimento de falência, constitui 

um(...)”) 

 

2. E10 (instrumento de 

protesto, prova): 24abc, 

25abc (“O instrumento 

de protesto (fls. 32 e 

101), referente a 

duplicata com  

vencimento em 

18/07/2006 (fls. 30 e 

100), no valor de R$ 

138.052,50, que embasa 

a presente demanda, no 

tocante ao ato de 

intimação do devedor, 

foi exarada nos 



 

duplicata de fl. 32, foi entregue "danificada", bem como 

que o valor do conserto (R$ 32.500,00) deveria ser 

abatido do valor total da nota fiscal, arguindo, em razão 

disso, a falta de liquidez do título.”)  

 

4. e4 (Ministério Público): 9ab (“O Ministério Público 

manifestou-se, às fls. 181/185, pela procedência da 

demanda.) 

 

 

3. E7 (Superior Tribunal de Justiça, 

jurisprudência): 21ab (“Essa tem sido a 

posição adotada pela jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça:”) 

 

3. E8 (Enunciado n. 361 da Súmula da 

jurisprudência do STJ, jurisprudência): 

28abc (“Esse entendimento está de 

acordo com o Enunciado n. 361 da 

Súmula da jurisprudência do STJ (“a 

notificação do protesto, para 

requerimento de falência da empresa 

devedora, exige a identificação da 

pessoa que a recebeu”). 

 

 seguintes termos: 

 

CERTIFICO e dou fé, 

que intimei o(a) 

devedor(a) 

mencionado(a) para 

efetuar o pagamento do 

título acima 

especificado, ou dar as 

razões porque não o 

fazia; ficou ciente tendo 

declarado: NÃO 

RESPONDEU.”) 

2. S_N_AP_01 

 

1. L1/E1 (juiz – não especificado): 9a (“Decido”) 

 

2. E2 (RZT 12 HOLDING LTDA, autor): 2a-h (“RZT 12 

HOLDING LTDA., por advogados regularmente 

constituídos, tomando por arrimo as disposições do art. 

94, I, da Lei Federal nº 11.101, de 09.02.2005, aforou, 

perante este Juízo, PEDIDO DE FALÊNCIA da 

sociedade mercantil SÓLIDA MINERAÇÃO S/A, 

alegando, em resumo, haver com ela firmado, em 

25.04.2008, contrato de mútuo pelo qual lhe teria sido 

efetuado o empréstimo da importância de 

R$1.667.000,00 (um milhão seiscentos e sessenta e sete 

1 E4 (CPC): 10 ab (“Dispõe o art. 330, 

I, do vigente CPC, que versando a lide 

sobre questão unicamente de direito ou 

de direito e de fato, o juiz promoverá o 

julgamento antecipado da lide. É o que 

passo a fazer.”) 

 

2. E5 (Lei Federal nº 11.101, 

legislação) 11a-d (“O parágrafo único 

do art. 98 da Lei Federal nº 11.101, de 

09.02.2005, contempla a hipótese da 

realização do depósito do valor 

1. (Doutrina): 12ab (“Tem, todavia, 

a doutrina e a jurisprudência 

marcadas vezes, em interpreteção 

ao preceito contido no inciso I do 

art. 94 da referida Lei considerado 

eficiente à elisão da falência o 

depósito em magnitude tal(...)”) 

 



 

mil reais), operação de crédito garantida por nota 

promissória sacada pela requerida e pela Sólida 

Siderurgia S/A, em favor da requerente, no mencionado 

valor, título onde veio a figurar como avalista o senhor 

Chien Wen Lin, em cujo vencimento, ocorrido em 

30.06.2008, não se teria, contudo, registrado o 

pagamento.”) 

 

3. E3 (SÓLIDA MINERAÇÃO S/A, réu): 6abcd 

(“Citada, a ré apresentou resposta às fls. 105/131, 

instruída com o instrumento particular de mandato de fls. 

132/133 e respectivo substabelecimento de fls. 134, bem 

como com documentação de fls. 135/183, peça de 

resistência ao pedido inicial ao longo da qual sustentou 

ter havido relevante razão de direito à escusa ao 

espontâneo cumprimento da obrigação vertida do suposto 

título executivo, pois que oriundo(...)”) 

 

correspondente ao crédito cobrado pela 

via do procedimento falimentar, 

atribuindo a tal depósito natureza 

elisiva da falência, devendo, em 

princípio, o depósito ser em valor 

suficiente à satisfação do referido 

crédito.”) 

 

3. E6 (Jurisprudência): 12ab (“Tem, 

todavia, a doutrina e a jurisprudência 

marcadas vezes, em interpreteção ao 

preceito contido no inciso I do art. 94 

da referida Lei considerado eficiente à 

elisão da falência o depósito em 

magnitude tal(...)”) 

 

 

3. S_N_RO_01 

 

1. L1/E1 (Valdirene Alves da Fonseca Clementele, juiz): 

18abcd (“Em análise as preliminares arguidas pela ré, 

tenho que a alegação de que o protesto irregular do título 

impossibilita o pedido de falência, merece prosperar, 

devendo o feito ser extinto por ausência de pressupostos 

de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo.”) 

 

2. E2 (TELCON FIOS E CABOS PARA 

TELECOMUNICAÇÕES S/A,, autor): 3ab (“Relata que 

referido título foi emitido em virtude de compra e venda 

1. E4 (C. Superior Tribunal de Justiça, 

jurisprudência): 21ab (“Este também é 

o entendimento do C. Superior 

Tribunal de Justiça:”)  

 

2. E5 (Súmula n. 361/STJ, 

jurisprudência): 32abc (“Demais disso, 

foi editada a Súmula n. 361/STJ neste 

sentido, in verbis: "A notificação do 

protesto, para requerimento de falência 

da empresa devedora, exige a 

1. E6 (Rubens Requião, doutrina) 

29a-j (“Neste sentido, leciona o 

saudoso Rubens Requião que: "O 

protesto da obrigação líquida, 

especial para o requerimento de 

falência, constitui um ato  público 

formal. O credor, para não ver 

posteriormente embaraçado o 

encaminhamento do processo pré-

falencial, deve verificar se o 

protesto foi tirado regularmente. 

Muitos oficiais de protesto, por 

desídia, não procuram o devedor 

 



 

mercantil, e mesmo após o protesto, a requerida não 

efetuou o pagamento.”) 

 

3. E3 (ELETROGÓIS S/A, réu): 7ab (“Afirma que o 

depósito visa garantir que não seja decretada a falência.”) 

 

identificação da pessoa que a 

recebeu".”)  

para intimá-lo pessoalmente, como 

manda a lei falimentar, o código de 

Processo Civil e a Lei n. 9.492/97, 

art. 14, fazendo a intimação 

diretamente pela imprensa. 

Provando o devedor que a 

intimação foi irregular e, portanto, 

nula, o credor, em face dessa defesa 

oposta pelo devedor, pode ver 

denegada a falência requerida. 

Existe abundante jurisprudência a 

respeito confirmando a sentença 

denegatória da falência". (Curso de 

Direito Falimentar, 1º v.ed. Saraiva, 

1998, p.116/117) .”) 

 

 

 

Região Nordeste 

 

 

1. S_NE_RN_01 1. L1/E1 (Andréa Régia L. Holanda M. Heronildes, juiz): 

21ab (“A priori, passo a analisar as preliminares 

suscitadas pela acionada.”) 

 

2. E2 (Iguana Factoring Fomento Mercantil Ltda, autor): 

4a-f (“a) Alega a parte autora, que a relação mantida com 

o demandado é decorrente de contrato de fomento 

mercantil e aditivos firmados entre o demandante e o 

1. E4 (Lei nº 11.101/2005, legislação): 36a-d 

(“Vale destacar que, embora a situação jurídica 

posta nos autos possa configurar a suspensão 

do processo, no procedimento falimentar 

iniciado com fulcro no art. 94, I, implica na 

não decretação da falência com supedâneo no 

art. 96, V, da legislação em comento, que 

disciplina:”) 

1. E5 (Alexandre Freitas 

Câmara, doutrina): 28a-e 

(“Em lição sobre a 

formação do processo, 

Alexandre Freitas Câmara 

ensina que: "O processo é 

uma entidade jurídica de 

formação gradual. Nasce 

com a propositura da 

 



 

Natal Hospital Center Ltda. Em razão do estabelecido no 

contrato, foram realizadas várias operações de cessão de 

crédito mediante endosso e garantia fidejussória pessoal, 

e dentre tais operações uma que envolveu o cheque nº 

885269 do Unicred, no valor de R$ 300.030,00 

(trezentos mil e trinta reais) de titularidade do 

demandado.”) 

 

3. E3 (Instituto de Onco Hematologia de Natal Ltda, 

réu): 9a-f (“Determinada a citação da empresa ré, esta 

apresentou a peça contestatória de fls. 64/97, alegando, 

preliminarmente, questão prejudicial ao conhecimento 

desta demanda, visto que ajuizou ação, cujo tramite 

ocorre na 15ª Vara Cível desta comarca, com registro 

cronológico 001.09.019740-3, na qual discute a nulidade 

do título que embasa esta ação, cumulando o mencionado 

pedido com sustação de protesto.”) 

 

 

 

ação, mas só se completa 

com a citação, cuja 

consequência é a 

integração do réu à 

relação processual, que 

assim se angulariza." ( 

Lições de Direito 

Processual Civil. Vol. I. 

Lumen Juris, pág. 285).”) 

 

2. E6 (Fredie Didier, 

doutrina): 33ab (“Em 

lição sobre o art. 265, IV, 

"a", ensina o doutrinador 

Fredie Didier Jr.que:”) 

2. S_NE_PB_01 1. L1/E1 (Romero Carneiro Feitosa, juiz): 22ab (“Da 

mesma forma – a nosso ver – não devem prosperar as 

teses levantadas pela parte promovida em sua defesa de 

mérito.”)   

 

2. E2 (PIRES E GIOVANETTI ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA., autor): 2ab (“Que a autora é 

credora da promovida, posto que prestou diversos 

serviços, conforme os títulos a que faz menção na 

inicial;”) 

1 E5 (Jurisprudência): 29ab (“E a 

Jurisprudência nesse sentido é abundante, 

senão vejamos:”) 

  



 

 

3. E3 (JR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA., réu): 9ab (“Citada a promovida contestou, sem 

contudo apresentar depósito elisivo – alegando em 

suma:”) 

 

4. E4 (nobre Representante do “PARQUET”, ministério 

público): 18ab (“Dada vista ao M.P., a nobre 

Representante do “PARQUET” Estadual se posicionou 

nos termos lá apresentados.”) 

 

 

 

Região Centro-

Oeste 

 

 

1. S_CO_MS_01 1. L1/E1 (Valdirene Alves da Fonseca Clementele, juiz): 

13a-d (“Como o processo falimentar envolve um cunho 

social de extrema relevância, o histórico da empresa e a 

sua solvência devem ser levados em conta para formar a 

convicção do juízo no momento de decidir a respeito da 

possibilidade de decretação da falência.”) 

 

2. E2 (Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda e Coface do 

Brasil Seguros de Crédito Interno S.A,, autor): 2a-s 

1. E4 (Sumula 361 do Superior Tribunal de 

Justiça, jurisprudência): 19abc (“Nos termos 

da Sumula 361 do Superior Tribunal de 

Justiça: "A notificação do protesto, para 

requerimento da falência da empresa devedora 

exige a identificação da pessoa que a 

recebeu".”) 

 

2. E5 (TJSP, jurisprudência): 24a (“Recente 

1. E11 (Waldo Fazzio 

Júnior, doutrina): 41ab 

(“Waldo Fazzio Júnior 

exalta a importância 

econômica e social da 

empresa e do princípio 

alvo deste estudo dizendo 

que "Insolvente ou no, a 

empresa(...)”) 

 



 

(“Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda e Coface do Brasil 

Seguros de Crédito Interno S.A., pessoas jurídicas 

qualificadas na inicial,  propuseram o presente Pedido de 

Falência em face de Ponto Certo Utilidades Domésticas 

Ltda, alegando, em síntese, serem credoras da requerida 

(...) 

 

3. E3 (Ponto Certo Utilidades Domésticas Ltda, réu): 

4abc (“Devidamente citada (f. 697), a requerida Ponto 

Certo Utilidades Domésticas Ltda. apresentou 

contestação às f. 701/716, alegando em preliminar 

inépcia da inicial, ilegitimidade ativa da segunda 

requerente, vício nos protestos.”)  

 

Acórdão do TJSP decidiu nesse sentido:”) 

 

4. E6 (Lei nº 11.101/2005, legislação): 31ab 

(“A lei de falências tem por objetivo a 

manutenção da fonte produtora e do emprego 

dos trabalhadores.”) 

 

5. E7 (Decreto-Lei 7.661/45, legislação): 35ab 

(“A lei antiga não exigia um valor mínimo 

para o seu ajuizamento, ao passo que a nova 

introduziu expressiva alteração nesse 

aspecto.”) 

 

6. E8 (Estado, jurisprudência): 50ab (“Ainda 

que o Estado tenha o interesse na jurisdição 

como forma de garantir a paz e a ordem, o 

interesse de agir se assenta na conveniência 

que a (...)”) 

 

7. E9 (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

jurisprudência): 59ab (“O SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em 11/06/2013 

em casos semelhantes, decidiu nesse sentido:”) 

 

8. E10 (TJ/MS, jurisprudência): 79a-d (“Aliás, 

fundamental ressaltar que o próprio TJ/MS, em 

 

2. E12 (Doutrina): 99a-d 

(“Tanto a falência como a 

ação declaratória de 

insolvência civil são ações 

coletivas e, portanto, os 

entendimentos expostos 

pela doutrina e 

jurisprudencia, para 

solucionar as questões 

apresentadas nessas ações, 

são os mesmos, sob pena 

de ocorrer uma 

incongruência.”) 



 

julgado recente, também apresentou 

entendimento no sentido de não se admitir a 

utilização da ação de falência/insolvência civil 

como meio de coerção para cobrança de 

débitos, vejamos parte do julgado:”) 

 

9. E11 (Jurisprudência): 99a-d (“Tanto a 

falência como a ação declaratória de 

insolvência civil são ações coletivas e, 

portanto, os entendimentos expostos pela 

doutrina e jurisprudencia, para solucionar as 

questões apresentadas nessas ações, são os 

mesmos, sob pena de ocorrer uma 

incongruência.”) 

 

 

 

Região Sudeste 

 

 

1. S_SE_SP_01 

 

1. L1/E1 (Marcelo Barbosa Sacramone, juiz): 23a (“Por 

fim, deve ser afastada a alegação de impropriedade da 

via eleita.”) 

 

2. E2 (UNISERV UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA., 

autor): 10bc (“(...) audiência conciliatória 

(fls.1429/1430). A requerente não possui interesse na 

 1. E4 (Lei de Duplicatas, legislação): 17a-c 

(“A Lei de Duplicatas, todavia, admite a 

executividade da duplicata não aceita, mas 

desde que protestada e acompanhada dos 

comprovantes de entrega de mercadoria ou da 

prestação do serviço.”) 

 

  



 

audiência conciliatória, porém pretende produzir prova 

pericial dos documentos e testemunhal (fls. 1431).”) 

 

3. E3 (LIAU GROUP HOTELARIA E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., réu): 5a-d (“A 

requerida apresentou contestação (fls. 176/197). Arguiu, 

preliminarmente, litigância de má-fé, uma vez que a 

requerente cobra valores, baseados em títulos já pagos, 

bem como a não correspondência das duplicadas com o 

contrato da prestação de serviço, assim aduz a 

inexistência de comprovação de prestação de serviços.”)  

 

2. E5 (Câmara Reservada à Falência e 

Recuperação, Comarca de Barueri, 

jurisprudência): 25a; 26a-n ("Nesse sentido: 

Apelação. Falência com base na 

impontualidade derivada do não pagamento de 

duplicatas mercantis, transferidas à empresa de 

fomento mercantil. Extinção do (...)”) 

 

3. E6 (Súmula 42 do TJSP, jurisprudência): 

27ab (“Nesse mesmo sentido, a Súmula 42 do 

TJSP dispõe que: “a possibilidade de execução 

singular do título executivo não impede a 

opção do credor pelo pedido de falência”.) 

 

4. E7 (Dr. SÉRGIO SEIJI SHIMURA, 

jurisprudência): 28a-f (“O eminente 

desembargador Dr. SÉRGIO SEIJI 

SHIMURA, quando trata especificamente da 

questão suscitada pela agravante no Agravo de 

Instrumento n° 494.605.4/5, afirma que: “De 

outro lado, quanto ao uso da via falimentar, 

cabe destacar que credor tem ao seu(...)”) 

 

5. E8 (Súmula 43 do TJSP, jurisprudência): 

31a-c (“a) Conforme Súmula 43 do TJSP, “no 

pedido de falência fundado no inadimplemento 

de obrigação líquida materializada em título, 

basta a prova da impontualidade, feita 



 

mediante o  protesto, não sendo exigível a 

demonstração da insolvência do devedor”.”) 

 

 

2. S_SE_ES_01 

 

1. L1/E1 (BRAZ ARISTOTELES DOS REIS, juiz): 14a 

(“Torna-se então imperativa a análise do pedido de 

falência.”) 

 

2. E2 (FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS 

CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA – EXODUS III, 

autor): 3c-f (“ (...) 59030/12 junto ao Banco Daycoval 

S.A.. Por meio de cessão de  crédito, o requerente aduz 

ter se tornado o único titular competente para o 

recebimento do valor advindo do aludido título.”)  

 

3. E3 (VML COMERCIAL IMPORTADORA E 

EXPORTADORA LTDA., réu): 9a-d (“a) Em sede de 

contestação o requerido apresenta preliminar alegando 

não cabimento da ação falimentar, mas sim ação de 

cobrança para o caso em tela, contudo não vislumbro 

argumentos para a mesma prosperar. 

 

1. E4 (Lei 11.101/05, legislação): 19ab 

(“Frente o explanado temos as linhas do art. 

94,I Lei  11.101/05:”) 

 

 

1. E5 (Fábio Ulhoa 

Coelho, doutrina): 11a; 

12a-h (“ Acerca do 

assunto destaco a 

doutrina: “...uma vez 

atendido ao requisito do 

valor mínimo, não cabe 

ao juiz pesquisar outros 

(...)”) 

  

 

 

Região Sul 

   



 

 

1. S_S_SC_01 

 

1. L1/E1 (L. F. Boller, juiz): 10a-f (“Pois bem! Singelo 

compulsar dos termos da contestação oferecida pela 

LUMINAR, revela que – à exceção da forma especial de 

protesto – nenhuma dessas possibilidades foi eleita como 

entrave ao pedido falimentar contido na inicial, tendo a 

ré optado, única e tão somente, por deduzir argumento 

que deveria ser manejado por meio do recurso próprio à 

desconstituição da decisão de fls. 148/149.”) 

 

2. E2 (ELETROCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MATERIAL ELÉTRICO S/A., autor): 2a-g (“Cuida-se 

de ação de FALÊNCIA, onde ELETROCAL-

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL 

ELÉTRICO S/A. pugna pela decretação da falência da 

LUMINAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., que 

"sem relevantes razões de direito" (fl. 02), teria deixado 

de efetuar o pagamento de títulos de crédito protestados, 

no valor (...)”) 

 

3. E3 (LUMINAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., 

réu): 4a-i (“Optando por resistir à pretensão, a 

LUMINAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. 

apresentou contestação escrita, verberando, justamente, a 

ausência de formalização do protesto dos títulos (...)”) 

1. E4 (Lei nº 11.101/05, legislação): 8c-e (“(...) 

à fundamentação salientando que o art. 95, da 

Lei nº 11.101/05, preceitua que `dentro do 

prazo de contestação, o devedor poderá 

pleitear sua  recuperação judicial´, o que não 

foi referido pela LUMINAR.”) 

 

2. E5 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, 

legislação): 15a-e (“O aludido art. 330, do 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, determina 

expressamente que 'o juiz conhecerá 

diretamente do (...)”) 

 

  

 

1. E6 (NELSON NERY 

JÚNIOR e ROSA 

MARIA DE ANDRADE 

NERY, doutrina) 14a-i 

(“Acerca do assunto, 

NELSON NERY 

JÚNIOR e ROSA 

MARIA DE ANDRADE 

NERY lecionam que "o 

dispositivo sob análise 

autoriza o juiz a julgar o 

mérito de forma 

antecipada, quando a 

matéria for unicamente de 

direito, ou seja, quando 

não houver necessidade 

de fazer-se prova em 

audiência. Mesmo quando 

a matéria objeto da causa 

for de fato, o julgamento 

antecipado é permitido se 

o fato for daqueles que 

não precisam ser 

provados em audiência, 

como, por exemplo, os 

notórios, os 

incontrovertidos etc. 

(CPC 334)". (Código de 

processo civil comentado 

e legislação processual 

civil em vigor. 3. ed. rev. 

e ampl. São Paulo: 

 

 

 

 



 

Revista  

j) dos Tribunais, 1997. p. 

607).”) 

 

2. E7 (CARLOS 

ANTÔNIO DE ARAÚJO 

CINTRA, ADA 

PELLEGRINI 

GRINOVER e 

CANDIDO RANGEL 

DINAMARCO, doutrina) 

16a-m (“CARLOS 

ANTÔNIO DE ARAÚJO 

CINTRA, ADA 

PELLEGRINI 

GRINOVER e 

CANDIDO RANGEL 

DINAMARCO, 

prelecionam que a 

jurisdição "é uma das 

funções do Estado, 

mediante a (...)”) 

 

3. E8 (CELSO RIBEIRO 

BASTOS e IVES 

GANDRA MARTINS, 

doutrina) 17a-t (“CELSO 

RIBEIRO BASTOS e 

IVES GANDRA 

MARTINS, de forma 



 

brilhante ensinam que "a 

função jurisdicional só se 

(...)”) 

 

4. E9 (JOSÉ ROBERTO 

SANTOS BEDAQUE, 

doutrina) 19a-f 

(“Magnânimo raciocínio é 

expresso por JOSÉ  

ROBERTO SANTOS 

BEDAQUE, para quem 

"tanto quanto as partes, 

tem o (...)”) 

 

5. E10 (LUIZ 

TZIRULNIK, doutrina) 

23a-x (“Acerca do 

instituto, LUIZ 

TZIRULNIK leciona que 

"poderá ser decretada a 

falência do devedor que, 

sem relevante razão de 

(...)”) 

 

6. E11 (JOSÉ DA SILVA 

PACHECO, doutrina) 

31a-e (“Sobre a matéria, 

JOSÉ DA SILVA 

PACHECO leciona que 



 

"no curso do processo, o 

juiz ex offício ou a pedido 

do credor, pode (...)”) 

 

 

2. S_S_PR_01 

 

1. L1/E1 (Luciane Pereira Ramos, juiz): 12ab (“Observo 

que o feito admite julgamento no estado em que se 

encontra nos termos do artigo 330, I, Código de Processo 

Civil.”) 

 

2. E2 (Techint Engenharia e Construção S/A, autor): 4a-e 

(“ O requerente Techint Engenharia e Construção S/A, 

devidamente qualificado na inicial, ingressou com o 

presente pedido de falência em face de WM Desmanche 

Industrial e Naval Ltda, na forma prevista no artigo 94, II 

da Lei n. 11.101/2003, alegando, em síntese, ser credor 

do requerido na quantia de R$ 35.999,98 (trinta e cinco 

mil, novecentos e noventa e nove reais, e noventa e oito 

centavos). Para tanto, juntou aos autos certidão da (...)”) 

  

 

3. E3 (WM Desmanche Industrial e Naval Ltda, réu): 5ab 

(“Devidamente citado (certidão fls 119), a parte 

requerida apresentou contestação e documentos às fls 

126/138, alegando, em síntese, que: a) inexigibilidade da 

dívida, tendo (...)”) 

1. E4 (Lei n. 11.101/2005, legislação): 17a-c 

(“Destaca-se que o artigo 94, II da Lei n. 

11.101/2005 prevê a decretação da falência do 

devedor que “executado por qualquer quantia 

líquida, não paga, não deposita e não nomeia 

à penhora bens suficientes dentro do prazo 

legal””). 

  



 

  

 

3. S_S_PR_02 

 

1. L1/E1 (Renata Bolzan Jauris, juiz): 20a-e (“Posto 

desta forma, há que se ter em mente que, apesar da 

empresa requerida desempenhar, há anos, atividade 

empresarial que emprega grande número de funcionários, 

fazendo com que haja significativo giro econômico 

dentro da sociedade o qual está integrada, o 

reconhecimento de sua inviabilidade empresarial é o que 

deve se impor.Explico.”) 

 

 

2. E2 (Nova Matre Factoring Fomento Mercantil 

Assessoria em Negócios Ltda., autor): 2a-d (“Nova 

Matre Factoring Fomento Mercantil Assessoria em 

Negócios Ltda. na condição de credor, devidamente 

qualificado na inicial, ingressou com a presente Ação de 

Decretação de Falência em face de Estação da Malha 

Ltda., também qualificada nos autos, alegando, em 

síntese, que é credor da empresa na quantia de R$ R$ 

23.223,67 (...)”) 

 

 

3. E3 (Estação da Malha Ltda., réu): 8ab (“Citada, a parte 

ré apresentou contestação (seq. 25.1), alegando, 

preliminarmente a falta de interesse de agir, na medida 

em que, supostamente, a requerente (...)” 

1. E5 (Lei 11.101/2005, legislação): 26a-c 

(“Neste sentido, os casos de presunção de 

insolvência, encontram-se dispostos no art. 94 

da Lei 11.101/2005, prevendo, em linhas 

gerais, que poderá ser presumida a insolvência 

empresarial nos casos de impontualidade na 

satisfação de suas dívidas (art. 94, I) (...)”) 

 

2. E6 (Lei nº 9.492/1997, legislação) 56a; 

57ab; 58a-d ("Ademais, aplicando o contido no 

art. 14 da Lei nº 9.492/1997, que (...)" 

Neste sentido, compete-nos apresentar o 

contido em referido regramento. Vejamos: 

"Art. 14. Protocolizado o título ou documento 

de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a 

intimação ao devedor, no endereço fornecido 

pelo apresentante do título ou documento, 

considerando-se cumprida quando 

comprovada a sua entrega no mesmo 

endereço."”)  

 

3. E7 (Tribunal de Justiça do RS, 

jurisprudência): 65a; 66a-t (“Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE 

  



 

 

4. E4 (Ministério Público): 11ab (“O Ministério Público, 

no seq. 31.1, manifestou-se por sua não intervenção na 

persecução desta demanda.”) 

 

 

 

 

FOMENTO MERCANTIL. 

INAPLICABILIDADE DO Código de Defesa 

do Consumidor.JUROS MORATÓRIOS E 

CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE NÃO 

COMPROVADA.(...)”) 

 

4. E8 (Lei 5.474/1968, legislação): 81cd; 82a-g 

(“(...) entrega e recebimento de mercadoria, 

nos termos do que disciplina o art. 15, II, “b”, 

da 

, o qual prevê a seguinte redação: 

Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou 

triplicata será efetuada de conformidade com 

o  processo aplicável aos títulos executivos 

extrajudiciais, de que cogita o Livro II do 

Código”) 

 

5. E9 (TJPR, jurisprudência): 112a; 113a-j 

(“Sobre o assunto: 

"APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE RELEVANTE RAZÃO AO (...)”) 

 

 

 

 



 

  

 

4. S_S_RS_01 

 

1. L1/E1 (Elisabete Maria Kirschke, juiz): 9a-c (“A 

matéria discutida nesse feito é exclusivamente de direito, 

razão por que passo diretamente ao julgamento 

antecipado, com base no art. 330, inciso I, do Código de 

Processo Civil.”) 

 

2. E2 (VALMOR INDÚSTRIA TEXTIL LTDA., autor): 

2a-h (“VALMOR INDÚSTRIA TEXTIL LTDA. ajuizou 

pedido de falência contra L. R. BIER ME, afirmando que 

é credora da ré da quantia de R$ 58.961,56, referente a 

duplicatas mercantis vencidas e não pagas, vinculadas a 

(...)”) 

 

3. E3 (L. R. BIER ME, réu): 3a-h (“Citada, a ré 

apresentou contestação às fls. 62/67, alegando, 

preliminarmente, a ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, porquanto os protestos apresentados pela 

autora (...)”) 

  

 

1. E4 (Lei nº 11.101/05, legislação) 11ab (“O 

art. 94 da Lei n.º 11.101/05 elenca as hipóteses 

de decretação da falência do devedor.”) 

 

2. E5 (Tribunal de Justiça Gaúcho, 

jurisprudência): 17a-f (“Por oportuno, cabe 

referir que, ao contrário do que sustentou a ré, 

não é necessário para fins de pedido de 

falência com base no art. 94,  inciso I, da Lei 

nº 11.101/05, que a pessoa que receba a 

notificação do protesto possua poderes de 

representação. Nesse sentido, aliás, e a mais 

recente jurisprudência do e. Tribunal de Justiça 

gaúcho e do Superior Tribunal de Justiça. In 

verbis:”) 

 

3. E6 (Superior Tribunal de Justiça, 

jurisprudência): 17a-f (“Por oportuno, cabe 

referir que, ao contrário do que sustentou a ré, 

não é necessário para fins de pedido de 

falência com base no art. 94,  inciso I, da Lei 

nº 11.101/05, que a pessoa que receba a 

notificação do protesto possua poderes de 

representação. Nesse sentido, aliás, e a mais 

recente jurisprudência do e. Tribunal de Justiça 

gaúcho e do Superior Tribunal de Justiça. In 

  



 

verbis:”) 

 

  

5. S_S_RS_02 

 

1. L1/E1 (Traudeli Iung, juiz): 12a-e (“Inicialmente, 

necessário que se diga que a alegação da demandada, 

reiterada em sede de alegações finais, no sentido de que a 

autora deveria ter ingressado com ação de cobrança, já 

restou afastada por ocasião do despacho saneador, 

decisão que foi confirmada em sede de agravo de 

instrumento.”)   

 

2. E2 (SIGHTGPS IMPORTAÇÃO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, autor): 2f-l (“ (...)  

dilapidação patrimonial. Afirmou a competência deste 

juízo para o trâmite do processo falimentar. Alegou ser 

credora da demandada pela quantia de R$ 296.800,00, 

representado por instrumento particular de confissão de 

dívida, celebrado em 20/11/2006, documento que se trata 

de uma segunda renegociação de dívida, decorrente da 

venda de aparelhos que relaciona, consoante nota fiscal 

em anexo, transação ocorrida em 18/07/2005. Disse 

(...)”) 

 

3. E3 (KALIFA EXTRAÇÃO NAVEGAÇÃO 

COMÉRCIO LTDA., réu): 3a-f (“Citada, a ré apresentou 

contestação, alegando, em preliminar, carência de ação, 

eis que no instrumento que instrui a inicial foi dada 

garantia para o pagamento do débito; inexistência de 

1. E8 (Lei de Falências, legislação): 13e-h (“ 

(...) se enquadraria nas matérias admitidas 

como defesa, que o inciso V do artigo 96 da 

Lei de Falências, possibilita seja arguido pelo 

demandado em defesa “qualquer outro fato 

que extinga ou suspenda obrigação ou não 

legitime a cobrança de título”.”) 

 

 

 

  



 

valor certo e seguro quanto ao débito;  e existência de 

justificativa para o atraso no pagamento, em face do 

descumprimento, pela autora, da parte que lhe cabia no 

contrato. Destacou ser princípio da Lei de Falências a 

preservação da (...)”) 

 

4. E4 (testemunha arrolada nas folhas 255/256, 

testemunha): 26a-c (“No tocante a prova testemunhal, 

verifica-se que a testemunha arrolada pela autora e 

ouvida nas folhas 255/256 informou ter dado 

treinamentos aos funcionários da demandada, e que 

colocou para (...)”) 

 

5. E5 (Aciran, testemunha): 28a-f (“Quanto a prova 

testemunhal produzida pela requerida, no depoimento de 

folha 454, prestado pela testemunha Aciran, na época da 

aquisição funcionário da requerida, este afirma que os 

equipamentos foram entregues e instalados em uma 

embarcação de Recife e que teria ocorrido um problema 

no software, e que, apesar de terem sido enviados 

técnicos para tentar solucionar o problema, este ocorreu 

novamente.”)   

 

6. E6 (Jorge, testemunha): 30a-e (“No depoimento de 

Jorge, constante na folha 554, também há referência a 

um problema no equipamento de sondagem para ver 

profundidade, alegando que os técnicos da autora não 

compareceram para solucionar esse problema. Embora a 

testemunha não tenha referido expressamente o local, 



 

presume-se que a instalação que referiu seja aquela (...)”) 

 

7. E7 (Walter Guntzel, testemunha): 31a-c (“Por fim, a 

testemunha Walter Guntzel, cujo depoimento consta nas 

folhas 257 verso e 258, afirma ter prestado assessoria 

para instalação de equipamentos em Porto Alegre, onde 

alega que estavam (...)”)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro – 02 Plano de texto e outros elementos de organização textual 

 

 

 

 

 

Identificação da 

sentença 

 

Plano de texto e outros elementos de organização textual  

 

 

 

Plano de texto 

 

 

Outros elementos  

 

Relatório 

 

 

Fundamentação 

 

Dispositivo 

 

Presença de 

ementa 

 

Divisão da 

fundamentação em 

preliminar e mérito 

 

 

Divisão em tópicos e 

subtópicos 

 

Região Norte 

 

 

1. S_N_AC_01 

 

1a ("Trata-se de pedido de 

falência ajuizado por 

Superpesa Industrial Ltda) 

até 10a ("É o breve 

10a ("É o breve relatório. 

Passo a decidir.") até 29d 

("processual de validade e 

desenvolvimento regular do 

processo de natureza 

30abc ("ANTE O 

EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 

267, inciso IV, do 

Código de Processo 

Não Não Não 



 

relatório. Passo a decidir.") 

 

 

falimentar.") Civil, por ausência de 

pressuposto de 

constituição e 

desenvolvimento 

válido e regular do 

processo falimentar, 

julgo extinto o 

processo, sem análise 

do mérito.") até 32a 

(“"Publique-se. 

Intimem-se, inclusive 

o Ministério Público.") 

 

2. S_N_AP_01 

 

1a ("Vistos, etc.") até 8a ("É 

o relatório.")  

 

9a ("Decido.") até 16c ("não, 

porém, importando em 

decretação de falência face ao 

caráter elisivo do depósito 

realizado.") 

 

17a (""Ex positis", 

julgo procedente a 

ação proposta pela 

autora contra a ré, 

autorizando-lhe, em 

razão disso,") até 20 a 

("Publique-se e 

intimem-se.") 

 

Não Não Não 

3. S_N_RO_01 

 

1a ("TELCON FIOS E 

CABOS PARA 

TELECOMUNICAÇÕES 

S/A,") até 16 a ("É a síntese 

necessária.") 

 

17a ("DECIDO.") até 33b 

("documentação apresentada, 

não é possível suprir a 

irregularidade.") 

 

34ab (“Ante o exposto, 

com fundamento no 

art. 267, incisos, I e IV 

do CPC JULGO 

EXTINTO, sem 

resolução de mérito, o 

processo movido por 

TELCON FIOS E”) 

até 37 a (“Publique-se. 

Não Não 

 

Não 



 

Registre-se. Intime-

se.”)  

 

  

 

Região Nordeste 

 

 

1. S_NE_RN_01 1a (“Recebi hoje.”) até 19a 

(“É o relatório.”) 

20a ("Decido.") até 58e 

(“11.101/2005. Rejeito as 

demais preliminares 

suscitadas pela empresa ré.”) 

 

59ab (“ISTO POSTO, 

e por tudo mais que 

dos autos consta, julgo 

improcedente o 

pedido de falência, 

com base no art. 96, V, 

da Lei nº 11.101/2005, 

e”) até 62ª (“Publique-

se. Registre-se e 

Intime-se.”) 

 

Sim Não Não 

2. S_NE_PB_01 1a ("PIRES E GIOVANETTI 

ENGENHARIA E") até 19a 

("É o relatório.") 

20a ("Decido.") até 31d 

("comprobatório da entrega da 

mercadoria a que dizem 

respeito.") 

 

32ab (“Ante o exposto, 

por sentença, com 

fulcro no art. 267, IV 

do C.P.C., extingo o 

presente feito sem 

julgamento do 

mérito.”) até 36a 

(P.R.I.) 

Sim Sim 

 

Preliminar: 21a 

("Inicialmente, deve-

se rechaçar o 

preliminar") 

Não 



 

 

Mérito: 31a ("No 

mérito – e só a título 

de apreciação – 

posto") 

 

  

 

Região Centro-

Oeste 

 

 

1. S_CO_MS_01 1a ("Vistos,") até 7a “É o 

relatório.”) 

 

8a ("Decido.") até 105d ("267 

do Código de Processo 

Civil.") 

 

106a (“Posto isso, com 

base nos fundamentos 

expostos, julgo a 

autora”) até 110a 

(“P.R.I.C.”) 

 

 

Não Não Não 

  

 

Região Sudeste 

 

 



 

1. S_SE_SP_01 

 

1a (“Vistos.”) até 11ª 

(“RELATÓRIO.”) 

 

12a ("FUNDAMENTO E 

DECIDO.") até 44c ("pela 

impontualidade é medida de 

rigor.")  

 

45ª (“Posto isso, 

DECLARO hoje, as 

17:00 horas a falência 

da LIAU GROUP 

HOTELARIA”) até 

55ª (“8) P.R.I.C.”) 

 

Não Não Não 

2. S_SE_ES_01 

 

1a (“Vistos e etc.”) até 8ª (“É 

o relatório. Decido.”) 

8a (“É o relatório. Decido.”) 

até 25a (“Tenho que nada 

obsta a decretação da falência 

da requerida.”) 

26ab (“Ante o exposto, 

com fincas no art. 94, 

I, Lei 11.101/05, 

DECRETO hoje 

19/08/2015, a falência 

da empresa VML 

COMERCIAL”) até 

42ª (“15) Intime-se o 

Ministério Público.”) 

 

Não Sim 

 

Preliminar/mérito: 

15a (“Ultrapassada a 

preliminar, passo a 

análise do mérito.”) 

   

Não 

  

 

Região Sul 

 

      

1. S_S_SC_01 

 

1a ("Vistos etc.") até 8abcde 

(“É o relato do essencial na 

forma do disposto no art. 

458, inc. I, do CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL, de 

modo que, então, passo à 

fundamentação salientando 

8abcde (“É o relato do 

essencial na forma do disposto 

no art. 458, inc. I, do 

CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL, de modo que, então, 

passo à fundamentação 

salientando que o art. 95, da 

34abcde (“POSTO 

ISTO, considerando, 

ainda, o mais que dos 

autos consta – 

especialmente os 

princípios gerais de 

Direito aplicáveis à 

Não Não Não 



 

que o art. 95, da Lei nº 

11.101/05, preceitua que 

`dentro do prazo de 

contestação, o devedor 

poderá pleitear sua 

recuperação judicial´, o que 

não foi referido pela 

LUMINAR.”) 

 

Lei nº 11.101/05, preceitua 

que `dentro do prazo de 

contestação, o devedor poderá 

pleitear sua recuperação 

judicial´, o que não foi 

referido pela LUMINAR.”) 

até 33f (“necessários à 

satisfação dos interesses dos 

credores em geral.”) 

 

espécie – com arrimo 

em o disposto no art. 

94 e seguintes da Lei 

nº 11.101/05, arts. 330 

e 333, incs. I e II, do 

CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL, 

acolho o pedido 

formulado por 

ELETROCAL-

INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO”) até 51a 

(“Intimem-se.”)    

 

2. S_S_PR_01 

 

3a (“I – RELATÓRIO:”) até 

10a (“É o breve relatório. 

Decido.”)  

11a (“II – 

FUNDAMENTAÇÃO:”) até 

18d (“imperativa a decretação 

da falência de WM 

Desmanche Industrial e Naval 

Ltda.”)  

19a (“III – 

DISPOSITIVO:”) até 

35a (“Publique-se. 

Registre-se. Intime-

se.”)  

Não Não Sim 

 

3a (“I – RELATÓRIO:”); 11a 

(“II – 

FUNDAMENTAÇÃO:”); 19a 

(“III – DISPOSITIVO:”)  

 

3. S_S_PR_02 

 

1a (“1. Relatório”) até 13a 

(“Decido.”)  

 

 

 

14a (“2. Fundamentação”) até 

119d (“a falência da empresa 

requerida.”) 

 

120a (“3. 

Dispositivo”) até 142a 

(“Demais intimações e 

diligências que se 

fizerem necessárias.”)  

 

Não Sim 

 

Preliminar: 15ab 

(“2.1. Das 

preliminares 

pertinentes aos 

requisitos 

Sim 

 

1.a (“1. Relatório”); 14a (“2. 

Fundamentação”); 15ab (“2.1. 

Das preliminares pertinentes 

aos requisitos procedimentais 



 

 procedimentais do 

pedido falimentar”) 

 

Mérito: 102a (“2.2. 

Do Mérito”) 

 

do pedido falimentar”) 

 

 

 

4. S_S_RS_01 

 

1a (“Vistos etc.”) até 7a 

(“Relatei.”) 

 

8a (“Decido.”) até 22c (“é a 

medida que se impõe.”) 

 

23a (“Isso posto, 

JULGO 

PROCEDENTE o 

pedido feito por”) até 

35a (“Intimem-se”) 

 

Não Não Não 

5. S_S_RS_02 

 

1a (“Vistos etc.”) até 10a (“É 

O RELATO.”) 

 

11a (“PASSO A DECIDIR.”) 

até 36g (“impeditivas 

relacionadas no artigo 96 da 

mesma Lei.”) 

 

37a (“PELO 

EXPOSTO, 

DECRETO A 

FALÊNCIA da 

empresa”) até 50a 

(“Intimem-se.”) 

 

Não Não Não 

 

 

 

 



 

Quadro – 03 Designação dos enunciadores e2 (autor) e e3 (réu) 

 

 

 

 

 

Identificação da sentença 

Designação dos enunciadores e2 e e3 

 

 

Lexemas: L 

Introdução Referencial de e2 e e3: IR 

Retomadas Textuais dos referentes relativos a e2 e a e3: RT 

 

Peritexto 

(Epígrafe) 

 

Texto 

 

Região Norte 

 

L IR RT 

1. S_N_AC_01 

 

“Autor” (e2) 

“Réu” (e3) 

 

e2: “Superpesa Industrial Ltda” 

(1a) 

 

e3: “Elen Construções e 

Comércio Ltda” (1b) 

 

e2: "a parte autora" (2a,b); "a 

demandante" (8a); "a responsável" (8b); 

 

e3: "parte devedora/demandada" (2a); 

"parte demandada" (3b); "a demandada" 

(5a); "devedor" (24c); "sociedade 

empresária devedora" (26c); 

 

2. S_N_AP_01 

 

“Parte Autora” (e2) 

“Parte Ré” (e3) 

 

e2: "RZT 12 HOLDING 

LTDA" (2a) 

 

e3: "sociedade mercantil 

SÓLIDA MINERAÇÃO S/A" 

(2c) 

 

e2: "a requerente" (3a); "demandante" 

(5b); "a autora" (6n); 

 

e3: "a devedora" (3a); "requerida" (4a); 

"ré" (5q); "a demandada" (6i); 

 

3. S_N_RO_01 

 

“Requerente” (e2) 

“Requerido” (e3) 

e2: "TELCON FIOS E CABOS 

PARA 

TELECOMUNICAÇÕES S/A" 

(1a) 

e2: “credora” (2a); "autora" (8d);  

 

e3: "empresa requerida" (1c); "a 



 

  

e3: "ELETROGÓIS S/A" (1b) 

 

 

requerida" (3b); "a ré" (8b); "sociedade 

empresária devedora" (31 d e) 

 

 

Região Nordeste 

 

L IR RT 

1. S_NE_RN_01 “Autor” (e2) 

“Réu” (e3) 

 

e2: "Iguana Factoring Fomento 

Mercantil Ltda." (3a) 

 

e3: "empresa Instituto de Onco 

Hematologia de Natal Ltda" 

(3c) 

 

 

e2: "a parte autora" (4a); "demandante" 

(5b); "a requerente" (6 ab); "autora" (11 

c); "a autora desta ação" (14 b); “ré 

naquele feito” (26 d); “autora deste” (26 

d); “parte ré” (27 c); “autora deste pedido 

falimentar (27 d); “"a empresa Iguana 

Factoring Fomento Mercantil Ltda" (29 

bc);  

 

e3: “empresa” (3c); "o demandado" (4a); 

"o sacado" (5b); "demandado" (5c); "a 

demandada" (5d); "o requerido" (6b); 

“empresa ré” (9a); "uma empresa 

insolvente" (11 de); “acionada” (21 b); 

"empresa-requerida" (25 c); "uma 

empresa solvente" (48 d); “ré” (50 d);  

 

2. S_NE_PB_01 (sem epígrafe) 

 

e2: “PIRES E GIOVANETTI 

ENGENHARIA E 

ARQUITETURA LTDA.” (1ab) 

 

e3: "JR EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA." (1de) 

 

 

e2: “autora” (2 a); “credora da 

promovida” (2 a); “promovente” (3 a); 

“empresa credora” (3 c); “a empresa 

autora” (21 b); “parte autora” (28 c); 

 

e3: “promovida” (2 a); “parte 

promovida” (21 b); “defesa” (24 b); 

“empresa promovida” (25 bc);   

 

 

 

Região Centro-Oeste 

L IR RT 



 

 

1. S_CO_MS_01 “Parte Autora” (e2) 

Parte Ré (e3) 

 

e2: "Mabe Brasil 

Eletrodomésticos Ltda e Coface 

do Brasil Seguros de Crédito 

Interno S.A.” 

 (1ab) 

 

e3: "Ponto Certo Utilidades 

Domésticas Ltda." (1 cd) 

 

e2: “credoras” (1 d); “a primeira 

requerente Mabe Brasil Eletrodomésticos 

Ltda” (1 fg); “segunda requerente Coface 

do Brasil” (1 gh); “Segurada” (1 j); “as 

requeridas” (4 b); “a autora” (5 a); 

“autoras” (16 d); “requerente” (107 a); 

“autor” (108 b); 

 

3: “requerida” (1 d); “"conhecida e 

renomada empresa Ponto Certo 

Utilidades Domésticas"” (8 ab); 

"Empresa que teve crescimento 

estruturado" (9 a) ; “empresa requerida” 

(11 a); “empresa” (12 b); “sua devedora” 

(27 ab);  

 

 

 

 

Região Sudeste 

 

L IR RT 

1. S_SE_SP_01 “Requerente” (e2) 

“Requerido” (e3) 

 

e2: "UNISERV UNIÃO DE 

SERVIÇOS LTDA." 

 (2 a) 

 

e3: "empresa LIAU GROUP 

HOTELARIA E 

ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

LTDA." (2 c) 

 

e2: “a requerente” (5 b); “O autor” (8 a); 

“as partes” (9 a); ‘a Autora” (32 b); “a 

autora” (34 a);  

 

e3: "A requerida" (5 a); “as partes” (9 a); 

“a parte ré” (34 a); “a ré” (36 a); “a 

falida” (50 b);   

 

2. S_SE_ES_01 “Autor” (e2) 

“Réu” (e3) 

 

e2: "FUNDO DE 

INVESTIMENTO DIREITOS 

CREDITÓRIOS DA 

INDUSTRIA – EXODUS III" 

(2 a) 

 

e3: "VML COMERCIAL 

IMPORTADORA E 

e2: “o requerente” (3 d); “o autor” (4 a);  

 

e3: “o requerido” (3 a); “à requerida” (17 

b); “"empresa VML COMERCIAL 

IMPORTADORA E EXPORTADORA 

LTDA pessoa jurídica de direito 

privado" (26 bcd); “falido” (28 a); “a 

falida(empresa)” (32 b); “falida 



 

EXPORTADORA LTDA." (2 

c) 

 

empresa” (33 b); “devedor” (33 d); 

“empresa falida” (38 bc);   

 

 

 

 

Região Sul 

 

L IR RT 

1. S_S_SC_01 “Autora” (e2)  

“Ré” (e3) 

 

e2: "ELETROCAL-

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE MATERIAL ELÉTRICO 

S/A." (2 a) 

 

e3: "LUMINAR COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA LTDA." (2 cd) 

 

e2: “ELETROCAL” (5 a); “a postulante” 

(6 b); “credora ELETROCAL” (25 d); 

“própria credora” (28 d); 

 

e3: “empresa” (4 g); “LUMINAR” (5 f); 

“a demandada” (6 d); “uma empresa do 

porte da LUMINAR” (7 f); “a ré” (10 d); 

“a demandada” (27 a); “devedora” (32 

b); “pessoa jurídica de direito privado” 

(34 g); “falida” (43 b); “devedor” (45 c);   

 

2. S_S_PR_01 

 

“Autor” (e2)  

“Réu” (e3) 

 

e2: "requerente TECHINT 

ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO S/A" (1 b); 

 

e3: "requerida a WM 

DESMANCHE INDUSTRIAL 

E NAVAL LTDA." (1 bc); 

 

e2: “credor” (4 d); “a requerente” (6 a); 

“a parte autora” (8 a); “parte credora” 

(13 a);  

 

e3: “requerido” (4 g); “a parte requerida” 

(5 a); “ré” (5 f); “requerida” (13 a); “o 

réu” (16 d); “o falido” (23 a); “devedor” 

(27 b); “presente devedor” (33 b);  

 

3. S_S_PR_02 

 

“Autor” (e2)  

“Réu” (e3) 

 

e2: "Nova Matre Factoring 

Fomento Mercantil Assessoria 

em Negócios Ltda." (2 ab); 

 

e3: "Estação da Malha Ltda." (2 

c); 

 

e2: “credor” (2 d); “a requerente” (8 b); 

“esta” (8 d); “o autor” (10 a); “empresa 

autora” (32 a); “a empresa) (34 b); 

“autora” (51 a); “empresa requerente” 

(62 b); “parte autora/credora” (104 a); 

 

e3: “a empresa requerida” (4 a); 

“devedor” (5 a); “parte ré” (7 a); 

“empresa executada” (21 b); “empresa” 

(23 b); "requerida Estação da Malha 

Ltda. - ME" (27 b); “empresa ré” (35 



 

bc); “a ré” (37 a);  “devedor” (85 c); 

“parte devedora” (98 b); “parte 

requerida” (110 b); “o falido” (123 a); 

“falida” (133 a);  

  

4. S_S_RS_01 

 

“Autor” (e2)  

“Réu” (e3) 

 

e2: "VALMOR INDÚSTRIA 

TEXTIL LTDA." (2 a);  

 

e3: "L. R. BIER ME" (2 b);  

  

e2: “credora” (2 b); “autora” (3 c);  

 

e3: “ré” (2 b); “devedora” (14 b); 

“demandada” (16 a); “falida” (24 e); 

 

5. S_S_RS_02 

 

“Autor” (e2)  

“Réu” (e3) 

 

e2: "SIGHTGPS 

IMPORTAÇÃO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA" (2 

a);  

 

e3: "empresa KALIFA 

EXTRAÇÃO NAVEGAÇÃO 

COMÉRCIO LTDA." (2 bc) 

  

e2: “credora” (2 g); “autora” (3 e); 

“autor” (8 b); “credor” (34 f); 

 

e3: “requerida” (2 e); “recorrida” (2 v); 

“devedora” (2 2); “a ré” (3 a); 

“demandada” (4 u); “defesa” (13 d); 

“demandado” (13 f); “Falida” (40 a); 

“falido” (45 b);   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPUS  

REGIÃO NORTE 

 

 

 

 



 

S_N_AC_01  

 

1. a) Trata-se de pedido de falência ajuizado por Superpesa Industrial Ltda 

b) contra Elen Construções e Comércio Ltda, sob o fundamento de ausência de pagamento 

de 

c) débito no valor total de R$ 152.870,66 (cento e cinquenta e dois mil e oitocentos e setenta 

d) reais e sessenta e seis centavos). 

 

2. a) A fim de comprovar a impontualidade da parte devedora/demandada, a parte 

b) autora levou a protesto o título representativo do débito (duplicata mercantil), conforme 

c) fazem prova os documentos de fls. 32 e 101. 

 

3. a) Requereu, com fulcro no artigo 94, inciso I, da Lei n. 11.101/2005, a 

b) decretação da falência da parte demandada. 

 

4. a) A petição inicial foi instruída com os documentos de fls. 03/37. 

 

5.  a) Regularmente citada (fls. 50/51), a demandada apresentou contestação, 



 

b) alegando, em síntese, que a mercadoria, objeto do negócio que deu origem à duplicata de fl. 

c) 32, foi entregue "danificada", bem como que o valor do conserto (R$ 32.500,00) deveria ser 

d) abatido do valor total da nota fiscal, arguindo, em razão disso, a falta de liquidez do título. 

 

6.  a) Ao alegar, por outro lado, que seu ativo financeiro supera o passivo, 

b) requereu a improcedência da ação. 

 

7.  a) Com a contestação, foram juntados os documentos de fls. 63/79. 

 

8.  a) Às fls. 88/90, a demandante apresentou réplica, aduzindo, em síntese, que 

b) não foi a responsável pelo transporte da mercadoria supostamente danificada, bem como 

que 

c) não há prova da existência do aludido dano, não havendo razão, portanto, para o 

d) inadimplemento, sendo inaplicável ao caso o disposto no art. 96 da Lei n. 11.101/05. 

e) Reiterou, dessa forma, os pedidos iniciais. 

 

9.  a) O Ministério Público manifestou-se, às fls. 181/185, pela procedência da 

b) demanda. 

 

10.  a) É o breve relatório. Passo a decidir. 

 

11.  a) A parte autora requereu a falência da demandada, com fundamento no 

b) disposto no artigo 94, inciso I, da Lei n. 11.101/2005. A fim de comprovar a 

impontualidade 

c) da parte demandada, juntou aos autos instrumento de protesto de duplicata, por falta de 

d) pagamento (fls. 32 e 101). 

 

12.  a) Nos termos do artigo 94, inciso I, da Lei n. 11.101/2005, será decretada a 

b) falência do devedor que sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação 

c) líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o 



 

d) equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência. 

 

13.  a) Nesse sentido, exige o artigo citado, além da liquidez do título (ou títulos), 

b) que este tenha sido regularmente protestado. 

 

14.  a) In casu, com relação aos pressupostos exigidos pela Lei n. 11.101/2005, 

b) tenho que estes não foram atendidos, haja vista o não cumprimento das solenidades legais 

c) necessárias para tornar o protesto apto a sustentar um pedido de falência. 

 

15.  a) Tratando-se de pedido de falência, com arrimo na impontualidade do 

b) devedor, em consequência do inadimplemento de dívida líquida, a apresentação da 

certidão 

c) de protesto cambial, com a comprovação da regular notificação do devedor, 

d) consubstancia-se como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular 

do 

e) processo falimentar. 

 

16.  a) Assim, é fundamental que a certidão do instrumento de protesto identifique 

b) a pessoa que recebeu a intimação, configurando vício insanável a simples menção ao 

c) recebimento da notificação pelo devedor, de maneira genérica. 

 

17.  a) A regularidade da intimação do protesto estará atendida com a indicação e 

b) assinatura da pessoa que recebeu o instrumento em nome da sociedade empresária 

devedora, 

c) sendo desnecessário, por óbvio, que a notificação seja realizada na pessoa do administrador. 

 d) Entretanto, é fundamental a individualização do recebedor, sob pena de invalidade do ato. 

 

18.  a) Tal rigor formal tem em conta as sérias decorrências que do protesto podem 

b) advir. A ação falimentar é medida processual drástica e severa. Logo, a observância das 

c) exigências formais é mais rigorosa, tornando-se inviável, por isso, a aplicação do disposto 



 

d) no artigo 284 do Código de Processo Civil. 

 

19.  a) Quanto ao ponto, socorro-me das lições doutrinárias de Rubens Requião, 

b) citado pelo Ministro Massami Uyeda, em voto proferido no REsp n. 959.838/SP: 

 

20.  a) A propósito, leciona o saudoso Rubens Requião que “O protesto da 

b) obrigação líquida, especial para o requerimento de falência, constitui um 

c) ato público formal. O credor, para não ver posteriormente embaraçado o 

d) encaminhamento do processo pré-falencial, deve verificar se o protesto foi 

e) tirado regularmente. Muitos oficiais de protesto, por desídia, não 

f) procuram o devedor para intimá-lo pessoalmente, como manda a lei 

g) falimentar, o código de Processo Civil e a Lei n. 9.492⁄97, art. 14, fazendo 

i) a intimação diretamente pela imprensa. Provando o devedor que a 

j) intimação foi irregular e, portanto, nula, o credor, em face dessa defesa 

l) oposta pelo devedor, pode ver denegada a falência requerida. Existe 

m) abundante jurisprudência a respeito confirmando a sentença denegatória 

n) da falência”. Assim, é irregular o instrumento de protesto para 

o) caracterizar a impontualidade do devedor, em pedido de falência, que não 

p) contenha a respectiva intimação e o nome de quem a recebeu, 

q) desautorizando-se a decretação da quebra, face da ausência e pressuposto 

r) essencial de constituição válida e regular da relação processual. O 

s) rigorismo formal do protesto em relação ao procedimento falencial 

t) inadmite a tentativa de sanação ao abrigo da regra do art. 284 do CPC 

u) “(Curso de Direito Falimentar, 1º ed. Saraiva, 1998, p.116⁄117). 

 

21.  a) Essa tem sido a posição adotada pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

b) Justiça: 

 

22.  a) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 



 

b) ESPECIAL. PROTESTO. FALÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA 

c) FUNCIONÁRIA DA DEVEDORA QUE RECEBEU A INTIMAÇÃO DO 

d) PROTESTO. ANÁLISE OBSTADA PELA SÚMULA 7/STJ. 

e) 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta 

f) Corte, quanto a necessidade de identificação da pessoa (funcionária da 

g) pessoa jurídica) que recebeu a intimação do protesto para 

i) requerimento de falência da empresa devedora. 

j) 2. O Tribunal de origem é enfático ao consignar a intimação pessoal da 

l) empresa devedora, que ocorreu, na pessoa de sua funcionária. 

m) Portanto, a reforma do aresto neste aspecto, demandaria, necessariamente, o 

n) revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice 

o) na Súmula n. 7/STJ. 

p) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

q) (AgRg no REsp 1116522/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

r) QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 09/08/2011) 

 

23.  a) (...) III - A regularidade da intimação do devedor, apresenta-se com a 

b) indicação e assinatura da pessoa que recebeu o instrumento em nome da 

c) empresa. Não se mostra necessário que a notificação seja realizada na 

d) pessoa do administrador, mas é impreterível a individualização do 

e) recebedor, sob pena de invalidade do ato. E isso tem sua razão de ser: a 

f) ação falimentar é medida processual extremamente drástica e severa ao 

g) devedor, razão pela qual a observância às exigências formais deve, por 

h) essa razão, ser mais rigorosa. 

i) IV - In casu, a identificação é insuficiente, pois não se sabe o nome 

j) completo da pessoa que teria recebido a notificação, se trabalhava na 

l) empresa e qual a sua função, de modo que se pudesse presumir ter ela 

m) condições de fazer a notificação chegar às mãos do representante legal da 

n) sociedade empresária devedora, o que atrai a incidência do recente 



 

o) enunciado n.º 361 desta Corte Superior à espécie. 

p) V - Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. 

q) (REsp 959.838/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, 

r) julgado em 07/04/2011, DJe 25/04/2011) 

 

24.  a) O instrumento de protesto (fls. 32 e 101), referente a duplicata com 

b) vencimento em 18/07/2006 (fls. 30 e 100), no valor de R$ 138.052,50, que embasa a 

presente 

c) demanda, no tocante ao ato de intimação do devedor, foi exarada nos seguintes termos: 

 

25.  a) CERTIFICO e dou fé, que intimei o(a) devedor(a) mencionado(a) para 

b) efetuar o pagamento do título acima especificado, ou dar as razões porque 

c) não o fazia; ficou ciente tendo declarado: NÃO RESPONDEU. 

 

26.  a) Em nenhum momento o instrumento identificou, de forma específica, quem 

b) recebeu a intimação do protesto, com indicação do nome da pessoa e do respectivo vínculo 

c) com a sociedade empresária devedora. Na verdade, apenas certifica, genericamente, a 

d) intimação do devedor e a omissão quanto ao pagamento, sem especificação 

circunstanciada 

e) dos fatos em concreto. 

 

27.  a) Dessa forma, é inválido o protesto do título para fundamentar o pedido 

b) de falência. 

 

28.  a) Esse entendimento está de acordo com o Enunciado n. 361 da Súmula da 

b) jurisprudência do STJ (“a notificação do protesto, para requerimento de falência da empresa 

c) devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu”). 

 

29.  a) Assim, tendo em vista que o instrumento de protesto juntado aos autos não 

b) preencheu os requisitos mínimos de validade, impõe-se a extinção do presente feito, sem 



 

c) julgamento do mérito, uma vez que a regularidade do protesto configura pressuposto 

d) processual de validade e desenvolvimento regular do processo de natureza falimentar. 

 

30.  a) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 267, inciso IV, do Código 

b) de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido 

e 

c) regular do processo falimentar, julgo extinto o processo, sem análise do mérito. 

 

31.  a) Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e 

b) honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), com respaldo no art. 

c) 20, § 4º, do CPC. 

 

32.  a) Publique-se. Intimem-se, inclusive o Ministério Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S_N_AP_01 

 

 

1. a) Vistos, etc. 

 

2. a) RZT 12 HOLDING LTDA., por advogados regularmente constituídos, tomando por arrimo 

as disposições 

b) do art. 94, I, da Lei Federal nº 11.101, de 09.02.2005, aforou, perante este Juízo, PEDIDO 

DE 

c) FALÊNCIA da sociedade mercantil SÓLIDA MINERAÇÃO S/A, alegando, em resumo, 

haver com ela 

d) firmado, em 25.04.2008, contrato de mútuo pelo qual lhe teria sido efetuado o empréstimo 

da 

e) importância de R$1.667.000,00 (um milhão seiscentos e sessenta e sete mil reais), operação 



 

de crédito 

f) garantida por nota promissória sacada pela requerida e pela Sólida Siderurgia S/A, em favor 

da 

g) requerente, no mencionado valor, título onde veio a figurar como avalista o senhor Chien 

Wen Lin, em 

h) cujo vencimento, ocorrido em 30.06.2008, não se teria, contudo, registrado o pagamento. 

 

3. a) Após breve incursão à fonte causal da emissão do aludido título, informou a requerente que 

a devedora, 

b) quando instada por notificação ao pagamento da dívida, promoveu sucessivas amortizações 

a 

c) ensejarem resíduo creditício no valor de R$897.542,43 (oitocentos e noventa e sete mil 

quinhentos e 

d) quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), dívida que, tão só 

por seu vencimento sem 

e) correspondente pagamento, teria concorrido para a mora "in re" da devedora, situação diante 

da qual, 

f) estando a nota promissória vencida a preencher todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos 

a 

g) autorizarem sua cobrança como título executivo extrajudicial, a falta de seu pagamento, já 

por si, viria a 

h) caracterizar a presunção de hipossuficiência patrimonial da devedora para o pagamento da 

dívida, o 

i) que, pela letra do art. 94, I, da Lei Federal nº 11.101/2005, daria ensejo à utilização da ação 

falimentar 

j) para efeito da cobrança, ou, em não assim acontecendo, ser decretada a falência da 

devedora. 

 

4. a) Pediu, por derradeiro, a citação da requerida para o depósito em dez (10) dias da 

importância acusada 

b) como crédito, ou apresentação, nesse prazo, de resposta, pena de decretação da falência. 

 

5.  a) A petição inicial foi instruída com a comprovação da personalidade jurídica e capacidade 

processual da 

b) demandante, tanto quanto com o instrumento particular de mandato por ela outorgado a 



 

seus 

c) procuradores (fls. 07/24), com o contrato de mútuo e a nota promissória emitida no calço do 

crédito ali 

d) assegurado (fls. 25/54) e o instrumento de protesto comprobatório da alegada mora no 

pagamento da 

e) dívida (fls. 55), além de demonstrativo atualizado do débito (fls. 56) e da comprovação da 

inadimplência 

f) de setenta e sete (77) outros títulos devidos pela requerida (fls. 58/78), sendo distribuída em 

companhia 

g) do respectivo comprovante de preparo (fls. 79) a este Juízo, aqui recebendo a decisão de fls. 

80, 

h) facultando a emenda à inicial, para adequação do pedido ao procedimento cognitivo 

próprio, já que o 

i) contrato apresentado como fonte causal da dívida foi versado em idioma inglês, onde 

exatamente se fez 

j) consignar a assinatura de duas testemunhas, o mesmo não tendo ocorrido na respectiva 

tradução 

l) realizada por tradutor juramentado, o suficiente a relativizar o imprescindível requisito da 

liquidez e 

m) certeza do título de crédito, indispensável ao manejo da ação de falência. Malgrado a 

convicção formada 

n) nesse sentido, o MM. Juiz Substituto Naif José Maués Naif Daibes entendeu juridicamente 

possível o 

o) processamento do pedido falimentar aparelhado com o referido título de crédito, exercendo, 

assim, pela 

p) decisão de fls. 95, impessoal juízo de retratação, admitindo o processamento do pedido e 

ordenando a 

q) citação da ré para promoção do depósito elisivo à falência e apresentação de correspondente 

resposta, 

r) reforma a nível de primeiro grau que veio a tornar prejudicado o recurso de agravo nº 

200234/08, 

s) interposto em desafio à decisão que, não aceitando o pedido falimentar como via de 

cobrança ao título 

t) vencido, facultou a emenda da inicial para adequação do pedido a procedimento cognitivo 

próprio (fls. 

u) 102/104). 

 



 

6.  a) Citada, a ré apresentou resposta às fls. 105/131, instruída com o instrumento particular de 

mandato de 

b) fls. 132/133 e respectivo substabelecimento de fls. 134, bem como com documentação de 

fls. 135/183, 

c) peça de resistência ao pedido inicial ao longo da qual sustentou ter havido relevante razão 

de direito à 

d) escusa ao espontâneo cumprimento da obrigação vertida do suposto título executivo, pois 

que oriundo 

e) de manobra mercantil transfiguradora de falsidade ideológica, argumento apesar do qual 

promoveu o 

f) depósito judicial da importância do cheque nº AA000021, emitido contra o Banco Itaú S/A, 

no valor de 

g) R$917.686,35 (novecentos e dezessete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco 

centavos) 

h) (fls. 182/183), tendo, logo em seguida, sido a autora instada a dizer sobre a contestação e o 

depósito 

i) realizado (fls. 184), ao mesmo tempo em que a demandada protocolou no Juízo cópia do 

recurso de 

j) agravo de instrumento interposto da decisão emitida em Juízo de retratação, permitindo o 

l) processamento do pedido falimentar, irresignação recursal sequer conhecida na instância "ad 

quem", 

m) face sua manifesta extemporaneidade (fls. 222). Sobre a contestação e o depósito realizado 

pela 

n) requerida, manifestou-se a autora às fls. 223/247, combatendo os argumentos de defesa e 

pugnando 

o) pela decretação da falência, face à insuficiência do depósito realizado, intervenção a 

propósito da qual 

p) foi emitida a decisão de fls. 256, acolhendo o depósito elisivo, pois que, se diferença havia 

entre o valor 

q) do crédito atualizado que provocou o pedido falimentar e o do depósito efetuado para efeito 

de elisão 

r) da falência, essa diferença seria de apenas R$12.454,39 (doze mil quatrocentos e cinquenta 

e quatro 

s) reais e trinta e nove centavos), portanto inferior aos quarenta salários mínimos que a própria 

Lei Federal 

t) nº 11.101, de 09.02.2005, em seu art. 94, I, previu como suficiente a ensejar a decretação da 

falência, 



 

u) provimento jurisdicional contra que, não conformada, a autora interpôs recurso de agravo 

de instrumento 

v) ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, não tendo, contudo, tal recurso, sequer sido 

conhecido por 

x) faltar-lhe o pressuposto da tempestividade (fls. 290/295). 

 

7.  a) Na sequência, peticionou a autora, pugnando pela expedição do alvará de levantamento do 

depósito 

b) realizado e pelo julgamento do mérito da causa. 

 

8.  a) É o relatório. 

 

9.  a) Decido. 

 

10.  a) Dispõe o art. 330, I, do vigente CPC, que versando a lide sobre questão unicamente de 

direito ou de 

b) direito e de fato, o juiz promoverá o julgamento antecipado da lide. É o que passo a fazer. 

 

11.  a) O parágrafo único do art. 98 da Lei Federal nº 11.101, de 09.02.2005, contempla a hipótese 

da 

b) realização do depósito do valor correspondente ao crédito cobrado pela via do procedimento 

falimentar, 

c) atribuindo a tal depósito natureza elisiva da falência, devendo, em princípio, o depósito ser 

em valor 

d)  suficiente à satisfação do referido crédito. 

 

12.  a) Tem, todavia, a doutrina e a jurisprudência marcadas vezes, em interpreteção ao preceito 

contido no 

b) inciso I do art. 94 da referida Lei considerado eficiente à elisão da falência o depósito em 

magnitude tal 

c) a, não sendo suficiente à satisfação do crédito exigido pelo pedido formulado através do 

procedimento 

d) falimentar, acusar diferença não superior a quarenta salários-mínimos. 



 

Afinal, é o próprio art. 94 que 

e) emite o comando de decretação da falência quando o devedor, sem relevante razão de 

direito, não 

g) paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos 

protestados cuja 

h) soma não seja superior àquele montante. 

 

13.  a) Por outro lado, não há como recusar a força preclusiva que adveio do não conhecimento do 

recurso de 

b) agravo de instrumento que a autora interpôs em desafio à decisão que deu por suficiente ao 

efeito 

c) elisivo da falência o depósito realizado. 

 

14.  a) Por outro vértide de visão de enfoque da questão, malgrado tenha a ré alegado em sua 

defesa ter 

b) havido relevante e escusável razão para não haver pago o valor do crédito apontado em 

mora no pedido 

c) falimentar, o certo é que em notória incongruência com essa estratégia de defesa, a ré 

realizou o 

d) depósito elisivo da falência, aí reconhecendo, por implícita via, a existência do crédito, que 

acabou 

e) solvendo a menor, fazendo persistir resíduo creditício agora só suscetível de exigibilidade 

em via de 

f) procedimento cognitivo, já que, a meu entendimento, o contrato adotado como matriz de 

geração do 

g) pretenso crédito foi subscrito por duas testemunhas quando versado em inglês, portanto não 

no idioma 

h) nacional, fazendo claramente subsumir não verossímil a presunção de que tenham tais 

testemunhas 

i) sequer tido ciência plena do que estavam a testemunhar, já que nem mesmo estaria a valer, 

em 

j) hipóteses tais, a alegação de que o contrato foi versado ao idioma nacional por intérprete 

juramentado, 

l) ainda mais porque nem mesmo possível seria presumir que tal versão teria sido dada a saber 

às 

m) testemunhas que o subscreveram na versão original em inglês. Esse fato, para mim, já seria 



 

suficiente a 

n) suprimir a força executiva do título prevista no art. 585, II, do vigente CPC, estereotipada 

pela previsão 

o) de que o instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas tornar-se-ia, 

por 

p) princípio, dotado da força executiva atribuída, se a certeza e liquidez do título se acabou 

tornando 

q) relativizada por tal circunstância. De mais a mais, a própria nota promissória emitida como 

calço à 

r) operação de mútuo contratualmente formalizada perdeu, como título autônomo, sua força 

executiva, em 

s) face da explícita vinculação ao contrato. 

 

 

15.  a) Essas razões fazem-me crer que, existindo resíduo de crédito ainda suscetível de cobrança 

pela autora à 

b) ré em montante de R$12.454,39 (doze mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e 

nove 

c) centavos), a valores correntes em 24.11.2008, o procedimento falimentar não é mesmo a via 

adequada 

d) à discussão da existência ou não do crédito residual, ainda mais quando o depósito elisivo 

da falência 

e) fez desaparecer relevante razão para a decretação da falência. 

 

16.  a) Assim, caracterizada que ficou a hipótese de que cogita o parágrafo único do art. 98 da Lei 

Federal nº 

b) 11.101, de 09.02.2005, terá o pedido de falência solução que inegavelmente o conduz à 

procedência, 

c) não, porém, importando em decretação de falência face ao caráter elisivo do depósito 

realizado. 

 

17.  a) "Ex positis", julgo procedente a ação proposta pela autora contra a ré, autorizando-lhe, em 

razão disso, 

b) a promover o levantamento do depósito realizado para efeito elisivo da falência, 

reservando-lhe eventual 

c) direito de cobrança por via própria do crédito ainda remanescente ao depósito elisivo e 



 

impondo à 

d) demandada, em razão do implícito reconhecimento da existência do débito elidido, os ônus 

processuais 

e) de ressarcimento das custas e despesas de preparo da ação proposta, além do pagamento das 

custas e 

f) despesas processuais finais, sem prejuízo do pagamento, aos procuradores judiciais da 

autora, de 

g) honorários advocatícios que, ao comando da regra prevista no § 4º do art. 20 do vigente 

CPC, arbitro em 

h) R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que reputo compatível com a natureza e a importância 

da causa, com 

i) a complexidade desta, com o trabalho realizado pelos advogados da demandante e o grau de 

zelo nele 

j) empregado, tanto quanto com o local de sua prestação e o tempo consumido em sua 

execução. 

 

18.  a) Expeça-se, em consequência, o alvará judicial de liberação do valor correspondente ao 

depósito 

b) realizado. 

 

19.  a) Transitada em julgado esta sentença, certifique-se nos autos, intimando a ré a seu 

espontâneo 

b) cumprimento em até quinze (15) dias, pena de multa de 10% sobre o valor atualizado do 

crédito 

c) resultante dos ônus sucumbenciais impostos. 

 

20.  a) Publique-se e intimem-se. 
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1. a) TELCON FIOS E CABOS PARA TELECOMUNICAÇÕES S/A, 

b) ajuizou a presente ação em face de ELETROGÓIS S/A, pretendendo que seja decretada a 

c) falência da empresa requerida. 

 

2. a) Informa que é credora da importância de R$ 44.400,00, 

b) representada pela duplicata n. 12144A, com vencimento em 10.12.2010. 

 

3. a) Relata que referido título foi emitido em virtude de compra e 



 

b) venda mercantil, e mesmo após o protesto, a requerida não efetuou o pagamento. 

 

4. a) Requer a procedência do pedido, para que seja decretada a 

b) falência da requerida. 

 

5.  a) Com a inicial apresentou os documentos de fls.12/35. 

 

6.  a) Citada, a requerida ofertou defesa (fls. 65/76), requer a juntada 

b) aos autos do comprovante de depósito (elisivo) do valor do crédito pretendido, acrescido de 

c) correção monetária, juros e honorários advocatícios, no valor de R$ 57.118,89, e restituição 

d) das custas iniciais no importe de R$ 766,77. 

 

7.  a) Afirma que o depósito visa garantir que não seja decretada a 

b) falência. 

 

8.  a) Alegou preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de 

b) documentos essenciais à propositura da ação, como: prova que a ré seja sociedade 

c) empresária, ausência de título de crédito regular. Assevera que o protesto realizado pela 

d) autora é irregular, uma vez que a autora não requereu o protesto especial para fins 

e) falimentares, nos termos do art. 94 da Lei de Falências, mas apenas o protesto por falta de 

f) pagamento. 

 

9.  a) Ressalta ainda que a autora não promoveu a intimação pessoal 

b) do representante legal da ré, pois o documento apresentado às fls. 39 foi assinado por 

c) pessoa que não tem poderes de representar regularmente a ré, fulminando com a nulidade 

d) do protesto, o que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito. 

 

10.  a) Aduz que a autora está a utilizar o pedido de falência como meio 

b) de cobrança. 

 



 

11.  a) No mérito, argumenta que a duplicata protestada está desprovida 

b) do indispensável aceite. 

 

12.  a) Diz que as mercadorias, objeto da compra e venda, encontram-se 

b) fora das especificações contratadas, o que impossibilitou a sua utilização para a finalidade a 

c) qual se destinava. 

 

13.  a) Requereu ao final o acolhimento das preliminares arguida, ou a 

b) improcedência da ação. 

 

14.  a) Apresentou depósito de fl. 78 e planilhas de fls. 79/81. 

 

15.  a) A autora apresentou réplica à contestação às fls. 82/87. 

 

16.  a) É a síntese necessária. 

 

17.  a) DECIDO. 

 

18.  a) Em análise as preliminares arguidas pela ré, tenho que a 

b) alegação de que o protesto irregular do título impossibilita o pedido de falência, merece 

c) prosperar, devendo o feito ser extinto por ausência de pressupostos de constituição e 

d) desenvolvimento válido e regular do processo. 

 

19.  a) O documento juntado à fl. 39, emitido pelo Tabelionato de 

b) Protesto não identifica a pessoa que recebeu a notificação encaminhada pelo Cartório de 

c) Protesto, e no caso dos autos, entendo que tal requisito é indispensável para embasar o 

d) pedido de falência. 

 

20.  a) Tratando-se de pedido de falência com base na impontualidade 



 

b) do devedor, decorrente do não-pagamento de dívida líquida, no prazo avençado, a 

c) apresentação da certidão de protesto cambial, juntamente com a comprovação da regular 

d) notificação do devedor, configura hipótese de pressuposto de constituição e 

e) desenvolvimento válido e regular do processo falimentar. 

 

21.  a) Este também é o entendimento do C. Superior Tribunal de 

b) Justiça: 

 

22.  a) “RECURSO ESPECIAL - FALÊNCIA - NEGATIVA DE 

b) PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - ARTIGOS 267, IV, DO CPC E 

11 

c) DO DECRETO-LEI 7.661/45 - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - INCIDÊNCIA 

DA 

d) SÚMULA 211/STJ - DECRETAÇÃO DE QUEBRA - IRREGULARIDADE DA 

INTIMAÇÃO 

e) DOS PROTESTOS QUE EMBASAM O PEDIDO - IDENTIFICAÇÃO - NECESSIDADE 

- 

f) SÚMULA 361/STJ - INCIDÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 

CONHECIDO 

g) E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. 

 

23.  a) I - Não há omissão no aresto a quo, no qual analisou as matérias 

b) que, na sua compreensão, foram relevantes para solução da controvérsia. 

 

24.  a) II - Não houve discussão acerca dos artigos 267, IV, do Código 

b) de Processo Civil e 11 do Decreto-lei n.º 7.661/45, não obstante a oposição de embargos 

c) declaratórios, o que atrai a incidência do enunciado 211 da Súmula desta Corte Superior. 

 

25.  a) III - A regularidade da intimação do devedor, apresenta-se com a 

b) indicação e assinatura da pessoa que recebeu o instrumento em nome da empresa. Não se 

c) mostra necessário que a notificação seja realizada na pessoa do administrador, mas é 



 

d) impreterível a individualização do recebedor, sob pena de invalidade do ato. E isso tem sua 

e) razão de ser: a ação falimentar é medida processual extremamente drástica e severa ao 

f) devedor, razão pela qual a observância às exigências formais deve, por essa razão, ser 

g) mais rigorosa. 

 

26.  a) IV - In casu, a identificação é insuficiente, pois não se sabe o 

b) nome completo da pessoa que teria recebido a notificação, se trabalhava na empresa e qual 

c) a sua função, de modo que se pudesse presumir ter ela condições de fazer a notificação 

d) chegar às mãos do representante legal da sociedade empresária devedora, o que atrai a 

e) incidência do recente enunciado n.º 361 desta Corte Superior à espécie. 

 

27.  a) V - Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido”. 

b) (REsp 959.838/SP, Rel. MIN. MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

c) 07/04/2011, DJe 25/04/2011). 

 

28.  a) Com bem dito pelo i. Relator do julgado acima citado, não se 

b) mostra necessário que a notificação seja realizada na pessoa do administrador, mas é 

c) impreterível a individualização do recebedor, sob pena de invalidade do ato, em razão de 

d) que a ação falimentar é medida processual extremamente drástica e severa ao devedor, 

e) razão pela qual a observância às exigências formais deve, por essa razão, ser mais 

f) rigorosa. 

 

29.  a) Neste sentido, leciona o saudoso Rubens Requião que: "O 

b) protesto da obrigação líquida, especial para o requerimento de falência, constitui um ato 

c) público formal. O credor, para não ver posteriormente embaraçado o encaminhamento do 

d) processo pré-falencial, deve verificar se o protesto foi tirado regularmente. Muitos oficiais 

de 

e) protesto, por desídia, não procuram o devedor para intimá-lo pessoalmente, como manda a 

f) lei falimentar, o código de Processo Civil e a Lei n. 9.492/97, art. 14, fazendo a intimação 



 

g) diretamente pela imprensa. Provando o devedor que a intimação foi irregular e, portanto, 

h) nula, o credor, em face dessa defesa oposta pelo devedor, pode ver denegada a falência 

i) requerida. Existe abundante jurisprudência a respeito confirmando a sentença denegatória 

j) da falência". (Curso de Direito Falimentar, 1º v.ed. Saraiva, 1998, p.116/117) . 

 

30.  a) Assim, é irregular o instrumento de protesto para caracterizar a 

b) impontualidade do devedor, em pedido de falência, que não contenha a respectiva 

c) intimação e o nome de quem a recebeu, desautorizando-se a decretação da quebra, face 

d) da ausência e pressuposto essencial de constituição válida e regular da relação processual. 

 

31.  a) No caso dos autos, a identificação é insuficiente, pois como é 

b) possível perceber à fl. 39, não se sabe o nome da pessoa que teria recebido a notificação, 

c) se trabalhava na empresa e qual a sua função, de modo que se pudesse presumir ter ela 

d) condições de fazer a notificação chegar às mãos do representante legal da sociedade 

e) empresária devedora. E a ré, impugnou tal notificação. 

 

32.  a) Demais disso, foi editada a Súmula n. 361/STJ neste sentido, in 

b) verbis: "A notificação do protesto, para requerimento de falência da empresa devedora, 

c) exige a identificação da pessoa que a recebeu". 

 

33.  a) Veja que sequer há possibilidade de emenda, pois conforme a 

b) documentação apresentada, não é possível suprir a irregularidade. 

 

34.  a) Ante o exposto, com fundamento no art. 267, incisos, I e IV do 

b) CPC JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito, o processo movido por TELCON 

FIOS E 

c) CABOS PARA TELECOMUNICAÇÕES S/A contra ELETROGÓIS S/A, ambos 

qualificados 

d) às fls. 03 e, em consequência: 

 



 

35.  a) CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais, e 

b) honorários advocatícios da parte ré, este arbitrados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 

c) reais), nos termos do art. 20, §4º, do CPC. 

 

36.  a) Transitada em julgado a presente decisão, expeça-se alvará em 

b) favor da requerida, para levantamento do valor depositado à fl. 78, após, procedam-se as 

c) baixas e comunicações pertinentes, arquivando-se os autos. 

 

37.  a) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
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1. a) PIRES E GIOVANETTI ENGENHARIA E   

b) ARQUITETURA LTDA., já qualificada, por seus procuradores subscritos 

c) da inicial, ingressou junto a esta VARA DE FEITOS ESPECIAIS da Comarca 

d) da Capital – Pb., com a presente AÇÃO DE FALÊNCIA, contra JR  

e) EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., também qualificada, 

f) alegando em suma: 

 



 

2. a) Que a autora é credora da promovida, posto que 

b) prestou diversos serviços, conforme os títulos a que faz menção na inicial; 

 

3. a) Que infrutíferas as tentativas de promovente 

b) para receber os valores, posto que nada fez a promovida no sentido de honrar 

c) os seus compromissos perante a empresa credora; 

 

4. a) Que os títulos foram devidamente protestados 

b) por falta de pagamento 

 

5.  a) Que nos autos se encontra AD CAUTELAM a 

b) nota fiscal eletrônica do referido serviço; e 

 

6.  a) Que a inadimplência está plenamento 

b) caracterizada. 

 

7.  a) Requereu ao final o de praxe – com fundamento 

b) no art. 94, I, da Lei 11.101/05 (LEI DE FALÊNCIAS), com a decretação da 

c) falência da promovida e cominações da espécie. 

 

8.  a) Juntou documentação 

 

9.  a) Citada a promovida contestou, sem contudo 

b) apresentar depósito elisivo – alegando em suma: 

 

10.  a) PRELIMINARMENTE 

 

11.  a) A impossibilidade jurídica do pedido ante o  

b) fundamento equivocado do pedido exordial, sendo dado à base legal para 



 

c) tanto o Dec. Lei 7.661 de 21 de junho de 1.945, de há muito revogado pela 

d) Lei 11.101 de 2005. 

 

12.  a) NO MÉRITO 

 

13.  a) E que a situação de inadimplência e passageira e 

b) eventual, dando-se ao Instituto da Falência no presente caso, outro objetivo 

c) que não aquele estabelecido pela Legislação já citada. 

 

14.  a) Pretendeu ainda a consignação em pagamento do 

b) valor objeto da presente Falência. 

 

15.  a) Argumento a ausência de documentos 

b) imprescindíveis à propositura da Ação – Notas Fiscais e comprovantes de 

c) recebimento de Mercadorias – haja vista no presente caso, estar presente 

d) somente o instrumento de protesto. 

 

16.  a) Bem como a ausência da notificação devido no 

b) protesto em questão (intimação pessoal) – devendo se negar tal pedido em 

c) caso de vício nos respectivos protestos. 

 

17.  a) Requerendo ao final o de praxe e a extinção do 

b) feito com fulcro no art. 267, IV do C.P.C., pelos motivos anteriormente 

c) expostos, bem como, sendo outro o entendimento deste Magistrado, que seja 

d) denegado o pedido de quebra da promovida. 

 

18.  a) Dada vista ao M.P., a nobre Representante do  

b) “PARQUET” Estadual se posicionou nos termos lá apresentados. 

 



 

19.  a) É o relatório. 

 

20.  a) Decido. 

 

21.  a) Inicialmente, deve-se rechaçar o preliminar 

b) levantada pela parte promovida, posto que a empresa autora fundamentou o 

c) seu pedido com fulcro na Lei 11.101/05, e não no mencionado Dec-Lei. 

 

22.  a) Da mesma forma – a nosso ver – não devem 

b) prosperar as teses levantadas pela parte promovida em sua defesa de mérito. 

 

23.  a) E que nem a situação de inadimplência e  

b) passageira e eventual serve como argumento à impedir eventual pedido em 

c) apreciação, nem a consignação em pagamento do valor objeto de pedido de 

d) Falência –e meio hábil a impedí-la.   

 

24.  a) Da mesma forma, ao contrário do argumentado 

b) pela defesa, não houve ausência de documentos imprescindíveis à propositura 

c) da Ação, nem tampouco ausência da notificação devida no protesto em 

d) questão (intimação pessoal). 

 

25.  a) Ocorre que existe um vício nos presentes autos 

b) que determinam a impossibilidade da decretação da Quebra da empresa 

c) promovida. 

 

26.  a) O protesto para fins falimentares, também 

b) denominado protesto especial, tem o objetivo específico de legitimar o  

c) requerimento de falência de devedor comerciante, caracterizando a 

d) impontualidade, sendo requisito para tanto. 

 



 

27.  a) O protesto especial deve ser tirado perante o  

b) Tabelião de Protesto de Títulos de domicílio comercial do devedor, ou, se ele 

c) tiver mais de um estabelecimento, o do domicílio do principal deles, que é o 

d) foro competente para declarar a falência. 

 

28.  a) Assim – DATA MÁXIMA VÊNIA daqueles que  

b) divergirem de nosso entendimento – existe tal vício no protesto apresentado 

c) pela parte autora. 

 

29.  a) E a Jurisprudência nesse sentido é abundante, 

b) senão vejamos: 

 

30.  a) Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE 

b) DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. SENTENÇA 

c) EXTINGUINDO O FEITO POR FALTA DE 

d) PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO 

e) VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO. 

f) INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 

g) NECESSIDADE DE PROTESTO ESPECIAL 

h) PARA FINS FALIMENTARES. EXEGESE DO 

i) §3.º DO ART. 94 LEI 11.101/2005.)  

 

31.  a) No mérito – e só a título de apreciação – posto 

b) que vencido este pela anterior preliminar, verifica-se que sequer guarnecida a 

c) exordial de notas fiscais desprovidas ou não de documento ou meio 

d) comprobatório da entrega da mercadoria a que dizem respeito. 

 

32.  a) Ante o exposto, por sentença, com fulcro no art. 

b) 267, IV do C.P.C., extingo o presente feito sem julgamento do mérito. 

 



 

33.  a) Condeno ainda em honorários advocatícios na 

b) base de 10% ( dez por cento), sobre o valor da causa. 

 

34.  a) Com considerável atraso tendo em vista a 

b) rotatividade e volume das sentenças de outra natureza da VARA DE FEITOS  

c) ESPECIAIS e a localização deste e de outros dois processos de falências em 

d) local equivocado e de forma extraviada – até pela mesma cor da capa dos 

e) demais processos, prejudicou-se o presente julgamento face tal fato – o que 

f) nos determina aviar nossas escusas. 

 

35.  a) Custas pela parte autora 

 

36.  a) P.R.I. 
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1. a) Recebi hoje. 

 

2. a) Vistos etc. 

 

3. a) Iguana Factoring Fomento Mercantil Ltda., já regularmente 

b) qualificado(a), por seus advogados, legalmente habilitados, requer que seja declarada a 

c) falência da empresa Instituto de Onco Hematologia de Natal Ltda, empresa 

d) estabelecida na Rua João Virgílio de Miranda, 547, Petrópolis, inscrita no CNPJ/MF 

e) sob o nº  41.007.998/0001-33. 

 

4. a) Alega a parte autora, que a relação mantida com o demandado é 

b) decorrente de contrato de fomento mercantil e aditivos firmados entre o demandante e o 



 

c) Natal Hospital Center Ltda. Em razão do estabelecido no contrato, foram realizadas 

d) várias operações de cessão de crédito mediante endosso e garantia fidejussória pessoal, 

e) e dentre tais operações uma que envolveu o cheque nº 885269 do Unicred, no valor de 

f) R$ 300.030,00 (trezentos mil e trinta reais) de titularidade do demandado. 

 

5.  a) Aduz, outrossim, que o mencionado cheque foi cedido através 

b) de endosso, pelo Natal Hospital Center Ltda à demandante, que notificou o sacado, 

c) demandado nesta ação, da referida transação. Entretanto, o cheque não foi compensado, 

d) posto que a demandada teria dado contra ordem. 

 

6.  a) Dessa feita, com o intuito de receber seu crédito, afirma a 

b) requerente que notificou o requerido várias vezes, objetivando resolver o 

c) inadimplemento de forma amigável. Contudo, não obteve êxito, razão pela qual 

d) protestou o título e ingressou com o presente pedido de falência. 

 

7.  a) Dessa feita, com o intuito de receber seu crédito, afirma a 

b) requerente que notificou o requerido várias vezes, objetivando resolver o 

c) inadimplemento de forma amigável. Contudo, não obteve êxito, razão pela qual 

d) protestou o título e ingressou com o presente pedido de falência. 

 

8.  a) Juntou os documentos de fls. 06/46. 

 

9.  a) Determinada a citação da empresa ré, esta apresentou a peça 

b) contestatória de fls. 64/97, alegando, preliminarmente, questão prejudicial ao 

c) conhecimento desta demanda, visto que ajuizou ação, cujo tramite ocorre na 15ª Vara 

d) Cível desta comarca, com registro cronológico 001.09.019740-3, na qual discute a 

e) nulidade do título que embasa esta ação, cumulando o mencionado pedido com sustação 

f) de protesto. 

 



 

10.  a) Suscita ainda, em caráter preliminar, a carência da ação, por 

b) falta de interesse processual, em razão da falta de interesse de agir por inadequação da 

c) via eleita, visto que a ação formulada pelo demandante não é a via adequada para o 

d) escopo pretendido, visto que não há título executivo extrajudicial válido baseado em 

e) nulidade do título que embasa esta ação, cumulando o mencionado pedido com sustação 

f) negócio jurídico entre a demandante e o demandado, argumentando que a ação 

g) apropriada seria a de execução por quantia certa contra devedor solvente. Alega 

h) também a carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a 

i) demandante almeja a decretação de falência de empresa que não se encontra em estado 

j) de quebra, muito menos de insolvência, de modo que o pedido é juridicamente 

l) impossível, pois não se pode requerer falência de empresa apta a permancer no 

m) mercado, sobretudo considerando os princípios da viabilidade e da preservação da 

n) empresa. 

 

11.  a) Argúi ainda a inépcia da inicial, pois considerando a 

b) impossibilidade jurídica do pedido, conclui-se que da narração dos fatos expostos pela 

c) autora, não decorre uma conclusão lógica, haja vista que pelos documentos juntados 

d) pela demandante, denota-se que o requerido não se enquadra nas características de uma 

e) empresa insolvente, portanto em estado falimentar. 

 

12.  a) Ainda como defesa processual, afirma a ausência de pressuposto 

b) de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude da ausência 

c) de elementos essenciais para a formação do título, uma vez que o cheque é datado de 28 

d) de abril de 2009 e o protesto deveria ocorrer em até 30(trinta) dias, porém o protesto foi 

e) efetivado em 26 de junho de 2009, dessa forma intempestivo. Desse modo, o título é 

f) nulo pois não foi preenchido um dos requisitos de validade do mesmo. 

 

13.  a) Postula a litigância de má-fé da demandante, haja vista que a 

b) mesma altera a realidade fática e utiliza o processo para alcançar objetivo ilegal. 

 



 

14.  a) No mérito, afirma que não possui relação decorrente de contrato 

b) de fomento mercantil com a autora desta ação, salientado que dentre os documentos 

c) colacionados aos autos pela autora, não houve a juntada daquele contrato, pois o mesmo 

d) não existe; e, que o cerne de tal questão está sendo discutida em ação que tramita em 

e) Vara Cível desta comarca.  Assim, afirma que a decretação de falência, de acordo com 

f) a legislação atual, só pode ser decretada em casos excepcionais, esboçando em sua 

g) defesa um pedido de recuperação judicial. 

 

15.  a) Por fim, pugna pelo acolhimento das preliminares argüidas, e, 

b) na possibilidade do não reconhecimento das preliminares arguidas, a improcedência 

c) total da pretensão da autora, aplicando-se o princípio da preservação da empresa, bem 

d) como a condenação da requerente por litigância de má-fé. 

 

16.  a) A demandante, ouvida sobre a peça de defesa, requereu a 

b) rejeição das preliminares levantadas na defesa, repetindo fato narrado em sua inicial de 

c) que a relação jurídica mantida entre as partes litigantes decorre de contrato de fomento 

d) mercantil e aditivos firmados entre a requerente e o Natal Hospital Center Ltda., e por 

e) força de tal contrato várias operações de cessão de crédito mediante endosso e garantia 

f) fidejussória pessoal, incluindo a operação com o cheque nº 885269 do Unicred, no valor 

g) de R$ 300.030,00 (trezentos mil e trinta reais) de titularidade da demandada e cujo não 

h) pagamento deu causa a este pedido de falência. 

 

17.  a) Afirma em sua réplica que os argumentos da defesa para 

b) justificar o não pagamento do cheque, não tem respaldo legal, pois foi devidamente 

c) notificado em relação a cessão do crédito e nada opôs. 

 

18.  a) No mérito, pugnou pela procedência do pedido inicial e por 

b) conseguinte a decretação da falência da empresa-ré. 

 



 

19.  a) É o relatório. 

 

20.  a) Decido. 

 

21.  a) A priori, passo a analisar as preliminares suscitadas pela 

b) acionada. 

 

22.  a) Primeiramente, aprecio a preliminar arguida na peça 

b) contestatória como questão prejudicial, relativa ao ajuizamento de ação declaratória de 

c) nulidade de título, cujo trâmite ocorre na 15ª Vara Cível da Comarca de Nata/RN, com 

d) registro cronológico 001.09.019740-3. 

 

23.  a) Na documentação juntada pela defesa, vê-se às fls. 101/116 

b) cópia integral da petição inicial da ação declaratória de nulidade de título, cumulada 

c) com sustação de protesto, na qual deduz pretensão que claramente discute, como bem 

d) aponta a empresa ré em sua contestação de fls.64/97, a declaração de nulidade de  

e) relação jurídica que originou a emissão do título, ou seja, o cheque nº 885.269. Título 

f) este, cujo suposto inadimplemento consubstancia-se como embasamento para o 

g) presente pedido falimentar. 

 

24.  a) Através da pesquisa processual no site do Tribunal de Justiça do 

b) RN (www.tjrn.jus.br), temos que a ação ordinária nº 001.09.019740-3 foi distribuída 

c) por sorteio no dia 26/06/2009 à 15ª Vara Cível da Comarca de Natal/RN. 

 

25.  a) A presente ação falimentar foi distribuída no dia 28/07/2009 a 

b) este Juízo, competente para apreciar e julgar demandas dessa natureza. A citação da 

c) empresa-requerida foi cumprida em 16/11/2009, conforme certidão às fls. 62v., e o 

d) mandado foi juntado aos autos no dia 18/11/2009 (fls. 61v.). 

 



 

26.  a) Denota-se que no ínterim entre a propositura da ação ordinária 

b) 001.09.019740-3 e a efetiva citação da empresa ré naqueles autos, considerando-se que 

c) a juntada do Aviso de Recebimento correspondente a carta de citação ocorreu em 

d) 29/09/2009, a Iguana Factoring Fomento Ltda, ré naquele feito e autora deste, propôs a 

e) presente demanda falimentar distribuída, conforme já dito, em 28/07/2009. 

 

27.  a) O que se quer demostrar aqui, é o fato de que aquele processo 

b) referente a ação ordinária 001.09.019740-3, não só teve propositura anterior a este 

c) pedido de falência, como a relação processual já estava integralizada pela parte ré, isto é 

d) a Iguana Factoring Fomento Mercantil Ltda., autora deste pedido falimentar, antes 

e) de integrada a relação processual desta demanda. 

 

28.  a) Em lição sobre a formação do processo, Alexandre Freitas 

b) Câmara ensina que: "O processo é uma entidade jurídica de formação gradual. Nasce 

c) com a propositura da ação, mas só se completa com a citação, cuja consequência é a 

d) integração do réu à relação processual, que assim se angulariza." ( Lições de Direito 

e) Processual Civil. Vol. I. Lumen Juris, pág. 285). 

29.  a) Sendo assim, temos que aquele processo proposto pela empresa 

b) Instituto de Onco Hematologia de Natal Ltda. em desfavor de Iguana Factoring 

c) Fomento Mercantil Ltda., já estava devidamente formado antes da integração da relação 

d) processual desta demanda falimentar. 

 

30.  a) Tal fato, limpidamente, demonstra que a empresa Iguana 

b) Factoring Fomento Mercantil Ltda tinha ciência da pretensão formulada em seu 

c) desfavor, quando optou pela propositura do pedido falimentar, mesmo ciente da 

d) hipótese do pedido naquela ação ser julgado procedente e consequentemente declarar-se 

e) a nulidade da relação jurídica que originou a emissão do título, base para esta ação, de 

f) modo que a presente demanda não tem força para prosperar. 

 



 

31.  a) Dessa maneira, a situação fática revela hipótese de suspensão 

b) prejudicial do processo, que seria paralisado, aguardando a decisão de questão 

c) prejudicial externa, ou seja, questão prejudicial a ser apreciada em processo diverso 

d) daquele em que se examina a questão prejudicada. 

 

32.  a) É importante destacar que o processo só será suspenso se o 

b) outro, no qual se apreciará a questão prejudicial, iniciou-se antes dele. 

 

33.  a) Em lição sobre o art. 265, IV, "a", ensina o doutrinador Fredie 

b) Didier Jr.que: 

 

34.  a) "O enunciado refere-se ao fato de o julgamento de 

b) uma causa pendente depender do julgamento de uma 

c) outra pendente. A dependência entre causas pendentes 

d) deve ser compreendida como uma dependência lógica: 

e) a solução de uma causa depende logicamente da 

f) solução que se dê a uma outra. Assim, convém 

g) suspender a causa dependente, enquanto não se decide 

h) a causa subordinante." Destaquei. (Teoria Geral do 

i) Processo e Processo de Conhecimento. Vol. 1. Editora 

j) Podivm. 9ª Edição, pág. 552). 

 

35.  a) Insta-nos observar que a Lei de Recuperação Judicial e Falência, 

b) é lei especial que se aplica ao caso concreto e dessa forma apenas em possíveis lacunas  

c) aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil conforme disposição do art. 189 

d) da Lei nº 11.101/2005. 

 

36.  a) Vale destacar que, embora a situação jurídica posta nos autos 

b) possa configurar a suspensão do processo, no procedimento falimentar iniciado com 



 

c) fulcro no art. 94, I, implica na não decretação da falência com supedâneo no art. 96, V, 

d) da legislação em comento, que disciplina: 

 

37.  a) "Art. 96. A falência requerida com base no art. 94, inciso I do 

b) caput, desta Lei, não será decretada se o requerido provar: 

c) V – qualquer outro fato que extinga ou suspenda obrigação 

d) ou não legitime a cobrança de título." 

 

38.  a) Fatos que possam extinguir ou suspender a obrigação ou, ainda, 

b) não legitimar a cobrança de título, são aqueles diretamente relacionados com o negócio 

c) jurídico e o próprio título. Enfatize-se, por oportuno, que as hipóteses elencadas no art. 

d) 96, são meramente exemplificativas. 

 

39.  a) Nesse sentido, se há uma ação em curso na qual se discute a 

b) validade do negócio jurídico que deu causa ao título objeto desta demanda falimentar, 

c) não há razão para a continuidade desta ação, pois as hipóteses exemplificativas 

d) elencadas no art. 96 da Lei nº 11.101/2005, demonstram a intenção do legislador em 

e) evitar o procedimento falimentar inócuo e desnecessário. Ao passo que a nova Lei de 

f) Recuperação Judicial e Falência é inspirada no princípio da preservação da empresa, 

g) considerando os aspectos econômicos e sociais da sociedade empresária e os impactos 

h) negativos que o fechamento de uma empresa pode causar na economia vigente. 

 

40.  a) Dessa feita, não cabe a decretação da falência da empresa ré. 

 

41.  a) A seguir, passo a análise das demais preliminares suscitadas na 

b) contestação, dentre elas a carência de ação por falta de interesse de agir, por  

c) inadequação da via eleita. 

 

42.  a) Alega a empresa ré, que o processo falimentar não pode ser 



 

b) desvirtuado para instrumento de coação de cobrança de dívidas. 

 

43.  a) Denota-se do enfrentamento da primeira preliminar levantada, 

b) que há uma discussão sobre a validade ou não de um negócio jurídico e o 

c) inadimplemento de uma obrigação. Essa realidade fática, uma vez que fosse legítima 

d) poderia sim dar causa a um pedido de falência, desde que preenchidos todos os 

e) requisitos propostos na legislação especial. 

 

44.  a) Desamparado portanto, o argumento da demandada de que a via 

b) da ação de falência não é adequada à reclamação da dívida, pois ao credor de quantia 

c) líquida e certa junto a sociedade empresária, a lei faculta dois caminhos: ajuizar ação 

d) falimentar ou a ação de execução. A escolha  entre uma ou outra modalidade de 

e) execução fica a critério do credor. Nenhuma se superpõe a outra e o único 

f) condicionamento legal, é  que para o ajuizamento do pedido de falência, a soma dos 

g) títulos executivos ultrapasse o equivalente a 40(quarenta) salários-mínimos na data do 

h) pedido. Portanto, haveria total adequação do pedido falimentar à pretensão da parte 

i) autora. 

 

45.  a) A terceira matéria de defesa processual levantada pela empresa 

b) ré, como preliminar, é a impossibilidade jurídica do pedido. Argúi a demandada que 

c) uma vez que não se encontra em estado de quebra, nem de insolvência, faltaria 

d) elemento autorizador do pedido de falência. 

 

46.  a) Entretanto, o pedido com fulcro no art. 94, I, da Lei nº 

b) 11.101/2005, parte de uma presunção relativa de que se a sociedade empresária não 

c) paga no vencimento obrigação líquida materializada em título executivo protestado, em 

d) verdade demonstra um estado de insolvabilidade que dá azo a pedido falimentar. 

e) Contudo, uma vez comprovada qualquer das hipóteses elencadas, 

f) exemplificativamente, no art. 96 da Lei de Falência, não será decretada a quebra da 



 

g) empresa. 

 

47.  a) De modo que a situação a ser provada nos autos, relativa a 

b) insolvabilidade ou não de uma empresa, é caso que em nada se subsume a 

c) impossibilidade jurídica do pedido, haja vista que pedido juridicamente impossível é 

d) aquele que não encontra respaldo do ordenamento jurídico vigente e a demanda que 

e) temos em concreto é plenamente plausível dentro da sistemática do regime falimentar. 

f) Desde que, repito, o negócio jurídico e o título que embasam a presente ação sejam 

g) válidos 

 

48.  a) Alega, outrossim, como preliminar, a inépcia da inicial 

b) argumentando que da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica, pois 

c) considerando segundo os documentos acostados pela requerente, seria perceptível que a 

d) ré é uma empresa solvente, e, que não havia provas da insolvência da demandada. 

 

49.  a) A demandante em sua petição inicial expõe os fatos de que teria 

b) uma relação com a demandada, decorrente de um contrato de fomento mercantil e que 

c) via eleita, visto que a ação formulada pelo demandante não é a via adequada para o 

d) por força desse contrato, foram realizadas várias operações de cessão de crédito, dentre 

e) elas uma envolvendo um cheque no valor de R$ 300.030,00 (trezentos e trinta reais), o 

f) qual por não ter sido adimplido, obrigou-a a ingressar com o presente pedido de 

g) falência, com fulcro no art. 94, I, da Lei nº 11.101/2005. 

 

50.  a) Ora, se considerarmos, como dito alhures, a validade desse 

b) negócio jurídico e o disposto no art. 94, I, da lei acima referida, que traz uma presunção 

c) via eleita, visto que a ação formulada pelo demandante não é a via adequada para o 

d) relativa de insolvência, temos que rejeitar a preliminar suscitada pela ré, posto que a 

e) narração dos fatos corresponde exatamente a pretensão deduzida pela autora, que seria 

f) o pedido de falência de uma empresa supostamente impontual e insolvente, que não 



 

g) paga no vencimento obrigação líquida, sem qualquer razão de direito. De maneira, que 

h) não há de se falar em inépcia da inicial. 

 

51.  a) O demandado aponta também como defesa processual, a 

b) inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

c) processo, apontando a ausência de elementos essenciais à formação de título, afirmando 

d) que o cheque datado de 28/04/2009 deveria, obrigatoriamente, ter sido protestado em 

e) até 30(trinta) dias, o que não foi feito, sendo portanto intempestivo. 

 

52.  a) Tal preliminar não deve ser acolhida haja vista que o art. 94, I, 

b) da Lei nº 11.101/2005 exige que o título ou títulos representativos do crédito devam 

c) estar necessariamente protestados. Assim, uma vez formalizado o protesto com base no 

d) art. 1º da Lei nº 9.492/97, não há que se falar em irregularidade do protesto. 

 

53.  a) A demandada levanta como tópico de sua defesa os benefícios 

b) da recuperação judicial, em caso de desconsideração da defesa processual e material. 

 

54.  a) Ocorre que os supostos benefícios da recuperação judicial, só 

b) podem ser considerados como elemento de defesa, e, portanto não se decretando a 

c) falência, caso o pedido de recuperação judicial seja proposto no prazo da defesa e seja 

d) realizado dentro dos rígidos ditames do art. 51 da Lei nº 11.101/2005. Dispõe o art. 96, 

e) VII que: "A falência requerida com base no art. 94, inciso I, desta Lei, não será 

f) decretada se o requerido provar: VII – apresentação de pedido de recuperação judicial 

g) no prazo da contestação, observados os requisitos no art. 51 desta Lei." 

 

55.  a) O que tal artigo disciplina é a circunstância de, no prazo para 

b) defesa, a empresa requerer em pedido autônomo a recuperação judicial, cumprindo a 

c) totalidade do disposto no art. 51, com todas as condições e pressupostos exigidos para 

d) tal procedimento e comprovando em sua defesa o ajuizamento dessa ação autônoma. 



 

e) Frisando-se o risco de tal estratégia, posto que um processo desta natureza pode 

f) culminar com a decretação da falência da empresa, caso haja rejeição do plano de 

g) recuperação pela assembléia geral de credores, como previsto no § 4º, do art. 56 da Lei 

h) nº 11.101/2005. Nesse sentido, não cabe considerar o pedido de recuperação judicial 

i) demandante almeja a decretação de falência de empresa que não se encontra em estado 

j) feito em sede de contestação, sem a efetiva comprovação do ajuizamento da 

l) mencionada ação e sem o cumprimento do disposto no art. 51 da Lei de Recuperação 

m) Judicial e Falência. 

 

56.  a) O demandado pede a condenação da requerente por litigância de 

b) má-fé, afirmando em sua defesa que houve alteração da realidade dos fatos e utilização 

c) do processo para obter objetivo ilegal. 

 

57.  a) Ocorre que, não vislumbro a caracterização de litigância de 

b) má-fé, haja vista que não houve manipulação dolosa dos fatos, apenas o ajuizamento 

c) desta demanda que, em razão da fragilidade de seus argumentos, não pode prosperar. 

 

58.  a) Assim sendo, acolho a preliminar referente a questão prejudicial 

b) arguida em sede de contestação. Contudo, considerando o procedimento falimentar e a 

c) Lei especial aplicável à espécie, o acolhimento da questão prejudicial implica na 

d) improcedência do pedido de falência, segundo a disposição do art. 96, V, da Lei nº 

e) 11.101/2005. Rejeito as demais preliminares suscitadas pela empresa ré. 

 

59.  a) ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

b) improcedente o pedido de falência, com base no art. 96, V, da Lei nº 11.101/2005, e 

c) condeno a autora nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 5% (cinco por 

d) cento) sobre o valor da causa. 

 

60.  a) Deixo de condenar a autora por litigância de má-fé. 

 



 

61.  a) Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas 

b) legais. 

 

62.  a) Publique-se. Registre-se e Intime-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPUS  

REGIÃO CENTRO-OESTE 

 

 

 

 

 



 

S_CO_MS_01  

 

 

1. a) Vistos, 

 

2. a) Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda e Coface do Brasil 

b) Seguros de Crédito Interno S.A., pessoas jurídicas qualificadas na inicial, 

c) propuseram o presente Pedido de Falência em face de Ponto Certo 

d) Utilidades Domésticas Ltda, alegando, em síntese, serem credoras da requerida 

e) do valor de R$ R$1.380.447,02 (Um milhão, trezentos e oitenta mil, quatrocentos e 

f) quarenta e sete reais e dois centavos), em razão de que a primeira requerente Mabe 

g) Brasil Eletrodomésticos Ltda no dia 01/07/2008 celebrou com a segunda 

h) requerente Coface do Brasil, um seguro de crédito, no qual era contratado o 

i) pagamento de indenização pelas perdas líquidas definitivas decorrentes de 

j) inadimplência dos clientes da Segurada. Porém, no decorrer da vigência do 



 

l) contrato acima mencionado a requerida inadimpliu as obrigações contraídas com a 

m) primeira requerente, a qual, teve que se utilizar do seu contrato de seguro firmado 

n) com a segunda requerente. Sendo que a segunda requerente indenizou a primeira 

o) requerente no montante de R$123.570,14 (cento e vinte e três mil, quinhentos e 

p) setenta reais e quatorze centavos) no dia 29/08/2011, e que diante do pagamento 

q) da indenização, a segunda requerente se subrrogou em parte nos direitos da 

s) primeira requerente. Requereram que seja declarada a falência da requerida. 

 

3. a) Às fls. 265/266 foi determinada a emenda da inicial, a qual foi 

b) cumprida às fls. 426/579 e 588/658. 

 

4. a) Devidamente citada (f. 697), a requerida Ponto Certo Utilidades 

b) Domésticas Ltda. apresentou contestação às f. 701/716, alegando em preliminar 

c) inépcia da inicial, ilegitimidade ativa da segunda requerente, vício nos protestos. 

 

5. a) No mérito, aduz que inexiste insolvência por parte da requerida 

b) e que as requeridas estão usando a falência como meio de cobrança de dívida. 

 

6.  a) Por fim, a autora apresentou sua réplica às f. 928/945. 

 

7.  a) É o relatório. 

 

8.  a) Decido. 

 

9.  a) Trata-se de pedido de falência da conhecida e renomada empresa 

b) Ponto Certo Utilidades Domésticas. É fato notório a presença da requerida no 

c) mercado, como empresa consolidada no ramo de comercio de bens de utilidades 

d) domésticas. 

 



 

10.  a) Empresa que teve crescimento estruturado e expandiu suas lojas 

b) por varios estados brasileiros. 

 

11.  a) Sobreviveu a varias crises econômicas, como por exemplo planos 

b) Bresser, Verão, Collor, alem de outros. 

 

12.  a) Presume-se, portanto, que a empresa requerida tem 

b) credibilidade no mercado. 

 

13.  a) Como o processo falimentar envolve um cunho social de extrema 

b) relevância, o histórico da empresa e a sua solvência devem ser levados em conta 

c) para formar a convicção do juízo no momento de decidir a respeito da possibilidade 

d) de decretação da falência. 

 

14.  a) Não se constata, pelos elementos de prova apresentados nos 

b) autos, que a empresa esteja em estado de insolvência. 

 

15.  a) Ao que parece a empresa passa por período de instabilidade 

b) financeira, mas isso não significa que esteja em estado de falência. 

 

16.  a)  No caso "sub judice" , vários são os motivos para não ser 

b) decretada a falência da requerida. 

 

17.  a) De início, ressalta-se que apesar de ser proferido o despacho 

b) inicial, como se os requisitos legais para ensejar o inicio da ação estivessem 

c) preenchidos, nota-se que um deles ainda não foi devidamente regularizado pelas 

d) autoras. 

 

18.  a) No caso da ação de falência, esses requisitos devem ser 



 

b) analisados com rigor, diante da complexidade e das consequências nefastas de um 

c) decreto de quebra. 

 

19.  a) Nos termos da Sumula 361 do Superior Tribunal de Justiça: "A 

b) notificação do protesto, para requerimento da falência da empresa devedora exige a 

c) identificação da pessoa que a recebeu". 

 

20.  a) As autoras foram intimadas para demonstrar que houve a 

b) identificação do representante da requerida que recebeu as intimações do protesto. 

 

21.  a) Apresentou como prova os documentos de fls. 590, alegando que 

b) as assinaturas são do gerente da requerida Marcos Ros. 

 

22.  a) No entanto, apenas um dos documentos (o do meio, fls. 590), 

b) parece conter a assinatura de Marcos Ros. Todavia, nos outros dois não se vê essa 

c) possibilidade, isto é, não esta identificado o recebedor da notificação do protesto. 

 

23.  a) Somente a ausência da identificação do recebedor do protesto 

b) seria motivo para extinguir a presente ação, pois houve a desobediência a Sumula 

c) 361 do STJ. 

 

24.  a) Recente Acórdão do TJSP decidiu nesse sentido: 

 

25.  a) FALÊNCIA. Agravo de instrumento contra decisão que decreta. Ausência, 

b) contudo, de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

c) processo. Ausência de identificação da pessoa que recebeu a notificação de 

d) protesto. Desatendimento das súm. 361 STJ e 52 TJSP. Pedido de falência que se 

e) julga extinto. Art. 267 IV CPC. Recurso provido.Vistos, relatados e discutidos 

f) estes autos do Agravo de Instrumento nº 2089846-09.2014.8.26.0000, da 



 

g) Comarca de Campinas, em que é agravante CHAPÉUS CURY LTDA, é agravado 

h) NUTRIN SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO LTDA. ACORDAM, em 1ª Câmara 

i) Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir 

j) a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, para reformar a decisão 

l) agravada e julgar extinto o pedido de falência, sem resolução de mérito, com 

m) fundamento no art. 267 IV do CPC. V. U.", de conformidade com o voto do 

n) Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo. 

o) Desembargadores ENIO ZULIANI (Presidente sem voto), FRANCISCO 

p) LOUREIRO E FORTES BARBOSA. 

q) São Paulo, 4 de novembro de 2014. 

 

26.  a) Ausente, portanto, no caso em tela, pressuposto de constituição 

b) e desenvolvimento valido do processo. 

 

27.  a) Mas não é só. 

 

28.  a) As autoras ajuizaram a presente ação falimentar em face de sua 

b) devedora com o evidente intuito de se utilizar da demanda como meio coercitivo 

c) para receber os valores que entende devidos pela requerida. 

 

29.  a) Sequer propôs ação executiva singular com o intuito de receber o 

b) seu suposto crédito, meio evidentemente, mais fácil, ágil, com menores 

c) consequências a sociedade, para a satisfação de sua pretensão. 

 

30.  a) No entanto, seu pedido vai de encontro com os princípios 

b) norteadores dos processos de falências e recuperações judiciais. 

 

31.  a) A lei de falências tem por objetivo a manutenção da fonte 

b) produtora e do emprego dos trabalhadores. 

 



 

32.  a) O interesse público é preponderante em relação ao interesse do 

b) credor. 

 

33.  a) O princípio da preservação da empresa e de extrema relevância. 

 

 

34.  a) A nova Lei de Falências, Lei n.º 11.101/05, como é sabido, 

b) apresentou inúmeras alterações, no que diz respeito aos pressupostos que 

c) possibilitam a propositura da ação falimentar. 

 

35.  a) A lei antiga não exigia um valor mínimo para o seu ajuizamento, 

b) ao passo que a nova introduziu expressiva alteração nesse aspecto. 

 

36.  a) A aplicação das leis, na atualidade, no que diz respeito a matéria 

b) falimentar, é analisada, conforme se vê dos entendimentos jurisprudenciais, 

c) considerando ser de suma importância o aspecto social da nova legislação 

d) falimentar que permite novo alento as empresas que passam por difícil situação 

e) econômica. 

 

37.  a) A decretação da falência é medida de exceção, visto que a 

b) empresa é o eixo produtor de riquezas, gera empregos, recolhe tributos, além de 

c) trazer outros inúmeros benefícios sociais. 

 

38.  a) Segundo a doutrina, princípios de direito são premissas do 

b) raciocínio, que compõem a estrutura do sistema jurídico. São regras de coesão, que 

c) constituem as relações entre as normas como um todo, dando-lhes a 

d) imperatividade que lhe são características. É também uma fonte do direito, como o 

e) são as leis, a doutrina e a jurisprudência, por exemplo. O ordenamento jurídico é 

f) todo permeado de uma infinidade de princípios, ou seja, de premissas que 



 

g) informaram a sua constituição e que orientam os juristas na aplicação das normas 

i) aos casos concretos. 

 

39.  a) Com o Direito Empresarial não é diferente, ou seja, este ramo. 

b) do direito também é informado por princípios gerais e específicos, inclusive pelo 

c) princípio da preservação da empresa. 

 

40.  a) Assim sendo, a adoção do princípio da preservação da empresa. 

b) pelo legislador de 2005 prestigiou este novo paradigma, haja vista que pelo referido 

c) princípio temos que, na solução da crise econômico-financeira da empresa, devem 

d) ser considerados primordialmente os interesses da coletividade, que em geral, 

e) correspondem à preservação da empresa. Diante desta colocação, pode surgir o 

f) seguinte questionamento: Mas qual a importância para a coletividade da 

g) preservação da empresa? Ora, a resposta é muito simples. A empresa representa 

h) hoje um dos principais pilares da economia moderna, portanto, é ela uma grande 

i) fonte de postos de trabalho; de rendas tributárias; de fornecimento de produtos e 

j) serviços em geral; além de ser o motor do sistema da livre concorrência; dentre 

l) muitas outras funções 

 

 

41.  a) Waldo Fazzio Júnior exalta a importância econômica e social da 

b) empresa e do princípio alvo deste estudo dizendo que "Insolvente ou no, a empresa 

c) uma unidade econômica que interage no mercado, compondo uma labiríntica teia 

d) de relações jurídicas com extraordinária repercussão social" . E sendo uma 

e) unidade de distribuição de bens e serviços, um ponto de alocação de trabalho e 

f) oferta de empregos, integra como elo de uma imensa corrente do mercado cujo 

g) desaparecimento certamente causa sequelas irrecuperáveis. 

 

 



 

42.  a) Assim, a liquidação definitiva de uma empresa que, apesar de 

b) acometida de dificuldades financeiras se mostre viável, representa um grande. 

c) prejuízo para a sociedade, eis que se perdem, principalmente, postos de trabalho e 

d) fontes de renda tributária 

 

43.  a) Note-se que não se trata de preservar a qualquer custo, toda 

b) sorte de empresas. Mas sim de lutar pela manutenção daquelas que, apesar do 

c) estado de crise, se mostrem viáveis economicamente e, conseqüentemente, capazes 

d) de representarem benefícios à coletividade. 

 

 

44.  a) Desta feita, abandona-se o ideal de defesa exclusiva dos 

b) interesses dos credores e do devedor, como ocorria sob a égide do Decreto-Lei 

c) 7.661/45, adotando-se o intuito de atender, no máximo possível, aos interesses de 

d) toda a sociedade. Relega-se assim, a segundo plano, os interesses dos diretamente 

e) envolvidos, ou seja, credores e devedores, para buscar uma solução socialmente 

f) mais adequada. 

 

 

45.  a) No caso em tela, infere-se pelos documentos apresentados nos 

b) autos, que a empresa requerida sediada nesta capital há mais de vinte anos e 

c) presume-se que cumprindo fielmente os seus compromissos, senão não 

d) permaneceria exercendo suas atividades por longo tempo. 

 

 

46.  a) Conclui-se, portanto, que deve prevalecer o princípio da 

b) preservação da empresa, com a manutenção da fonte produtora e dos empregos dos 

c) trabalhadores, mantendo-se a sua função social. 

 

 



 

47.  a) Cabe a autora, em consequência, ajuizar o seu pedido mediante a 

b) utilização de meio menos gravoso, através da execução singular. 

 

48.  a) Como é sabido, entre as condições da ação encontra-se o 

b) interesse de agir, o qual traduz-se na necessidade, utilidade e adequação da 

c) propositura da ação judicial. 

 

49.  a) Esta adequação nada mais é do que a adequação da via eleita, ou 

b) seja, a necessidade da parte escolher o meio processual adequado aos seus 

c) propósitos. 

 

50.  a) Ainda que o Estado tenha o interesse na jurisdição como forma 

b) de garantir a paz e a ordem, o interesse de agir se assenta na conveniência que a 

c) ação possa trazer um resultado útil, sendo avaliada a necessidade e a adequação da 

d) ação judicial. 

 

51.  a) Pois bem, a instauração da execução coletiva tem por objetivo a 

b) possibilidade dos credores concorrentes lograrem a satisfação parcial dos seus 

c) créditos e não o recebimento de débitos individuais que podem perfeitamente 

d) serem executados através de uma ação de execução de título extrajudicial comum. 

 

52.  a) Assim, o decreto falimentar, ou seja, com fim em si mesmo, não 

b) representa qualquer resultado prático, caracterizando essa circunstância – 

c) utilização da ação falimentar como meio coercitivo de cobrança de débitos 

d) individuais - a ausência de interesse, bem como implica em penalizar o devedor, o 

e) que é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio. 

 

 

53.  a) Falências e insolvências não podem ser ajuizadas, como meio de 



 

b) coerção. 

 

54.  a) No entanto, contrariamente ao objetivo das ações falimentares e 

b) das declarações de insolvência, são propostas, habitualmente, demandas dessas 

c) espécies apenas como meio de coerção, situação que não se pode permitir. 

 

55.  a) Como é sabido, embora a impontualidade traga a princípio 

b) presunção de insolvência, tal presunção é relativa, não podendo por si só ser a 

c) causa de terminante da quebra, sendo imprescindível que a autora traga aos autos 

d) elementos suficientes para que se constate a insolvência e a utilidade da 

e) constituição do concurso de credores. 

 

56.  a) A falência deve ser o resultado de uma situação de insolvência 

b) que não possa ser de nenhum modo superada a não ser com a quebra da empresa, 

c) com todos os danos dai decorrentes. 

 

57.  a) A evolução do instituto da falência tem registrado enfase a seu 

b) sentido economico-social, de modo que não mais prevalece o direito do credor de 

c) provocar a falência, mas o interesse público na sobrevivência da empresa como 

d) instituição social. 

 

58.  a) Deve-se atentar para que as ações de falência e de insolvência 

b) civil propostas não caracterizem um meio cobrança, em detrimento da via 

c) executiva. Tal atitude é considerada abuso de direito, devendo o Poder 

d) Judiciário obstar a satisfação de tal desiderato, sobretudo considerando as 

e) consequências nefastas advindas do decreto de falência e da declaração de 

f) insolvência civil. 

 

59.  a) O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em 11/06/2013 



 

b) em casos semelhantes, decidiu nesse sentido: 

 

60.  a) “Vale frisar que a jurisprudência deste Tribunal tem rechaçado a 

b) prática de substituição da via judicial legalmente prevista para satisfação de pretensão 

c) creditícia (execução) pelo requerimento de falência. Isso porque não se admite que a ação 

d) falimentar sirva como instrumento de coação para cobrança de dívidas. Nesse sentido: 

e) REsp 399.644/SP, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, DJ 17/06/2002, e REsp 

f) 741.053/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 09/11/2009. 

 

61.  a) CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA Número 

b) Registro: 2010/0084790-0 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.193.777 / SP Números 

c) Origem: 2385674200 2385674401 2385674602 59601200073940000000 8692000 – 

d) 994020285934 PAUTA: 11/06/2013 JULGADO: 11/06/2013 

 

62.  a) Relatora Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI 

 

63.  a) CERTIDÃO 

 

64.  a) Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo 

b) em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: A Turma, por 

c) unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a). 

d) Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Sidnei Beneti e Paulo de Tarso Sanseverino 

e) votaram com a Sra. Ministra Relatora. Impedidos os Srs. Ministros João Otávio de 

f) Noronha”. 

 

65.  a) Nos casos de falência, recentemente o Tribunal de Justiça de 

b) São Paulo, adotando o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que 

c) o processo falimentar não pode ser utilizado como meio de coerção e determinou a 

d) extinção do processo sem julgamento de mérito. 

 



 

66.  a) É evidente que, nos casos de declaração de insolvência o 

b) entendimento só pode ser o mesmo, isto é, não pode ser utilizado como meio de 

c) coerção. 

 

67.  a) Vejamos o entendimento nos casos de falência: 

 

68.  a) TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Poder Judiciário do Estado de São 

b) Paulo Registro: 2012.0000247596 

c) ACÓRDÃO 

 

69.  a) Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de 

b) Instrumento nº 0007202-14.2012.8.26.0000, da Comarca de 

c) São Paulo, em que é agravante BANCO SAFRA S/A sendo 

d) agravado MASI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E 

e) ODONTOLÓGICOS LTDA. 

 

70.  a) ACORDAM, em 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial 

 

71.  a) do 

 

72.  a) Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

b) "Extinguiram o processo de ofício sem julgamento do mérito, 

c) prejudicado o recurso, v.u..", de conformidade com o voto do 

d) Relator, que integra este acórdão. 

 

73.  a) O julgamento teve a participação dos Exmos. 

b) Desembargadores JOSÉ REYNALDO (Presidente), LIGIA 

c) ARAÚJO BISOGNI E ROBERTO MAC CRACKEN. São Paulo, 

d) 29 de maio de 2012. JOSÉ REYNALDO RELATOR 

 



 

74.  a) VOTO Nº: 12213 

 

75.  a) AGRV. Nº: 0007202-14.2012.8.26.0000 

b) COMARCA: São Paulo 

c) JUIZ: Caio Marcelo Mendes de Oliveira 

d) AGTE.: Banco Safra S/A 

e) AGDA.: Mais Comércio de Equipamentos Médicos e 

f) Odontológicos Ltda. Falência Carência da ação decretada 

g) de ofício Falta de interesse de agir na modalidade 

h) adequação Desvirtuamento do instituto 

m) Impossibilidade de ajuizamento de pedido de falência 

n) como meio de cobrança, visando a execução 

o) individual de título de crédito PRECEDENTES DO do C. 

p) SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Extinção do 

q) processo sem julgamento do mérito 

r) Agravo de instrumento prejudicado. 

 

76.  a) O acórdão se refere aos seguintes precedentes do E. SUPERIOR 

b) TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

 

77.  a) Falência. Cobrança. Incompatibilidade. O processo de falência 

b) não deve ser desvirtuado para servir de instrumento de coação 

c) para a cobrança de dívidas. Considerando os graves resultados 

d) que decorrem da quebra da empresa, ou o seu requerimento 

e) merece ser examinado com rigor formal, e afastado sempre que 

f) a pretensão do credor seja tão somente a satisfação do seu 

g) crédito. Propósito que se caracterizou pelo requerimento de 

h) envio dos autos à Contadoria, para apurar o valor do débito, 

i) pelo posterior recebimento daquela quantia, acompanhado do 



 

j) pedido de desistência da ação. Recurso conhecido e provido 

l) (REsp 136.565/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de 

m) Aguiar, j. 23-12-1999, DJ 14-6-1999, p. 198). 

 

78.  a) Cabe ter em mente que a falência de uma empresa é medida 

b) extremada, dados os gravames de toda a ordem por ela 

c) gerados (perda de receita tributária, desemprego de 

d) funcionário, etc...). Desse modo, ao se examinar um 

e) requerimento de falência, deve o julgador estar atento não 

f) apenas aos aspectos legais, mas também a todo contexto fático 

g) que envolve o pleito, priorizando a aplicação da justiça ao caso 

h) concreto em detrimento da interpretação literal da lei. Por esta 

i) razão, tratando-se de requerimento para decretação de 

j) falência amparado em título de pequeno valor, têm os 

l) Tribunais, de forma majoritária, se pronunciado no sentido de 

m) negar o pedido de quebra. Ou seja, entende-se que não é 

n) correto que o credor podendo valer-se de meios menos 

o) traumáticos para satisfazer seu crédito - utilize-se do 

p) processo falimentar como forma de coagir o devedor a 

q) adimplir a obrigação. Trata-se de franco desvio de 

r) finalidade. Ademais, embora a insolvência (em 

s) sentido econômico) não tenha sido eleita pelo 

t) legislador como condição essencial para a quebra do 

u) empresário, em determinadas situações, há que se ter 

v) essa situação em conta 

x) REsp 1035816, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 24/10/2011). 

 

79.  a) Aliás, fundamental ressaltar que o próprio TJ/MS, em julgado 

b) recente, também apresentou entendimento no sentido de não se admitir a 



 

c) utilização da ação de falência/insolvência civil como meio de coerção para cobrança 

d) de débitos, vejamos parte do julgado: 

 

80.  a) 3ª Câmara Cível 

b) Apelação - Nº 0027564-44.2000.8.12.0001 - Campo Grande 

c) Relator – Exmo. Sr. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho 

 

81.  a) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO 

b) PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA INEXISTÊNCIA DE 

c) MOTIVO PARA EXTINÇÃO A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

d) AFASTADA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSALIDADE 

e) AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 

 

82.  a) Constitui elemento indispensável do recurso a apresentação 

b) das razões pelas quais se deseja obter a reforma do julgado, 

c) exigência esta contida no artigo 514, II, do CPC, pois somente 

d) assim o recorrido poderá insurgir-se contra a pretensão 

e) reformista e o Tribunal poderá conhecer ou não do recurso e, 

f) pelo mérito, dar-lhe ou negar-lhe provimento. 

 

83.  a) O pedido de falência deve ser visto como ultima ratio e, não, 

b) como de livre escolha pelo credor entre cobrar, executar ou 

c) pedir a quebra de uma empresa. Não pode o direito admitir o 

d) uso do instituto falimentar como mecanismo particular de 

e) execução, alterando desproprositadamente o equilíbrio dos 

f) negócios jurídicos. A aplicação da teoria da causalidade 

g) obedece a equidade do art. 5º da LINDB por condenar quem 

h) deu causa à ação nas verbas de sucumbência, contudo, para 

i) este caso posto à apreciação, apesar do requerido ser 



 

j) inadimplente, quem deu causa à ação foi o autor, que 

l) indevidamente utilizou ação falimentar como 

m) sucedâneo de ação de cobrança. 

 

84.  a) V O T O 

 

85.  a) O Sr. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho. (Relator) 

b) (...) 

 

86.  a) Pela análise dos autos tem-se que a autora pediu a falência da 

b) requerida, por impontualidade de duplicatas. O magistrado 

c) extinguiu sem resolução de mérito pela inadequação 

d) da via eleita. 

e) (...) 

 

87.  a) Pelos elementos nos autos e, com os olhos voltados na petição 

b) inicial de f. 02, a recorrente como credora do 

c) recorrido/devedor, cobra os valores constantes nas duplicatas 

d) vencidas e não adimplidas (R$ 35.703,30), conforme 

e) comprovam os documentos de f. 09-91 (comprovantes de 

f) entrega das mercadorias e protestos), e diante destes 

g) apontamentos, entende a insolvência, por si só, é causa de 

h) falência com aplicação pura e simples do art. 1º da Lei de 

i) Falências. 

 

88.  a) Ocorre porém que na causa de pedir não consta uma linha 

b) sequer da razão de ser, do cerne, do pedido falimentar, que 

c) consiste na tutela da sociedade, de forma que a “coletividade de 

d) credores” possa partilhar patrimônio de empresa falida. Leia-se:“ 



 

e) empresa desprovida de patrimônio ou solvavibilidade”. 

 

89.  a) Este elemento não consta na petição inicial. O que está bem 

b) claro é que o interesse do recorrente é individual, o 

c) qual utiliza uma ação de cobrança sobre o manto de 

d) uma “aparente” ação falimentar, como meio 

e) coercitivo próprio e específico deste rito especial 

f) (Decreto-lei n. 7.661/45), beneficiando-se do prazo de 

g) 48 horas para defesa ou pagamento (depósito elisivo) 

h) sob pena de ver declarada a falência de uma empresa 

i) e, por via de consequência, fechamento das portas. Faz-se 

j) mister consignar um trecho do parecer do Ministério 

l) Público, constante à f. 141, em que adverte a autora desta 

m) prática odiosa, inclusive, com outros devedores, in verbis: 

 

90.  a) "Não pode o direito admitir o uso do instituto falimentar como 

b) mecanismo particular de execução, alterando 

c) desproprositadamente o equilíbrio dos negócios jurídicos. Nem. 

d) tampouco deve o poder judiciário deixar de punir tal conduta 

 

91.  a) A autora não comprova a insolvência dos devedores limitando- 

b) se a pleitear a falência baseada em títulos de crédito 

c) protestados, pela evidente coação de tal medida. Confunde 

d) desta forma, o procedimento falimentar, que é de execução 

e) conjunta de credores, com a execução judicial." Esta linha de 

f) pensamento é seguida pelo STJ: 

 

92.  a) “Nos requerimentos de decretação de falência, um dos 

b) princípios é o de que não pode a ação ser mero 



 

c) substitutivo de cobrança. Além do mais, deve-se ter em 

d) mira o princípio da preservação da empresa, 

e) afigurando-se desarrazoada a decretação da falência 

f) de quem não se manteve absolutamente inerte na 

g) execução individual (REsp 741.053/SP, Rel. Ministro 

h) LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

i) 20/10/2009, DJe 09/11/2009)”. 

 

93.  a) Ademais, a autora/credora portava duplicatas protestadas e 

b) com comprovação da entrega das mercadorias, e ainda que 

c) não houvesse aceite, elas se revestiam como título de crédito 

d) com “executividade” de forma a possibilitar execução e não 

e) pedido direto falimentar (processo de conhecimento). Acaso 

f) não se encontrasse bens para penhora, ai sim, se estaria 

g) criando corpo para o interesse do pedido de falência. 

 

94.  a) Contudo, preferiu a credora escolher entre a execução e a 

b) falência, o que não é admitido. 

 

95.  a) Veja acórdão do STJ: 

 

96.  a) “Precedentes da Corte indicam que não deve ser adotada 

b) interpretação literal do art. 2º, I, da Lei de Falência. No caso, a 

c) existência de prévia execução, suspensa ou objeto de 

d) desistência, enfrentados os valores com exceção de pré- 

e) executividade e ação anulatória, em trânsito recursal, e, ainda, 

f) sendo possível cumulação de penhoras, autorizam seja 

g) afastada a decretação da falência, que não pode substituir a 

h) execução para que o credor satisfaça seu crédito (REsp 



 

i) 552.320/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES 

j) DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 

l) 12/09/2005, p. 318)” 

 

97.  a) Forte nestas premissas, firmo convicção do art. 131 do CPC pela 

b) correição da sentença recorrida em seus exatos termos. 

 

98.  a) Por fim, a recorrente pede que, se acaso mantida a sentença 

b) terminativa do art. 267 do CPC que o ônus da sucumbência seja 

c) atribuído ao recorrido por ele ter dado causa à instauração da 

d) ação. 

 

99.  a) Tanto a falência como a ação declaratória de insolvência civil, 

b) são ações coletivas e, portanto, os entendimentos expostos pela doutrina e 

c) jurisprudencia, para solucionar as questões apresentadas nessas ações, são os 

d) mesmos, sob pena de ocorrer uma incongruência. 

 

100.  a) No caso sob apreciação, a ação falimentar está sendo utilizada 

b) apenas como meio de coerção, com o intuito de coagir o devedor a efetuar o 

c) pagamento do débito, situação que, conforme o entendimento do Superior Tribunal 

d) de Justiça não pode ser aceita, pois se trata de desvio de finalidade. 

 

101.  a) Não se pode esquecer também que o credor deve se utilizar de 

b) meios menos traumáticos, como a própria ação individual. 

 

102.  a) Na ação coletiva o credor deverá aguardar a ocasião em que o 

b) devedor adquirir bens para prosseguir a demanda. É mais fácil, ágil, útil, menos 

c) moroso, aguardar a formação de patrimônio pelo devedor, na execução individual. 

d) Como de praxe, suspende-se o andamento da ação de execução individual, 



 

e) aguardando-se a formação de patrimônio pelo devedor. 

 

103.  a) É princípio da execução, a utilização de meio menos gravoso 

b) para o recebimento do crédito. 

 

104.  a) Assim, não se pode considerar adequado, por todos os motivos 

b) expostos, que se inicie uma ação coletiva, complexa, morosa, quando o credor pode 

c) se utilizar da ação de execução individual. 

 

105.  a) Assim sendo, impõe-se o reconhecimento da carência da ação 

b) por falta de interesse de agir na modalidade adequação, com a consequente 

c) extinção do processo sem o julgamento do mérito, nos termos do inciso VI do artigo 

d) 267 do Código de Processo Civil. 

 

106.  a) Posto isso, com base nos fundamentos expostos, julgo a autora 

b) carecedora de ação, por falta de interesse e, por consequência, extinto o processo, 

c) sem julgamento do mérito, com base no artigo 267, VI do CPC. 

 

107.  a) Custas, se houver, pela requerente. Condeno a requerente ao 

b) pagamento dos honorários advocatícios, fixando-os em R$ 7.000,00 (sete mil 

c) reais), com base no § 4º, do art. 20 do Código de Processo Civil. 

 

108.  a) Desde já autorizo o desentranhamento dos documentos que 

b) instruíram a inicial pelo autor, mediante recibo e fotocópia nos autos. 

 

109.  a) Observadas as formalidades legais, arquive-se. 

 

110.  a) P.R.I.C. 
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S_SE_ES_01  

 

 

1. a) Vistos e etc. 

 

2. a) Trata-se de pedido de falência ajuizado por FUNDO DE 

b) INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA – EXODUS III 

c) em face de VML COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. 

 

3. a) Narra a inicial o requerido ter celebrado empréstimo 

b) financeiro representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 

c) 59030/12 junto ao Banco Daycoval S.A.. Por meio de cessão de 

d) crédito, o requerente aduz ter se tornado o único titular 

e) competente para o recebimento do valor advindo do aludido 

 

f) título. 

 

4. a) Alega o autor que o requerido se fez inadimplente nas duas 

 

b) últimas parcelas tabuladas na Cédula de Crédito, totalizando 

 

c) R$ 223.378,59 (duzentos e vinte e três mil trezentos e 

 



 

d) setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), o que 

 

e) acarretou cobrança extrajudicial através de notificação e, 

 

f) posteriormente protestos junto ao Tabelionato de Protesto de 

 

g) Letras e Títulos da Comarca de Vitória/ES. 

 

5.  a) Com fincas no art. 94, I, Lei 11.101/05 e os fatos explanados 

 

b) na exordial, o requerente pleiteia a decretação da falência 

 

c) do requerido. 

 

6.  a) Devidamente citado o requerido apresenta contestação às fls. 

 

b) 95/106. 

 

7.  a) Réplica do requerente às fls. 142/158. 

 

8.  a) É o relatório. Decido. 

 

9.  a) Em sede de contestação o requerido apresenta preliminar 

 

b) alegando não cabimento da ação falimentar, mas sim ação de 

 

c) cobrança para o caso em tela, contudo não vislumbro 

 

d) argumentos para a mesma prosperar. 

 

10.  a) O autor mostrou a situação em tela se amoldar perfeitamente 

 

b) aos requisitos previstos pelo art. 94, I Lei 11.101/05, o que 

 

c) torna imperativo a análise do pedido de falência. 

 

11.  a) Acerca do assunto destaco a doutrina: 

 

12.  a) “...uma vez atendido ao requisito do valor 

 

b) mínimo, não cabe ao juiz pesquisar outros 

 

c) elementos que pudessem eventualmente indicar 

 

d) que a intenção do requerente era menos a 

 

e) instauração do concurso e mais a pura e 

 

f) simples satisfação de seu crédito...” (COELHO, 

 

g) Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e 



 

 

h) de Recuperação de Empresas Pág.332 9. Ed. 

 

i) São Paulo: Saraiva 2013). 

 

13.  a) Ao propor o pedido de falência o requerente observou as 

 

b) condições previstas pelo art. 94, II, Lei 11.101/05. 

 

14.  a) Torna-se então imperativa a análise do pedido de falência. 

 

15.  a) Ultrapassada a preliminar, passo a análise do mérito. 

 

16.  a) O autor apresentou original instrumento particular de cessão 

 

b) de crédito comprovando sua titularidade do crédito que 

 

c) fundamenta seu pedido. 

 

17.  a) A Cédula de Crédito Bancário nº 59030/12 perfaz título 

 

b) executivo que gera obrigação líquida à requerida, e que 

 

c) especifica o parcelamento da dívida, se encontra colacionada 

 

d) às fls. 42/52. 

 

18.  a) O protesto referente as parcelas pendentes de pagamento se 

 

b) encontra às fls. 61. 

 

19.  a) Frente o explanado temos as linhas do art. 94, I Lei 

 

b) 11.101/05: 

 

20.  a) Art. 94. Será decretada a falência do devedor 

 

b) que: 

 

21.  a) I – sem relevante razão de direito, não paga, 

 

b) no vencimento, obrigação líquida materializada 

 

c) em título ou títulos executivos protestados 

 

d) cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 

( 

 

e) quarenta) salários-mínimos na data do pedido 

 

f) de falência; (…) 



 

 

22.  a) É de clareza solar que a situação em tela se amolda 

 

b) perfeitamente aos requisitos legais. 

 

23.  a) Em sua contestação a requerida levanta a tese de que a dívida 

 

b) objeto da ação foi novada por instrumento de particular de 

 

c) transação e confissão de dívida, contudo não apresentou 

 

d) provas do alegado. 

 

24.  a) Constato ainda que, a requerida não realizou o depósito 

 

b) elisivo no valor do crédito alegado, não provou qualquer das 

 

c) situações previstas pelo art. 96, tão pouco se utilizou da 

 

d) faculdade descrita no art. 95, Lei 11.101/05 para pleitear 

 

e) sua recuperação judicial. 

 

25.  a) Tenho que nada obsta a decretação da falência da requerida. 

 

26.  a) Ante o exposto, com fincas no art. 94, I, Lei 11.101/05, 

 

b) DECRETO hoje 19/08/2015, a falência da empresa VML COMERCIAL 

 

c) IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA pessoa jurídica de direito 

 

d) privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.937.537/0001-94, com 

 

e) endereço na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, nº 1.251, Sala 08, 

 

f) Portal de Jacaraípe, Serra/ES, CEP: 29173795. 

 

27.  a) 1) Fixo como termo legal da quebra 29/03/2015, ou seja, em 90 

 

b) (noventa dias contados do pedido de falência. 

 

28.  a) 2) Determino ao falido que apresente, no prazo máximo de 5 

 

b) (cinco) dias, conforme inciso III, art. 99 da Lei 

 

c) 11.101/2005, relação nominal dos credores, indicando 

 

d) endereço, importância, natureza e classificação dos 

 

e) respectivos créditos, sob pena de desobediência. 

 



 

29.  a) 3) Intime-se o falido, em conformidade com o art. 104 da Lei 

 

b) 11.101/2005, acerca dos deveres que a decretação da falência 

 

c) lhe impõe. 

 

30.  a) 5) Ficam advertidos os sócios e administradores, ainda, que 

 

b) para salvaguardar os interesses das partes envolvidas e 

 

c) verificado indício de crime previsto na Lei n. 11.101/2005, 

 

d) poderão ter a prisão preventiva decretada (art. 99, VII). 

 

31.  a) 6) Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que os credores 

 

b) apresentem suas habilitações de crédito ou suas divergências 

 

c) quanto ao crédito relacionado (art. 99, IV, e art. 7º § 1º da 

 

d) Lei 11.101/2005). 

 

32.  a) 7) Determino, nos termos do art. 99, V, a suspensão de todas 

 

b) as ações ou execuções contra a falida (empresa), ressalvadas 

 

c) as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da mesma 

 

d) Lei, ficando suspensa, também, a prescrição. 

 

33.  a) 8) Proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou oneração 

 

b) de bens da falida empresa, sem autorização judicial e do 

 

c) Comitê de Credores (se houver), ressalvados os bens cuja 

 

d) venda faça parte das atividades normais do devedor “se 

 

e) autorizada a continuação provisória das atividades” (art. 99, 

 

f) VI). 

 

34.  a) 9) Determino ao Registro Público de Empresas que proceda à 

 

b) anotação de falência no registro do devedor, para que conste 

 

c) a expressão “Falido”, a data da decretação da falência e a 

 

d) inabilitação de que trata o art. 102 da Lei 11.101/05. 

 

e) OFICIE-SE. 



 

 

35.  a) 10) Nomeio para atuar como Administrador Judicial Sr. Ricardo 

 

b) Biancardi Augusto Fernandes, de endereço já conhecido deste 

 

c) Cartório, nos termos do artigo 21, caput, da Lei nº 

 

d) 11.101/05, que, aceitando o encargo, afirmará a inexistência 

 

e) de impedimentos e firmará termo de compromisso no prazo de 24 

 

f) horas. INTIME-SE. 

 

36.  a) 10.1) Considerando a complexidade e a responsabilidade dos 

 

b) trabalhos inerentes ao encargo a ser assumido, fixo a 

 

c) remuneração do Administrador Judicial nomeado em 5% (cinco 

 

d) por cento) do valor dos ativos arrecadados na falência, em 

 

e) conformidade com o disposto no artigo 24, § 1º, 2º e 3º da 

 

f) Lei 11.101/05. 

 

37.  a) 10.2) Deverá o Administrador Judicial, proceder a arrecadação 

 

b) dos bens e documentos (art. 110), bem como a avaliação dos 

 

c) bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem 

 

d) (arts. 108 e 110), para realização do ativo (arts. 139 e 

 

e) 140), sendo que ficarão eles “sob sua guarda e 

 

f) responsabilidade” (art. 108, parágrafo único), podendo 

 

g) providenciar a lacração, para fins do art.109, informando, 

 

h) ainda, ao juízo, quanto à viabilidade da continuidade das 

 

i) atividades da empresa (art. 99, XI); 

 

38.  a) 11) Determino aos cartórios de Registros Públicos de Imóveis 

 

b) para que informem a existência de bens em nome da empresa 

 

c) falida, na existência, desde já os torno indisponíveis 

 

d) devendo os cartórios oficiados procederem a anotação na 

 



 

e) matrícula dos imóveis. (art. 99, VII, Lei 11.101/05). Oficie- 

f) se. 

 

39.  a) 12) Comunique-se, POR CARTA, às Fazendas Públicas Federal, 

 

b) Estadual e Municipal sobre a falência da requerida. 

 

40.  a) 13) Expeça-se edital, nos termos do art. 99, parágrafo único, 

 

b) da Lei 11.101/2005. 

 

41.  a) 14) Condeno a requerente nas custas processuais. Sem 

 

b) honorários, dado à natureza do pedido. 

 

42.  a) 15) Intime-se o Ministério Público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S_SE_SP_01 

 

1. a) Vistos. 

 

2. a) UNISERV UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA., devidamente qualificado nos autos, 

b) requereu a falência da empresa LIAU GROUP HOTELARIA E ADMINISTRAÇÃO DE 

BENS LTDA., 

c) nos termos do artigo 94, I¸ da Lei nº. 11.101/2005, em razão de cheques e duplicatas, títulos 

estes 

d) vencidos, não pagos e protestados no valor total de R$ 223.340,33 (fls. 02/06). Juntou 

e) documentos. (fls. 07/95). 

 

3. a) Emenda à inicial (fls. 101/103) e aditamento da inicial e do valor da causa para R$ 



 

b) 220.000,00 (fls. 111/163). 

 

4. a) Foi recebida a petição como emenda à inicial (fls. 165). 

 

5.  a) A requerida apresentou contestação (fls. 176/197). Arguiu, preliminarmente, 

b) litigância de má-fé, uma vez que a requerente cobra valores, baseados em títulos já pagos, 

bem 

c) como a não correspondência das duplicadas com o contrato da prestação de serviço, assim 

aduz a 

d) inexistência de comprovação de prestação de serviços. 

 

6.  a) Com relação às duplicatas, alega que estas estão desprovidas de liquidez, certeza 

b) e exigibilidade, como também que não há documento hábil a demostrar a aceitação da 

eventual 

c) prestação de serviço que as ensejam e eventual aceite. Ademais, aduz que a credora está 

usando 

d) a falência como forma de cobrança. 

 

7.  a) No mérito, alega que o pagamento da dívida já fora realizado integralmente. Por 

b) fim, alega juros abusivos ao cálculo dos valores dos cheques arrolados e requer indenização 

pela 

c) conduta lesiva da autora em requerer a falência. Juntou documentos (fls. 198/1252). 

 

8.  a) O autor apresentou réplica à contestação (fls. 1254/1267). Juntou documentos 

b) (fls. 1268/1414). 

 

9.  a) Foram intimadas as partes para especificarem provas a serem produzidas, como 

b) também para manifestarem interesse na designação de audiência de conciliação (fls. 1427). 

 

10.  a) A requerida opinou pelo julgamento antecipado da lide e pela não realização da 

b) audiência conciliatória (fls.1429/1430). A requerente não possui interesse na audiência 

c) conciliatória, porém pretende produzir prova pericial dos documentos e testemunhal (fls. 



 

1431). 

 

11.  a) RELATÓRIO. 

 

12.  a) FUNDAMENTO E DECIDO. 

 

13.  a) O processo comporta julgamento nos termos do artigo 330, inc. I, do Código de 

b) Processo Civil. 

 

14.  a) Conforme dispõe o art. 94, I, da LRF, a falência será decretada quando o devedor, 

b) sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada 

em 

c) TÍTULO EXECUTIVO protestado. 

 

15.  a) No caso, o presente pedido de falência está fundado em cheques e em duplicatas 

b) mercantis não aceitas. 

 

16.  a) Segundo o CPC, será título executivo extrajudicial a duplicata devidamente aceita. 

 

17.  a) A Lei de Duplicatas, todavia, admite a executividade da duplicata não aceita, mas 

b) desde que protestada e acompanhada dos comprovantes de entrega de mercadoria ou da 

c) prestação do serviço. 

 

18.  a) Assim dispõe a Lei nº 5.474/68: 

 

19.  a) Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de 

b) conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita 

o Livro 

c) II do Código de Processo Civil ,quando se tratar: 

d) I - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não; 



 

e) II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: 

f) a) haja sido protestada; 

g) b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e 

h) recebimento da mercadoria; e 

i) c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas 

j) condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei. 

 

20.  a) As duplicatas não contêm aceite. Junto às notas fiscais emitidas a fls. 89/92 não 

b) acompanharam o demonstrativo de prestação do referido serviço e não são suficientes, 

portanto, 

c) a preencher o requisito necessário à caracterização do título executivo a motivar o pedido de 

d) falência. 

 

21.  a) Assim, uma vez que as duplicatas não estão aceitas e os documentos presentes 

b) nos autos não comprovam a prestação do serviço oferecido à requerida, não há título 

executivo a 

c) motivar o pedido de falência, ao menos quanto às duplicatas. 

 

22.  a) Dessa forma, o pedido de falência será fundamentado apenas nos cheques 

b) protestados, os quais são títulos executivos. 

 

23.  a) Por fim, deve ser afastada a alegação de impropriedade da via eleita. 

 

24.  a) O pedido de falência não caracteriza qualquer abuso de direito, e, estando 

b) presentes os requisitos do art. 94, I, da Lei n. 11.101/05, é opção do credor formular o 

pedido de 

c) falência ou promover ação de execução comum. 

 

25.  a) Nesse sentido: 

 



 

26.  a) Apelação. Falência com base na impontualidade derivada do não pagamento de 

b) duplicatas mercantis, transferidas à empresa de fomento mercantil. Extinção do 

c) processo, sem julgamento de mérito, sob o argumento de que a falência não 

d) pode ser manejada com escopo de cobrança e exige pluralidade de credores. 

e) Legitimidade de empresa de factoring, na condição de endossatária de duplicatas 

f) pedir a falência da sacada/aceitante. Desnecessidade de pluralidade de credores 

g) para o pedido de quebra. O credor de empresário impontual tem a faculdade de 

h) eleger a via judicial adequada para satisfação de sua pretensão de cobrança: 

i) execução individual ou falência. Extinção do processo, sem julgamento de mérito, 

j) afastada, ordenando - se o regular processamento da ação de falência. Apelo 

l) provido. (0118180-97.2008.8.26.0000 Apelação / Recuperação judicial e Falência, 

m) Rel. Des. Pereira Calças, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Comarca de 

n) Barueri, Dj.: 04/05/2010. 

 

27.  a) Nesse mesmo sentido, a Súmula 42 do TJSP dispõe que: “a possibilidade de 

b) execução singular do título executivo não impede a opção do credor pelo pedido de 

falência”. 

 

28.  a) O eminente desembargador Dr. SÉRGIO SEIJI SHIMURA, quando trata 

b) especificamente da questão suscitada pela agravante no Agravo de Instrumento n° 

494.605.4/5, 

c) afirma que: “De outro lado, quanto ao uso da via falimentar, cabe destacar que credor tem 

ao seu 

d) dispor tanto a ação de execução individual, como a de falência. Não há como lhe obstar tais 

e) canais, sob pena de se negar o direito de acesso à Justiça, à luz do art. 5o, XXXV, CF. Basta 

que 

f) atenda aos respectivos pressupostos específicos a cada veículo processual". 

 

29.  a) A inexistência de insolvência é irrelevante, vez que se trata de pedido de falência 

b) com fundamento em inadimplemento de obrigação líquida e certa representada por título 

c) executivo devidamente protestado. 



 

 

30.  a) Tratando-se de pedido de falência fundado na impontualidade, basta sua 

b) comprovação através do regular protesto do título. 

 

31.  a) Conforme Súmula 43 do TJSP, “no pedido de falência fundado no inadimplemento 

b) de obrigação líquida materializada em título, basta a prova da impontualidade, feita 

mediante o 

c) protesto, não sendo exigível a demonstração da insolvência do devedor”. 

 

32.  a) No mérito, estão presentes os requisitos exigidos pela lei para o deferimento da 

b) pretensão, uma vez que a Autora comprovou o protesto dos cheques que não foram pagos, 

tudo 

c) na forma do artigo 94, I, da Lei nº 11.101/2005. 

 

33.  a) Assim, o pedido é procedente, uma vez que os cheques são títulos executivos 

b) que ultrapassam o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. 

 

34.  a) Alega a parte ré que celebrou com a autora contrato de prestação de serviços 

b) em fevereiro de 2008 para que fossem evitados protestos de títulos emitidos pela ré. O 

contrato 

c) teria sido rescindido em 11 de abril de 2012. 

 

35.  a) Inicialmente, enquanto título de crédito, com os atributos a isso inerentes, quais 

b) sejam, a cartularidade, a literalidade e a autonomia, o cheque possui força executiva e, 

como tal, 

c) não cabe apreciar a causa subjacente à emissão do título. 

 

36.  a) Sustenta a ré que o pagamento da dívida foi efetuado. 

 

37.  a) O devedor que pagar o título poderá exigir que ele lhe seja entregue, com a 

b) respectiva quitação. A detenção do título evitará que ele novamente circule e que o devedor 



 

seja 

c) exigido novamente por terceiro de boa fé. 

 

38.  a) O título de crédito é imprescindível ao exercício do direito nele contido. Por isso 

b) precisa o título ser apresentado ao devedor pelo tomador. A posse do título pelo próprio 

devedor 

c) implica a presunção de que teria ocorrido o pagamento, presunção essa iuris tantum. 

 

39.  a) No caso dos autos, os documentos juntados não demonstram o pagamento dos 

b) referidos títulos. Outrossim, embora a parte ré alegue que tenha pago os referidos títulos, 

não 

c) exigiu a entrega dos títulos, bem como não possui nenhum termo de quitação. Logo, os 

títulos 

d) são perfeitamente exigíveis. 

 

40.  a) Por fim, com relação à alegação de juros abusivos ao cálculo dos valores dos 

b) cheques arrolados, percebe-se pela memória de cálculo atualizado (fls. 117/119) que os 

juros 

c) foram devidamente computados, sendo eles de 1% ao mês, conforme o art. 406 do Código 

Civil 

d) em conjunto com o art. 161, §1, do Código Tributário Nacional. 

 

41.  a) A seguir, passo a análise das demais preliminares suscitadas na 

b) contestação, dentre elas a carência de ação por falta de interesse de agir, por  

c) inadequação da via eleita. 

 

42.  a) Assim, afasto a alegação de abusividade na taxa de juros aplicada ao cálculo dos 

b) valores dos cheques arrolados, pois esta não prospera. 

 

43.  a) Por fim, afasto a alegação de litigância de má-fé, posto que não estão presentes 

b) os requisitos para tal, uma vez que os documentos juntados nos autos não demostram o 



 

c) pagamento dos títulos objeto dessa ação. 

 

44.  a) Embora as duplicatas tenham sido afastadas por não constituírem título 

b) executivo, os cheques foram protestados, não foram pagos e, portanto, a decretação da 

falência 

c) pela impontualidade é medida de rigor. 

 

45.  a) Posto isso, DECLARO hoje, as 17:00 horas a falência da LIAU GROUP HOTELARIA 

b) E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., CNPJ n° 07.694.872/0001-46, estabelecida na 

Av. das Nações 

c) Unidas, 11.857, Conjunto 71, Brooklim Paulista, São Paulo/SP, sendo seus sócios: Hai Shih 

Liau 

d) Yeh, residente na Rua Galvão Bueno, 724A, Liberdade, São Paulo/SP; Linda Hailin Liau, 

residente 

e) na Rua Galvão Bueno, 724A, Liberdade, São Paulo/SP. 

 

46.  a) Portanto: 

 

47.  a) 1) Nomeio como administradora judicial (art. 99, IX) THAÍS KODAMA DA SILVA, 

b) OAB/SP 222.082, com endereço na Rua Cubatão, nº 959, 15.º andar, CEP 04013-043, São 

Paulo/SP, 

c) para fins do art. 22, III, devendo ser intimado somente após o depósito da caução abaixo, 

para 

d) que assine o termo de compromisso, pena de substituição (arts. 33 e 34). 

 

48.  a) Nos termos da Ap. 421.578.4/1-00, fixo o valor de R$ 5.000,00, a título de caução 

b) para os honorários do administrador judicial, que deverá ser depositado no prazo de 48 

horas, 

c) pena de extinção do processo. 

 

49.  a)  2) Fixo o termo legal (art. 99, II), nos 90 (noventa) dias anteriores ao primeiro 

b) protesto. 

 



 

50.  a) 3) Determino, nos termos do art. 99, V, a suspensão de todas as ações ou 

b) execuções contra a falida (empresa), ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do 

art. 6º 

c) da mesma Lei, ficando suspensa, também, a prescrição. 

 

51.  a) 4) Proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens da falida 

b) (empresa), sem autorização judicial, ressalvados os bens cuja venda faça parte das 

atividades 

c) normais do devedor “se autorizada a continuação provisória das atividades” (art. 99, VI). 

 

52.  a) 5) Determino a expedição de ofícios (art. 99, X e XIII) aos órgãos e repartições 

b) públicas (União, Estado e Município; Banco Central, DETRAN, etc.), autorizada a 

comunicação “on 

c) line”, 

imediatamente, bem como à JUCESP para fins dos arts. 99, VIII, e 102. 

 

53.  a) 6) Caso não seja cumprido o item 1 o processo será extinto. Com o cumprimento 

b) do item 1, outras determinações serão feitas em complementação desta sentença. 

 

54.  a) 7) Intime-se o Ministério Público. 

 

55.  a) 8) P.R.I.C. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPUS  

REGIÃO SUL 

 

 

 

 



 

S_S_PR_01  

 

 

1. a) Vistos e examinados este Pedido de Falência sob o n. 0028365-22.2013.8.16.0185, em 

 

b) que é requerente TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A, e requerida a 

 

c) WM DESMANCHE INDUSTRIAL E NAVAL LTDA. 

 

2. a) SENTENÇA 

 

3. a) I – RELATÓRIO: 

 

4. a) O requerente Techint Engenharia e Construção S/A, devidamente qualificado na inicial, 

 

b) ingressou com o presente pedido de falência em face de WM Desmanche Industrial e 

 

c) Naval Ltda, na forma prevista no artigo 94, II da Lei n. 11.101/2003, alegando, em síntese, 

 



 

d) ser credor do requerido na quantia de R$ 35.999,98 (trinta e cinco mil, novecentos e 

 

e) noventa e nove reais, e noventa e oito centavos). Para tanto, juntou aos autos certidão da 

 

f) 11ª Vara Cível de Curitiba – PR (fls 23), comprovando a execução frustrada do título 

 

g) judicial. Por fim, requereu a citação do requerido para que efetuasse depósito elisivo ou 

 

h) apresentasse defesa nos termos da lei falimentar. Juntou documentos (fls 07/35). 

 

5.  a) Devidamente citado (certidão fls 119), a parte requerida apresentou contestação e 

 

b) documentos às fls 126/138, alegando, em síntese, que: a) inexigibilidade da dívida, tendo 

 

c) em vista a dívida estar garantida no juízo cível, em parte, devido a penhora realizada sobre 

 

d) o veículo de propriedade do executado; c) a execução no juízo cível não pode ser 

 

e) considerada como frustrada, tendo em vista não ter sido realizado demais buscas para a 

 

f) localização de bens de propriedade da ré. Por fim, pugnou pela condenação da autora no 

 

g) pagamento de indenização, nos termos do artigo 101 da Lei n. 11.101/2005 e pela 

 

h) improcedência da demanda. 

 

6.  a) A requerente impugnou a contestação às fls 148/157. 

 

7.  a) As partes especificaram provas às fls 165 e fls 168. 

 

8.  a) Às fls 199/201, a parte autora comprovou a desistência da ação monitória, em fase de 

 

b) execução, nos autos sob n. 1.606/2008, em trâmite na 11ª Vara Cível desta Capital. 

 

9.  a) Contados, vieram-me os autos. 

 

10.  a) É o breve relatório. Decido. 

 

11.  a) II – FUNDAMENTAÇÃO: 

 

12.  a) Observo que o feito admite julgamento no estado em que se encontra nos termos do artigo 

 

b) 330, I, Código de Processo Civil. 

 

13.  a) A pretensão da parte credora prende-se ao pedido de falência da requerida nos termos do 

 

b) artigo 94, II da Lei n. 11.101/2005, tendo o mesmo comprovado a execução frustrada do 

 

c) título judicial, conforme certidão exarada pela Serventia da 11ª Vara Cível desta Capital, 

 

d) fls 23. 



 

 

14.  a) Denota-se que os documentos necessários para a análise do pedido falimentar 

 

b) encontram-se nos autos, visto a juntada da certidão judicial comprovando a execução 

 

c) frustrada da sentença proferida nos autos sob n. 1.606/2008, em trâmite na 11ª Vara Cível 

 

d) desta Capital. 

 

15.  a) Apesar de nos autos de execução ter sido realizada a penhora de veículo de propriedade da 

 

b) ré, conforme comprovante juntado às fls 153/157, fato é que a execução restou frustrada, 

 

c) tendo em vista o bem estar alienado fiduciariamente. Além disso, tem que o valor 

 

d) comercial do veículo é menor do que o da execução. 

 

16.  a) O requerido também não negou a relação comercial havida com o requerido, e muito 

 

b) menos comprovou as alegações contidas na contestação apresentada, de que não foram 

 

c) realizadas demais pesquisas nos autos de execução para a localização de outros bens de 

 

d) propriedade da executada. Se isto não bastasse, importante destacar que o réu, apesar de 

 

e) devidamente intimado na ação de execução de sentença em trâmite no juízo cível, como 

 

f) bem delineado na certidão de fls 23, deixou transcorrer o prazo para a apresentação de 

 

g) embargos à execução. 

 

17.  a) Destaca-se que o artigo 94, II da Lei n. 11.101/2005 prevê a decretação da falência do 

 

b) devedor que “executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não 

 

c) nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal”. 

 

18.  a) Sendo assim, preenchidos todos os requisitos do artigo 94, II da Lei  

Falimentar, e, não 

b) havendo sido comprovando pelo requerido quaisquer dos impeditivos do artigo 96 da 

 

c) Lei n. 11.101/2005, seja nos autos de execução ou nesta demanda falimentar, é 

 

d) imperativa a decretação da falência de WM Desmanche Industrial e Naval Ltda. 

 

19.  a) III – DISPOSITIVO: 

 

20.  a) Isto posto, nos termos do artigo 99 e incisos da Lei n. 11.101/05, julgo procedente o 

 

b) pedido inicial, para o fim de declarar a falência da empresa WM Desmanche Industrial e 

 



 

c) Naval Ltda, com sede em Curitiba na Rua Cleto da Silva, n. 121, Boqueirão, Curitiba – 

 

d) Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob n. 82.656.547/0001-04. 

 

21.  a) Tem como sócios administradores: Carlos Eduardo Wendt, portador do RG n. 

 

b) 7.212.299-2/PR, inscrito no CPF/MF sob o n. 009.027.739-25; e Luiza Maria Isphair 

 

c) Wendt, portadora do RG n. 9R-672.357/SC, inscrita no CPF n. 033.811.11906, ambos 

 

d) residentes e domiciliados na Rua Angélica Maria Taborda Sanos, n. 75, casa 03, Bairro 

 

e) Boqueirão, Curitiba – Paraná. 

 

22.  a) Fixo o termo legal da falência em 90 (noventa) dias a contar do ajuizamento do 

 

b) presente pedido falimentar (Artigo 99, II da Lei n. 11.101/2005). 

 

23.  a) Determino que o falido apresente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, relação nominal 

 

b) dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos 

 

c) créditos, se esta já não se encontrar nos autos, sob pena de caracterização de crime de 

 

d) desobediência. 

 

24.  

 

a) Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, estes contados da respectiva publicação em edital desta 

 

b) sentença, para que os credores apresentem as suas habilitações de crédito diretamente ao 

 

c) Administrador Judicial, na forma prevista no artigo 7º, §1º da Lei n. 11.101/2005. 

 

25.  a) Também ordeno a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as 

 

b) hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 6º da Lei n. 11.101/05. 

 

26.  a) Na sequência, proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do 

 

b) falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial e do Comitê, se houver, 

 

c) ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor, somente na 

 

d) hipótese de continuidade dos negócios. 

 

27.  a) Ordeno ao Registro Público de Empresas (Junta Comercial) que proceda à anotação da 

 

b) falência no registro do devedor, para que conste a expressão “Falido”, a data da decretação 

 

c) da falência e a inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir desta data 

 

d) até a sentença de extinção das obrigações, conforme artigo 102 da Lei n. 11.101/05. 



 

 

28.  a) Nomeio como administrador judicial o Dr. Joaquim José Grubhofer Rauli, que 

 

b) desempenhará suas funções nos exatos termos do artigo 22, III, da Lei Falimentar, 

 

c) devendo ser intimado para a assinatura do termo de compromisso no prazo de quarenta e 

 

d) oito horas, conforme artigo 33 da mesma Norma. 

 

29.  a) Oficie-se ao Banco Central, Registros Imobiliários, DETRAN e Receita Federal para que 

 

b) informem sobre a existência de bens e direitos do falido. 

 

 

30.  a) Determino, de momento, a lacração do estabelecimento comercial como forma de 

 

b) segurança, até que o administrador promova a arrecadação de bens, onde, após, deliberarei 

 

c) sobre eventual continuidade dos negócios. 

 

31.  a) A assembleia-geral de credores será oportunamente convocada. 

 

32.  a) Intime-se o Ministério Público pessoalmente, além de comunicação por carta às Fazendas 

 

b) Públicas Federal, Estadual e Municipal, para que tomem conhecimento da falência. 

 

33.  a) Oficie-se, também, à Justiça do Trabalho através da sua direção, informando sobre a 

 

b) decretação da falência do presente devedor. 

 

34.  a) Expeça-se edital contendo a íntegra desta decisão de decretação de falência, além da 

. 

b) relação dos credores, assim que houver, na forma prevista no artigo 99, parágrafo único, da 

 

c) Lei n. 11.101/2005 

 

35.  a) Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S_S_PR_02  

 

1. a) 1. Relatório 

 

 

2. a) Nova Matre Factoring Fomento Mercantil Assessoria em Negócios 

 

b) Ltda. na condição de credor, devidamente qualificado na inicial, ingressou com a presente 

 

c) Ação de Decretação de Falência em face de Estação da Malha Ltda., também qualificada 

 

d) nos autos, alegando, em síntese, que é credor da empresa na quantia de R$ R$ 23.223,67 

 

e) (vinte três mil, duzentos e vinte e três reais com sessenta e sete centavos), oriundas da falta 

de 

f) pagamento do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Forma de Pagamento, 

vencida 

 

g) e não paga. 

 

 

3. a) Afirma que referido contrato fora emitido com o valor total de R$ 25.709,56 

 

b) (vinte e cinco mil setecentos e nove reais com cinquenta e seis centavos), a ser pago em 35 

 

c) (trinta e cinco) parcelas no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) cada e 01 

(uma) 



 

 

d) parcela no valor de R$ 209,56 (duzentos e nove reais com cinquenta e seis centavos). 

 

 

4. a) Ocorre que, após a celebração do referido contrato, a empresa requerida 

 

b) viera a efetuar o pagamento de, tão somente, 03 (três) parcelas em seu valor integral, e 

 

c) uma parcela de forma parcial, remanescendo um valor devido total de R$ 23.223,67 (vinte 

três 

 

d) mil, duzentos e vinte e três reais com sessenta e sete centavos). 

 

 

5. a) Diante do inadimplemento do devedor (art. 94, I, da Lei 11.101/2005), pediu 

 

b) a citação para apresentação de defesa ou pagamento elisivo, com as devidas cominações 

 

c) legais. 

 

 

6. a) Juntou procuração e documentos no seq. 1.2 à 1.6. 

 

 

7. a) Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte ré para apresentação 

 

b) de contestação ou depósito elisivo (seq. 14.1). 

 

 

8. a) Citada, a parte ré apresentou contestação (seq. 25.1), alegando, 

 

b) preliminarmente a falta de interesse de agir, na medida em que, supostamente, a requerente 

 

c) utiliza do procedimento falimentar com intuito coercitivo; a ilegitimidade ativa da 

requerente, 

 

d) considerando que esta deixou de acostar, junto da inicial, da certidão de registro público de 

 

e) empresas, na forma do art. 97, IV, § 1º da Lei 11.101/2005; a não observância do valor 

mínimo 

 

f) do crédito a ensejar o pedido falimentar. No mérito, pugnou pela aplicação do princípio da 

 

g) função social da empresa, pelo reconhecimento da falta de executividade do título que 

embasa 

 

h) a demanda, bem como de vício no protesto realizado para os fins previstos na lei falimentar. 

 

 

9. a) Juntou procuração e documentos (seq. 25.2 e 25.3). 

 

 



 

10. a) O autor impugnou a contestação (seq. 29.1), reafirmando os termos 

 

b) contidos em sua inicial, bem como rebatendo os termos das preliminares aduzidas pela 

 

c) empresa requerida. 

 

 

11. a) O Ministério Público, no seq. 31.1, manifestou-se por sua não intervenção 

 

b) na persecução desta demanda. 

 

 

12. a) É o que tinha a relatar. 

 

 

 

13. a) Decido. 

 

 

 

14. a) 2. Fundamentação 

 

 

15. a) 2.1. Das preliminares pertinentes aos requisitos procedimentais do 

 

b) pedido falimentar 

 

 

16. a) 2.1.2. Da falta de interesse de agir – análise da viabilidade 

 

b) ou inviabilidade da empresa – insolvência empresarial presumida 

 

 

17. a) A análise da viabilidade ou inviabilidade da empresa, está ligada, 

 

b) principalmente, ao estudo dos princípios da preservação e função social da empresa. 

 

 

18. a) O princípio da preservação da empresa é entendido como aquele em que 

 

b) se deve preservar as organizações econômica produtivas, diante do prejuízo econômico e 

 

c) social que a extinção de uma empresa pode acarretar aos empresários, sociedades 

 

d) empresárias, trabalhadores, fornecedores, consumidores e à sociedade civil. Assim sendo, 

 

e) entende-se como aquele aplicável ao caso concreto visando garantir a continuidade da 

 

f) empresa, em razão da sua relevância socioeconômica. 

 

 



 

19. a) No mesmo sentido, o princípio da função social da empresa, é visto como 

 

b) um conjunto de direitos e deveres, que atingem a atividade a que estão relacionados, como 

por 

 

c) exemplo, o exercício da propriedade, o contrato e a empresa, e impõem um dever exercente 

 

 

d) dessa atividade, como o proprietário o contratante e o empresário. Extrai-se deste conceito, 

 

 

e) pois, que a empresa tem obrigações e deveres a serem cumpridos perante a sociedade. 

 

 

 

20. a) Posto desta forma, há que se ter em mente que, apesar da empresa 

 

b) requerida desempenhar, há anos, atividade empresarial que emprega grande número de 

 

c) funcionários, fazendo com que haja significativo giro econômico dentro da sociedade o qual 

 

d) está integrada, o reconhecimento de sua inviabilidade empresarial é o que deve se impor. 

 

e) Explico. 

 

 

21. a) Analisando a certidão apresentada pelo Cartório Distribuidor, seq. 1.27 dos 

 

b) autos sob a numeração 3067-34.2011, constata-se que em face a empresa executada existem 

 

c) inúmeras ações executivas, monitórias e de cobrança, que pendem de satisfação em face aos 

 

d) credores. 

 

 

22. a) Analisando a certidão apresentada pelo Cartório Distribuidor, seq. 1.27 dos 

 

b) autos sob a numeração 3067-34.2011, constata-se que em face a empresa executada existem 

 

c) inúmeras ações executivas, monitórias e de cobrança, que pendem de satisfação em face aos 

 

d) credores. 

 

 

23. a) Frise-se, neste ponto, que não deve prosperar a alegação apresentada pela 

 

b) empresa, no sentido de que ostenta patrimônio financeiro muito superior às dívidas que 

 

c) encontram-se em discussão, na medida em que, se assim fosse, não existiria inúmeras ações 

 

d) executivas, monitórias e de cobrança, padecendo de satisfação. 



 

 

 

24. a) Desta forma, improcedente se torna a alegação de que os ativos da 

 

b) empresa são superiores ao seu passivo, ante a existência de inúmeras ações em face a 

 

c) empresa requerida que pendem de satisfação. 

 

 

25. a) E se assim não fosse, como se sabe, a insolvência empresarial não tem 

 

b) qualquer correlação com o ativo e o passivo do devedor empresário, mas sim com a 

presunção 

 

c) de sua insolvência. 

 

 

26. a) Neste sentido, os casos de presunção de insolvência, encontram-se 

 

b) dispostos no art. 94 da Lei 11.101/2005, prevendo, em linhas gerais, que poderá ser 

presumida 

 

c) a insolvência empresarial nos casos de impontualidade na satisfação de suas dívidas (art. 94, 

I) 

 

d) ou ser confessada, no caso de autofalência, ou, ainda, pela prática de atos de falência (art. 

94, 

 

e) II e III). 

 

 

27. a) Destarte, analisando o pedido contido neste feito, verifica-se que a 

 

b) discussão acerca do estado de insolvência da requerida Estação da Malha Ltda. - ME, 

 

c) fundamenta-se na exata previsão contida no art. 94, I, da LRE, qual seja, a impontualidade 

do 

 

d) devedor na satisfação de suas dívidas, sendo, pois, uma das causas de presunção de 

 

e) insolvência empresarial, nos termos da fundamentação supra. 

 

 

28. a) Destarte, considerando que o pedido do credor, consubstancia-se no 

 

b) reconhecimento da presunção de insolvência empresarial, e não em sua efetiva insolvência 

 

c) patrimonial, tenho que não merecem prosperar as alegações apresentadas pela empresa, no 

 

d) que tange a falta de interesse de agir, posto que não é a existência de patrimônio superior as 

 



 

e) dívidas subsistentes em face do devedor que é a causa que fundamenta o pedido falimentar. 

 

 

29. a) Assim, de qualquer vértice que se olhe, improcedente se torna as 

 

b) alegações de viabilidade empresarial, ante o efetivo cumprimento de sua função social, 

visando 

 

c) preservar o desenvolvimento da atividade econômica da empresa, nos exatos termos da 

 

d) fundamentação supra. 

 

 

30. a) 2.1.3. Da ilegitimidade ativa 

 

 

31. a) Alega, em sede de preliminar, a ilegitimidade ativa da empresa autora, na 

 

b) medida em que esta deixou de cumprir a regra contida no art. 97, IV, § 1º, da Lei 

11.101/2005, 

 

c) por deixar de acostar a certidão de registro público de empresas emitida pela junta 

comercial. 

 

 

32. a) De fato, verifica-se dos documentos acostados junto com a inicial, que tal 

 

b) regra não fora efetivamente cumprida pela empresa autora. 

 

 

33. a) Ocorre que, antes mesmo de determinação judicial, a empresa (seq. 29.2), 

 

b) juntou a certidão, suprindo a questão da legitimidade. 

 

 

34. a) Assim entendo que referida reprimenda legal já encontra-se devidamente 

 

b) preenchida, devendo-se, pois, restar por prejudicada a insurgência  presentada pela empresa 

 

c) ré. 

 

 

35. a) 2.1.4. Do valor mínimo a ensejar o pedido falimentar 

 

 

36. a) Alega a ré que o autor, quando do ajuizamento da demanda, deixou de 

 

b) atender ao requisito disposto no art. 94, I, da Lei 11.101/2005, na medida em que o débito 

que 

 

c) embasa o pedido, não alcança o montante ali estabelecido. 



 

 

 

37. a) Inicialmente, há de se ressaltar a disposição contida no diploma legal 

 

b) supramencionado, o qual, em linhas gerais, prescreve: 

 

 

38. a) Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: I – sem relevante razão de direito, 

 

b) não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos 

 

c) executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) 

 

d) salários-mínimos na data do pedido de falência; (...) 

 

 

39. a) Nestes termos, para que o devedor venha a se valer da presunção de 

 

b) insolvência empresarial, o valor da dívida que embasa o pedido deverá atingir, no momento 

do 

 

c) ajuizamento da ação falimentar, o montante de 40 (quarenta) salários mínimos, vigentes a 

 

d) época da propositura. 

 

 

40. a) Pois bem, analisando os parcos documentos juntados com a inicial, 

 

b) verifica-se que a empresa autora celebrou com a empresa ré um instrumento particular de 

 

c) confissão de dívida e forma de pagamento, prevendo o pagamento de um valor total de R$ 

 

d) 25.709,56 (vinte e cinco mil setecentos e nove reais com cinquenta e seis centavos), a ser 

pago 

 

e) em 35 (trinta e cinco) parcelas no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) cada e 

01 

 

f) (uma) parcela no valor de R$ 209,56 (duzentos e nove reais com cinquenta e seis centavos). 

 

 

41. a) Ocorre que, após a celebração do referido contrato, a empresa requerida 

 

b) viera a efetuar o pagamento de, tão somente, 03 (três) parcelas em seu valor integral, e a 

uma 

 

c) parcela de forma parcial, remanescendo um valor devido total de R$ 23.223,67 (vinte três 

mil, 

 

d) duzentos e vinte e três reais com sessenta e sete centavos). 

 

 



 

42. a) É de se observar que a presente demanda fora ajuizada no mês de 

 

b) novembro do ano de 2011, devendo-se, pois, analisar o valor do salário mínimo vigente 

 

c) naquela data para fins de verificação do preenchimento do requisito constante no art. 94, I, 

da 

 

d) Lei 11.101/2005. 

 

 

43. a) Deste modo, verificando os termos contidos no art. 1º da Lei 12.382/2011, o 

 

 

b) qual disciplinou na época, o aumento do salário mínimo federal, conclui-se que este 

alcançava 

 

c) o montante de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), os quais, multiplicados por 

40 

 

d) vezes, alcançam o patamar de R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais). 

 

 

 

44. a) Destarte, considerando que o valor do título que embasa o pedido, é 

 

b) suficientemente superior ao valor exigido no regramento falimentar supramencionado, 

tendo 

 

c) que não merece prosperar a alegação apresentada pela empresa requerida. 

 

 

45. a) 2.2. Das preliminares relativas aos títulos 

 

 

46. a) Inicialmente, compete-nos salientar que no mov. 42.1 dos autos sob a 

 

b) numeração 11738-46.2011, foi reconhecida a conexão dos feitos falimentares que tramitam 

 

c) perante este juízo, determinando-se, com fulcro no art. 105 do CPC, a reunião dos mesmos 

 

d) para o seu julgamento conjunto. 

 

 

47. a) Assim sendo, passo, pormenorizadamente, a análise dos títulos que 

 

b) embasam os requerimentos de decretação de falência ajuizados em face a empresa 

requerida, 

 

c) os quais encontram-se em trâmite perante este juízo. 

 

 



 

48. a) 2.2.1. Autos nº 0011738-46.2011.8.16.0044 

 

 

49. a) 2.2.1.1. Do Vício no Protesto 

 

 

50. a) Insurge-se a empresa ré quanto aos protestos realizados pela autora, 

 

b) alegando que estes não teriam sido entregues no endereço constante no contrato social da 

 

c) empresa ré, eis que teriam sido entregues em um estabelecimento com o número 810, 

quando, 

 

d) na verdade, o estabelecimento da empresa se situaria no número 840, conforme documentos 

 

e) que lastreiam a demanda. 

 

 

51. a) Pois bem. De fato, verifica-se por meio do contrato social da empresa ré, 

 

b) que esta, desde sua constituição, encontra-se sediada na Avenida Governador Roberto da 

 

c) Silveira, nº 840. Ocorre que, verificando junto as informações disponíveis nos mais variados 

 

d) , é possível se constatar que meios de comunicação e divulgação de empresas a ré, há 

tempos, 

 

e) divulga seu endereço como sendo aquele situado no mesmo logradouro supranominado, 

 

f) porém, no nº 810. 

 

 

52. a) De certo, esta demanda não visa esclarecer o endereço fornecido pela ré 

 

b) aos credores, posto que, nos três pedidos falimentares que encontram-se ajuizados perante 

 

c) este juízo, o endereço fornecido é exatamente aquele pelo qual se envia os protestos que, 

 

d) mediante esta preliminar, procura-se desnaturar. 

 

 

53. a) Aparentemente, o que ocorre, é que, considerando que a ré utiliza mais de 

 

b) um espaços físico para que possa desempenhar suas atividades comerciais, cada um ganha 

 

c) uma numeração diversa junto ao sistema de entrega de correspondência e mercadorias. 

 

 

54. a) Outrossim, ainda que entregue em logradouro com numeração diferente 

 

b) daquela constante no contrato social, é de se verificar que tais instrumentos de protesto, 



 

 

c) efetivamente, foram entregues em um dos endereços em que a empresa requerida encontra-

se 

 

d) desempenhando suas atividades comerciais. 

 

 

55. a) Posto desta forma, não existe quaisquer irregularidades nos autos capaz de 

 

b) desnaturar a executividade, certeza e exigibilidade dos protestos dos títulos que embasam o 

 

c) pedido falimentar em discussão, não prosperando, pois, a alegação de que os protestos não 

 

d) foram entregues no endereço em que encontra-se sediado a empresa, nos termos da 

 

e) fundamentação supra. 

 

 

56. a) Ademais, aplicando o contido no art. 14 da Lei nº 9.492/1997, que 

 

b) regulamenta o protesto de títulos, é de se concluir que tal regramento não exige que os 

títulos 

 

c) protestados sejam entregues a pessoa do devedor, basta que sejam dirigidos ao endereço dos 

 

d) mesmos. 

 

 

57. a) Neste sentido, compete-nos apresentar o contido em referido regramento. 

 

b) Vejamos: 

 

 

58. a) "Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto 

 

b) expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou 

 

c) documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo 

 

d) endereço." 

 

 

59. a) Desta maneira, considerando que não verificada qualquer vício capaz de 

 

b) desnaturar o título em comento, afasto a preliminar aduzida pela empresa requerida. 

 

 

60. a) 2.2.1.2. Da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título 

 

 

61. a) Aduz a ré que o contrato encontra-se eivado de nulidades, na medida em 



 

 

b) que advém da cobrança ilegal de juros praticados pela empresa requerente, padecendo, o 

 

c) referido título, de certeza, liquidez e exigibilidade. 

 

 

62. a) Sem razão. 

 

 

63. a) A ré, quando da celebração do contrato que embasa os autos 

 

b) supramencionados, estava ciente das cláusulas contratuais, em especial dos valores que 

 

c) seriam cobrados pela autora, no título confessado, tendo, inclusive, se beneficiado do 

negócio 

 

d) e, com isso fomentando suas atividades. Aliás, sequer há alegação da existência de qualquer 

 

e) vício de consentimento. 

 

 

64. a) De modo que se reconhece a higidez do título executivo. 

 

 

65. a) Nesse sentido: 

 

 

66. a) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE 

 

b) FOMENTO MERCANTIL. INAPLICABILIDADE DO Código de Defesa do Consumidor. 

 

c) JUROS MORATÓRIOS E CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. 

 

d) 1. OPERAÇÕES DE FOMENTO MERCANTIL OU FACTORING. INAPLICABILIDADE 

 

e) DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Em se tratando de empresa que opera 

 

f) no ramo de factoring, ela não integra o Sistema Financeiro Nacional, de modo que não 

 

g) poderá ser aplicado a esse tipo de pessoa jurídica as normas relativas aos negócios 

 

h) jurídicos bancários, nem o Código de Defesa do Consumidor. Ora, o cliente da 

 

i) empresa faturizadora no contrato de fomento mercantil (cessão de crédito) “ 

 

j) apresenta-se como tomador de recursos para fomentar sua empresa, ou seja, 

 

l) para ser empregado em sua atividade ou cadeia produtiva (linha de produção, 

 

m) montagem, transformação de matéria-prima, aumento de capital de giro e 

 



 

n) pagamento de fornecedores) que não se enquadra como consumidor ou 

 

p) destinatário final”. Logo, a relação entre o faturizador e o faturizado tem natureza 

 

q) mercantil, e não de consumo – o que inviabiliza a incidência das normas 

 

r) consumeristas a esse tipo de negócio jurídico. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação 

 

s) Cível Nº 70025411794, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

 

t) Odone Sanguiné, Julgado em 17/12/2008). Grifo Nosso. 

 

 

 

67. a) AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO, RECONVENÇÃO E 

 

b) EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE FACTURIZAÇÃO. CONFISSÃO DE 

 

c) DÍVIDAS COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NOVAÇÃO CARACTERIZADA. Distinção 

 

d) entre contrato de factoring e mútuo bancário. Não incidência da Súmula 286 do STJ. 

 

e) REVISÃO DE CONTRATO DE FATURIZAÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. 

CAPITALIZAÇÃO. Inexistência de pactuação. ENCARGOS. INEXISTÊNCIA DE 

 

f) ABUSIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Não caracterização. APELO 

 

g) DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70013365150, Vigésima Câmara Cível, Tribunal 

 

h) de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flores de Camargo, Julgado em 14/12/2005) 

 

 

68. a) Ademais, da análise dos documentos constantes nos autos não deflui a 

 

b) alegada abusividade e ilegalidade dos encargos cobrados. 

 

 

69. a) Sabidamente, não se aplicam nos juros contratos de factoring. A 

 

b) remuneração da faturizadora advém do chamado “fator de compra”, consistente na 

diferença 

 

c) entre o preço de compra e o valor nominal dos títulos. Trata-se, pois, de um deságio, sem 

 

d) natureza de juros, justamente porque tal modalidade contratual não constitui um negócio 

 

e) jurídico bancário. 

 

 

70. a) Quem recebe os títulos para faturizar possui o direito de cobrar pelo serviço 

 



 

b) e, no caso dos autos, não há qualquer prova de que o deságio tenha sido exorbitante ou que 

 

c) tenha ferido os interesses dos embargantes. 

  

 

71. a) Ademais, ainda que eventualmente o fator de compra mensal (deságio 

 

b) verificado no mês) supere 1% (um por cento) ao mês, o contrato não é abusivo ou eivado de 

 

c) nulidade, porque não se pode perder de vista que repousa justamente neste percentual a 

 

d) remuneração da empresa de factoring, na qual está inserta não só a remuneração pela 

 

e) prestação do serviço, como, também, os encargos, as despesas advindas da futura obtenção 

 

f) do crédito junto ao devedor originário do título, assim como os riscos assumidos pela 

 

g) faturizadora. 

 

 

72. a) Não se vê, assim, ilegalidade na contratação, devendo preponderar o 

 

b) princípio segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, obrigando-as ao seu cumprimento 

( 

 

c) pacta sunt servanda). 

 

 

73. a) Nestes termos, considerando a plena executividade do título que embasa a 

 

b) demanda acima elencada, afasto a preliminar arguida pela empresa requerida. 

 

 

74. a) 2.2.2. Autos nº 0003067-34.2011.8.16.0044 

 

 

75. a) 2.2.2.1. Do vício no protesto 

 

 

76. a) Reporto-me aos mesmos termos já destacados no item 2.2.1.1. desta 

 

b) decisão. 

 

 

77. a) 2.2.2.2. Da existência de nulidade dos títulos de crédito 

 

 

78. a) Aduz a ré que os títulos que embasam o pedido falimentar, encontram-se 

 

b) eivados de nulidade, na medida em que ausente o aceite na nota fiscal, bem como o 

 



 

c) comprovante de entrega das mercadorias adquiridas. 

 

 

79. a) Pois bem, há de se ter em mente que as duplicatas não foram 

 

b) efetivamente aceitas pela empresa requerida. 

 

 

80. a) Por outro lado, mesmo sem o aceite, as duplicatas que se encontram 

 

b) acostadas junto ao feito, detém plena executividade. Explico. 

 

 

81. a) As duplicatas sem aceite, para serem consideradas títulos executivos 

 

b) extrajudiciais, devem estar protestadas e acompanhadas de documento comprobatório de 

 

c) entrega e recebimento de mercadoria, nos termos do que disciplina o art. 15, II, “b”, da Lei 

 

d) 5.474/1968, o qual prevê a seguinte redação: 

 

 

82. a) Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o 

 

b) processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código 

 

c) de Processo Civil, quando se tratar: II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, 

 

d) cumulativamente: a) haja sido protestada; b) esteja acompanhada de documento hábil 

 

e) comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e c) o sacado não tenha, 

 

f) comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos 

 

g) nos artigos 7º e 8º desta Lei. (Redação dada ao artigo pela Lei nº 6.458/77.) 

 

 

83. a) Neste caso, doze são as duplicatas que instruem a inicial, sendo elas: 

 

 

84. a) a) Duplicata nº 427122A (seq. 1.5, fls. 42), no valor de a) R$ 1.282,67 (um mil 

 

b) duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), com vencimento em 15.03.2010, 

 

c) protestada em 18.03.2010, tendo o referido protesto sido entregue ao endereço do devedor, 

 

d) conforme certificado pela Oficial do Cartório de Protesto. O comprovante de entrega das 

 

e) mercadorias encontra-se acostado no seq. 1.5, fls. 57; 

 

 



 

85. a) b) Duplicata nº 427122B (seq. 1.5, fls. 48), no valor de R$ 1,282,67 (um mil 

 

b) duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), com vencimento em 22.03.2010, 

 

c) protestada em 25.03.2010, tendo o referido protesto sido entregue ao endereço do devedor, 

 

d) conforme certificado pela Oficial do Cartório de Protesto. O comprovante de entrega das 

 

e) mercadorias encontra-se acostado no seq. 1.5, fls. 57; 

 

 

86. a) c) Duplicata nº 427122C (seq. 1.5, fls. 53), no valor de R$ 1.282,66 (um mil 

 

b) duzentos e oitenta e dois reais e sessenta seis centavos), com vencimento em 29.03.2010, 

 

c) protestada em 05.04.2010, tendo o referido protesto sido entregue ao endereço do devedor, 

 

d) conforme certificado pela Oficial do Cartório de Protesto. O comprovante de entrega das 

 

e) mercadorias encontra-se acostado no seq. 1.5, fls. 57; 

 

 

87. a) d) Duplicata nº 426978A (seq. 1.5, fls. 25), no valor de d) R$ 4.234,50 (quatro 

 

b) mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), com vencimento em 11.03.2010, 

 

c) protestada em 16.03.2010, tendo o referido protesto sido entregue ao endereço do devedor, 

 

d) conforme certificado pela Oficial do Cartório de Protesto. O comprovante de entrega das 

 

e) mercadorias encontra-se acostado no seq. 1.5, fls. 39; 

 

 

88. a) e) Duplicata nº 426978B (seq. 1.5, fls. 30), no valor de R$ 4.234,50 (quatro 

 

b) mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), com vencimento em 18.03.2010, 

 

c) protestada em 23.03.2010, tendo o referido protesto sido entregue ao endereço do devedor, 

 

d) conforme certificado pela Oficial do Cartório de Protesto. O comprovante de entrega das 

 

e) mercadorias encontra-se acostado no seq. 1.5, fls. 39; 

 

 

89. a) f) Duplicata nº 426978C (seq. 1.5, fls. 35), no valor de R$ 4.234,50 (quatro 

 

b) mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), com vencimento em 25.03.2010, 

 

c) protestada em 30.03.2010, tendo o referido protesto sido entregue ao endereço do devedor, 

 

d) conforme certificado pela Oficial do Cartório de Protesto. O comprovante de entrega das 



 

 

e) mercadorias encontra-se acostado no seq. 1.5, fls. 39; 

 

 

90. a) g) Duplicata nº 426027A (seq. 1.5, fls. 02), no valor de R$ 2.357,50 (dois 

 

b) mil trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), com vencimento em 

26.02.2010, 

 

c) protestada em 03.03.2010, tendo o referido protesto sido entregue ao endereço do devedor, 

 

d) conforme certificado pela Oficial do Cartório de Protesto. O comprovante de entrega das 

 

e) mercadorias encontra-se acostado no seq. 1.5, fls. 18; 

 

 

91. a) h) Duplicata nº 426027B (seq. 1.5, fls. 08), no valor de R$ 2.357,50 (dois 

 

b) mil trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), com vencimento em 

13.03.2010, 

 

c) protestada em 17.03.2010, tendo o referido protesto sido entregue ao endereço do devedor, 

 

d) conforme certificado pela Oficial do Cartório de Protesto. O comprovante de entrega das 

 

e) mercadorias encontra-se acostado no seq. 1.5, fls. 18; 

 

 

92. a) i) Duplicata nº 426027C (seq. 1.5, fls. 13), no valor de R$ 2.357,50 (dois mil 

 

b) trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), com vencimento em 28.03.2010, 

 

c) protestada em 31.03.2010, tendo o referido protesto sido entregue ao endereço do devedor, 

 

d) conforme certificado pela Oficial do Cartório de Protesto. O comprovante de entrega das 

 

e) mercadorias encontra-se acostado no seq. 1.5, fls. 18; 

 

 

93. a) j) Duplicata nº 427204A (seq. 1.6, fls. 02), no valor de R$ 3.030,50 (três mil 

 

b) e trinta reais e cinquenta centavos), com vencimento em 17.03.2010, protestada 

 

c) em 22.03.2010, tendo o referido protesto sido entregue ao endereço do devedor, conforme 

 

d) certificado pela Oficial do Cartório de Protesto. O comprovante de entrega das mercadorias 

 

e) encontra-se acostado no seq. 1.6, fls. 17, 19, 21 e 24; 

 

 

94. a) k) Duplicata nº 427204B (seq. 1.6, fls. 07), no valor de R$ 3.030,50 (três 



 

 

b) mil e trinta reais e cinquenta centavos), com vencimento em 24.03.2010, protestada em 

 

c) 29.03.2010, tendo o referido protesto sido entregue ao endereço do devedor, conforme 

 

d) certificado pela Oficial do Cartório de Protesto. O comprovante de entrega das mercadorias 

 

e) encontra-se acostado no seq. 1.6, fls. 17, 19, 21 e 24; 

 

 

95. a) l) Duplicata nº 427204C (seq. 1.6, fls. 12), no valor de R$ l) 3.030,50 (três mil 

 

b) e trinta reais e cinquenta centavos), com vencimento em 31.03.2010, protestada em 

 

c) 06.04.2010, tendo o referido protesto sido entregue ao endereço do devedor, conforme 

 

d) certificado pela Oficial do Cartório de Protesto. O comprovante de entrega das mercadorias 

 

e) encontra-se acostado no seq. 1.6, fls. 17, 19, 21 e 24. 

 

 

96. a) Diferentemente do que alega a parte ré, todos os títulos que embasam o 

 

b) pedido deduzido na inicial, comportam os elementos exigidos em lei, caracterizando-os 

como 

 

c) títulos executivos extrajudiciais, dotados de liquidez, certeza e exigibilidade. 

 

 

97. a) Quanto aos protestos realizados, em todos os atos foi certificada a 

 

b) intimação do representante da parte devedora no endereço indicado. 

 

 

98. a) Portanto, não há que se falar em falta de executividade dos títulos que 

 

b) embasam a demanda retro nominada, nos termos da fundamentação supra, razão pela qual 

 

c) afasto a preliminar suscitada. 

 

 

99. a) 2.2.3. Autos nº 0009453-51.2009.8.16.0044 

 

 

100. a) Quanto ao feito supramencionado, considerando que os títulos que há 

 

b) necessidade de maior dilação probatória verificação da certeza, liquidez e exigibilidade, 

deixo, 

 

c) neste momento, de analisá-los. Portanto, este feito não será julgado nesta oportunidade. 

 



 

 

101. a) 2.2. Do Mérito 

 

 

102. a) Ultrapassada as preliminares acima rechaçadas, verifica-se que a matéria 

 

b) aqui ventilada é exclusivamente de direito, e os documentos juntados nos autos faz com que 

 

c) seja desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual, passo ao julgamento 

 

d) antecipado da lide. 

 

 

103. a) A pretensão da parte autora/credora prende-se ao pedida de falência pela 

 

b) inadimplência do devedor, que não honrou com o pagamento dos títulos de crédito trazidos 

 

c) junto a inicial. 

 

104. a) Assim sendo, passo, inicialmente, à análise da regularidade, para fins 

 

b) falimentares, dos títulos que embasam o pedido na modalidade de impontualidade 

injustificada, 

 

c) nos termos do contido no art. 94, I, da Lei 11.101/2005. 

 

 

105. a) Prescreve referido dispositivo que será decretada a falência do devedor 

 

b) que, sem relevante razão de direito deixar de pagar, no vencimento, obrigação líquida 

 

c) materializada em títulos executivos cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) 

salários 

 

d) mínimos na data do pedido de falência. 

 

 

106. a) De fato, para fins de falência, foi estipulado, dentre outros motivos 

 

b) ensejadores ao reconhecimento do estado falimentar, a chamada insolvência jurídica. Uma 

das 

 

c) situações resta exposta no referido inciso I, devendo o pedido ser alicerçado, em quaisquer 

 

 

d) títulos executivos e não pagos, desde que devidamente protestados e a somatória resulte 40 

 

e) (quarenta) salários mínimos à época do ajuizamento. 

 

107. a) No caso dos autos a somatória dos valores constantes das duplicatas 



 

 

b) vencidas e não pagas, acompanhadas dos respectivos protestos, não só atingem, como 

 

c) superam o valor de 40 (quarenta) salários mínimos à época do ajuizamento da demanda. 

 

 

108. a) Conforme o que fora exposto nos itens 2.2.1.2. e 2.2.2.2., quando da 

 

b) análise das preliminares aduzidas, os títulos que embasam esta demanda, encontram-se 

 

c) revestidos de executividade, certeza e exigibilidade. 

 

 

109. a) Os protestos foram efetivamente realizados tendo sido entregues no 

 

b) endereço em que a parte requerida desempenha sua atividade econômica, conforme 

 

c) explicitado no item 2.2.1.1. desta decisão. 

 

 

110. a) Deste modo, adequada a via eleita. 

 

 

111. a) Isto posto, constata-se que a ré não demonstrou a existência de relevante 

 

b) razão de direito, bem como não logrou êxito em provas a existência das hipóteses descritas 

no 

 

c) art. 96 da Lei 11.101/2005. 

 

 

112. a) Sobre o assunto: 

 

 

113. a) "APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELEVANTE RAZÃO AO 

 

b) INADIMPLEMENTO. SUPERAÇÃO DA INSOLVÊNCIA. INVIABILIDADE. 

 

c) DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA. 

 

d) 1. Não havendo a demonstração da relevante razão invocada a ponto de 

 

e) justificar a inadimplência de determinada sociedade (art. 333, inc. II, do CPC), 

 

f) bem como não havendo previsão de que possa superar a situação de 

 

g) insolvência sem a sua quebra, impõe-se, porque também presentes os 

 

h) requisitos formais para tanto, a decretação da sua falência. 2.Apelação a que se 

 

i) dá provimento". (TJPR Apelação Cível nº 718.604-8 17 ª Câmara Cível Relator  



 

 

j) Francisco Jorge Publicação: 19/07/2011). Grifo Nosso. 

 

114. a) No mesmo sentido: 

 

 

115. a) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 

 

b) DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA EXTINTA POR 

 

 

c) DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DECRETAÇÃO DA QUEBRA. ART. 94, INC. 

 

d) I, DA LEI DE FALÊNCIAS. REQUISITOS PRESENTES. PROTESTO ESPECÍFICO 

 

e) DO TÍTULO. IMPONTUALIDADE DEMONSTRADA. VALOR SUPERIOR A 40 

 

f) SALÁRIOS MÍNIMOS. DEPÓSITO ELISIVO. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO SEM 

 

g) JUSTO MOTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há o que 

 

h) se falar em cerceamento de defesa se as provas carreadas aos autos são suficientes 

 

i) para o livre convencimento motivado do magistrado. 2. Para que se encontre 

 

j) caracterizado o comportamento descrito pelo art. 94, I da LF é necessário que o 

 

l) empresário devedor tenha sido impontual, sem relevante razão jurídica, no 

 

m) cumprimento de obrigação documentada em título executivo. A impontualidade, 

 

n) ademais, deverá ser provada necessariamente pelo protesto, cambial ou 

 

o) especial, do título. (TJPR - 18ª C.Cível - AI 627642-4 - Foro Central da Comarca da 

 

p) Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: José Carlos Dalacqua - Unânime - J. 

 

q) 19.05.2010). Grifo Nosso. 

 

 

116. a) Ressalta-se, ainda, que a Lei 11.101/2005 estabelece, no parágrafo único 

 

b) do art. 98, a possibilidade de o devedor, no prazo da contestação, depositar o valor 

 

c) correspondente ao crédito, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, 

 

d) hipótese esta em que a falência não será decretada. 

 

 

117. a) No entanto, não se olvidou, a ré, em efetuar o referido depósito elisivo. 

 



 

 

118. a) Posto desta forma, em qualquer vértice que se olhe, verifica-se que a 

 

b) pretensão inicial do autor é a medida de se impõe, posto que preenchidos todos os requisitos 

 

c) constantes no art. 94, I, da Lei 11.101/2005, devendo-se, pois, prolatar a sentença 

declarando 

 

d) a falência da empresa requerida. 

 

 

119. a) 3. Dispositivo 

 

 

120. a) Pelo exposto, nos termos do art. 99 e incisos da Lei 11.101/2005, julgo 

 

b) procedente o pedido inicial, para o fim de decretar a falência da pessoa jurídica Estação 

da 

 

c) Malha Ltda., inscrita sob o CNPJ nº 04.258.262/0001-01, com sede na Avenida 

Governador 

 

d) Roberto da Silveira, nº 840, Barra Funda, CEP: 86.800-520, Apucarana – Paraná. 

 

 

121. a) Fixo o termo legal da falência em 90 (noventa) dias contados a partir do 

 

b) protesto por falta de pagamento, excluindo-se eventuais protestos que tenham sido 

cancelados. 

 

122. a) Determino que o falido apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, relação 

 

b) nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos 

 

c) respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos autos, sob pena de caracterização de 

 

d) crime de desobediência. 

 

 

123. a) Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, estes contados da respectiva publicação 

 

b) em edital desta sentença, para que os credores apresentem as suas habilitações de crédito. 

 

 

 

124. a) Também ordeno a suspensão de todas as ações ou execuções contra o 

 

b) falido, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º, da Lei 11.101/2005. 

 

 

125. a) Na sequência, proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou oneração 



 

 

b) de bens do falido, submetendo-os preliminarmente à autorização judicial e do Comitê, se 

 

c) houver oportunidade. 

 

 

126. a) Ordeno ao Registro Público de Empresas (Junta Comercial) que proceda à 

 

b) anotação da falência no registro do devedor, para que conste a expressão “Falido”, a data da 

 

c) decretação da falência e a inabilitação para exercer qualquer atividade empresarial a partir 

 

d) desta data até a sentença de extinção das obrigações, conforme o previsto no art. 102 da Lei 

 

e) 11.101/2005. 

 

 

127. a) Nomeio como administrador judicial o Sr. Clybas Correa Rocha Neto 

 

b) (clybas@ccrochaneto.com), que desempenhará suas funções nos exatos termos do art. 22, 

III, 

 

c) da Lei 11.101/2005, devendo ser intimado para a assinatura do termo de compromisso no 

 

d) prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme preceitua o art. 33 da norma 

supramencionada. 

 

 

128. a) Oficie-se ao Banco Central, Registros Imobiliários, DETRAN e Receita 

 

b) Federal para que informem sobre a existência de bens e direitos do falido. 

 

 

129. a) Determino, de momento, a lacração do estabelecimento comercial, como 

 

b) forma de segurança, até que o administrador promova a arrecadação de bens, onde, após, 

 

c) deliberarei sobre eventual continuidade dos negócios. 

 

 

130. a) Determino que o administrador judicial efetue a arrecadação dos bens e 

 

b) documentos, bem como sua avaliação (art. 108 da LRE); 

 

 

131. a) Intime a falida e seus sócios de que poderão fiscalizar a administração da 

 

b) falência, requerer as providências necessárias para a conservação de seus direitos ou dos 

 

c) bens arrecadados e intervir nos processos em que a massa seja parte ou interessada (art. 103 

 



 

da LRE); 

 

 

132. a) Intime o representante legal da falida, bem como seus sócios, para que 

 

b) compareçam em Cartório, dentro de cinco dias, a fim de que sejam tomadas por termo suas 

 

c) declarações, juntando cópia de todos os contratos da falida, inclusive bancários, bens 

móveis e 

 

d) imóveis, fornecendo nome e endereço do contador, em suma, deverão comparecer 

 

e) acompanhados de todos os documentos a que se refere o art. 104 da LRE, sob pena de 

 

f) desobediência; 

 

 

 

133. a) Intime o representante legal da falida, bem como seus sócios, para que 

 

b) cumpram o disposto no art. 104 da LRE. 

 

 

134. a) No mais, cumpram-se as prescrições contidas no Código de Normas da 

 

b) Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná. 

 

 

135. a) Publique-se, inclusive afixando-se cópia na sede do estabelecimento 

 

b) comercial. Registre-se. Intimem-se. 

 

 

136. a) Ciência ao Ministério Público. 

 

 

137. a) Intimem-se ainda as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal 

 

b) acerca desta decisão, observando o disposto no art. 99, XIII, da Lei 11.101/2005. 

 

 

138. a) Expeça-se também o edital constante no parágrafo único do art. 99, da Lei 

 

b) 11.101/2005. 

 

139. a) Neste ato tranladei cópia da presente decisão aos autos n. 

 

b) 0003067-34.2011.8.16.0044 .Translade-se cópia dos títulos que embasam o pedido 

falimentar 

 

c) constante dos autos n. 0003067-34.2011.8.16.0044 para este feito, para facilitação eis que 



 

 

d) julgados conjuntamente devem correr em autos únicos. Feito isso arquive-se os autos n. 

 

e) 0003067-34.2011.8.16.0044 sem baixas. 

 

. 

140. a) Quanto aos autos sob a numeração 0009453-51.2009.8.16.0044, 

 

b) considerando a resolução da presente lide, com a consequente decretação da falência da 

 

c) empresa requerida, converto referido demanda em Habilitação de Crédito, a qual deverá 

seguir, 

 

d) no que couber, as disposições contidas no art. 7º e seguintes da LRE. 

 

 

141. a) Demais intimações e diligências que se fizerem necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S_S_RS_01 

 

 

1. a) Vistos etc. 

 

2. a) VALMOR INDÚSTRIA TEXTIL LTDA. ajuizou pedido de  

b) falência contra L. R. BIER ME, afirmando que é credora da ré da quantia de R$  

c) 58.961,56, referente a duplicatas mercantis vencidas e não pagas, vinculadas a  

d) notas fiscais de compra e venda mercantil realizadas entre as partes. Disse  

e) que a impontualidade da demandada restou demonstrada pelo protesto dos  

f) referidos títulos, sendo possível a decretação da falência com fundamento no  

g) art. 94, inciso I, da Lei nº 11.101/05. Por tais razões, requereu a decretação  

h) judicial da falência da ré. Juntou os documentos das fls. 06/34. 

 

3. a) Citada, a ré apresentou contestação às fls. 62/67, alegando,  

b) preliminarmente, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento  

c) válido e regular do processo, porquanto os protestos apresentados pela autora  

d) não possuem a notificação com identificação da pessoa que a recebeu,  

e) conforme dispõe a Súmula n.º 361 do STJ. No mérito, asseverou que é inviável  

f) a decretação da quebra com base em cobrança de título que não preenche os  

g) requisitos legais. Encerrou postulando a improcedência da demanda. Instruiu o  

h) feito com os documentos das fls. 77/80. 

 

4. a) Houve réplica (fls. 69/74), com a juntada de documentos. 



 

 

5.  a) A parte autora manifestou-se às fls. 82/84. 

 

6.  a) O Ministério Público manifestou-se no sentido de que não iria  

b) intervir no presente feito. 

 

7.  a) Relatei. 

 

8.  a) Decido. 

 

9.  a) A matéria discutida nesse feito é exclusivamente de direito,  

b) razão por que passo diretamente ao julgamento antecipado, com base no art.  

c) 330, inciso I, do Código de Processo Civil. 

 

10.  a) A preliminar suscitada pela ré confunde-se com o mérito,  

b) motivo pelo qual será analisada conjuntamente com este. 

 

11.  a) O art. 94 da Lei n.º 11.101/05 elenca as  

b) hipóteses de decretação da falência do devedor. 

 

12.  a) In casu, a autora sustenta a sua pretensão na hipótese 

b) prevista no inciso I do referido dispositivo legal, que diz: 

 

13.  a) “sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação  

b) líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma  

c) ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do  

d) pedido de falência;” (grifei) 

 

14.  a) Os protestos dos títulos referidos na inicial encontram-se às  

b) fls. 17, 21, 23, 25 e 28, e as cópias dos recibos de intimação da devedora, às   

c) fls. 75/76, devidamente identificadas as pessoas que os firmaram:  “Jucilene  

d) Petró” e ”Leia Peixoto”. 

 

15.  a) Na manifestação da parte ré às fls. 82/84, que ocorreu após a  

b) juntada dos recibos de intimação, verifica-se que, em nenhum momento, negou   

c) que  os notificados trabalhassem para ela, limitando-se a alegar que não  

d) detinham poderes para representá-la. 

 

16.  a) Ainda, a demandada sustentou que a notificação ocorreu em  

b) endereço diverso do de sua sede, o que não encontra respaldo nos  

c) documentos já mencionados anteriormente. 

 

17.  a) Por oportuno, cabe referir que, ao contrário do que sustentou  

b) a ré, não é necessário para fins de pedido de falência com base no art. 94,  

c) inciso I, da Lei nº 11.101/05, que a pessoa que receba a notificação do protesto  

d) possua poderes de representação. Nesse sentido, aliás, e a mais recente  

e) jurisprudência do e. Tribunal de Justiça gaúcho e do Superior Tribunal de  

f) Justiça. In verbis: 

 

18.  a) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PRÉVIO DE  

 



 

b) ADMISSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO DO STJ. FALÊNCIA.  

 

c) PROTESTO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. RECEBIMENTO DA  

 

d) NOTIFICAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA N. 361-STJ. REEXAME.  

 

e) SÚMULA N. 7-STJ. NÃO PROVIMENTO.  1. O juízo prévio de  

 

f) admissibilidade do recurso especial não vincula o Superior Tribunal de  

 

g) Justiça.  2. "É prescindível o protesto especial para a formulação do 

 

h) pedido de falência." (REsp 1052495/RS, Rel. Min. Massami Uyeda,  

 

i) Terceira Turma, DJe 18/11/2009)  3. "A notificação do protesto, para  

 

j) requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da  

 

l) pessoa que a recebeu." Súmula n. 361 do STJ. Concluído pelo Tribunal  

m) local que houve a devida identificação, o reexame da questão esbarra no  

n) enunciado n. 7, da Súmula do STJ. Não se exige, ademais, que a pessoa  

o) identificada tenha poderes formais para o recebimento da referida  

p) notificação. 4. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1016893/SP,  

q) Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado  

s) em 01/09/2011, DJe 08/09/2011) (grifei) 

 

19.  a) APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE FALÊNCIA. DECRETAÇÃO DA  

b) QUEBRA. IMPOSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL DO  

c) PROTESTO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE QUEM RECEBEU A  

d) INTIMAÇÃO. SÚMULA Nº. 361 DO STJ. 1. Em se tratando de pedido de  

e) falência com base na impontualidade, para que seja reconhecida a  

f) regularidade do protesto, é imprescindível que haja no instrumento a  

g) indicação do nome da pessoa que recebeu a intimação, bem como a sua  

h) assinatura, sendo despicienda a exigência de que a pessoa que foi  

i) cientificada tenha poderes de representação da empresa. 2. Da análise  

j) dos instrumentos de protesto insertos nos autos, denota-se que inexiste a  

l) identificação da pessoa que recebeu a intimação, de que sorte que o  

m) protesto em questão não está apto a instruir o pedido de falência.  

n) Inteligência da Súmula n. 361 do STJ. 3.Comprovada a ausência de  

o) regularidade formal do protesto, a teor do que estabelece o artigo 96,  

p) inciso VI, da Lei 11.101/2005, o que descaracteriza a impontualidade  

q) exigida pela lei falimentar. Negado provimento ao apelo. (Apelação Cível  

r) Nº 70053441994, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,  

s) Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 24/04/2013) (grifei) 

 

20.  a) Portanto entendo inexistir  qualquer irregularidade no  

b) procedimento de protesto efetivado,  sendo  válido para fundamentar o pedido de quebra. 

 

21.  a) De outra banda, não existe nos autos qualquer elemento  

b) de prova que demonstre a existência de alguma “relevante razão de direito” que  

c) justifique a inadimplência da ré ou alguma das hipóteses previstas no art. 96 da  



 

d) Lei nº 11.101/05. 

 

22.  a) Assim, não havendo qualquer óbice à pretensão da autora,  

b) que encontra respaldo legal da Lei de Falências, a procedência do seu pedido  

c) é a medida que se impõe. 

 

23.  a) Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido feito por  

b) VALMOR INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA. contra  L. R. BIER ME para decretar a  

c) falência da ré, administrada por Luiz Rogério Bier, com fulcro no art. 94, I, da  

d) Lei de Recuperação Judicial nº 11.101/2005, declarando-a aberta na data de  

e) hoje, às 15h, e determinando o que segue: 

 

24.  

 

a) a) nomeio como Administrador Judicial o Sr. Guilherme Costa,  

b) que deverá ser comunicado de tal decisão pelo Cartório Judicial,  sob  

c) compromisso, que deverá ser prestado em 48 horas, atendendo ao disposto no  

d) art. 99, IX, da LRF, e verificar se existe a possibilidade de continuação  

e) provisória das atividades da falida; 

 

25.  a) b)declaro, como termo legal, a data de 11-12-2009  (fl.  

b) 17),correspondente ao nonagésimo (90º) dia do primeiro protesto por falta de  

c) pagamento, na forma do art. 99, II, da Lei de Falências; 

 

 

26.  a) c)intime-se o representante legal da  Falida para que  

b) cumpram o disposto no art. 99, III, da Lei de Quebras, no prazo de cinco (05)  

c) dias, apresentando a relação de credores, bem como atendam ao disposto no  

d) art. 104 do referido diploma legal; 

 

27.  a) d)fixo o prazo de quinze (15) dias para habilitação  

b) dos credores, na forma do artigo 7º, § 1º, c/c art. 99, IV, ambos da atual Lei de  

c) Falências, devendo o Administrador Judicial apresentar a lista de credores para  

d) publicação do edital a que alude o § 2º do mesmo dispositivo legal; 

 

 

28.  a) e)suspendam-se as execuções existentes contra a devedora,  

b) inclusive as atinentes ao sócio solidário,  exceto as com datas de licitações já  

c) designadas, vindo o produto em benefício da massa, ou aquelas em que houve  

d) concurso de litisconsortes passivos, que prosseguirão quanto a estes, bem  

e) como os executivos fiscais e ações que demandarem por quantias ilíquidas,  

f) atendendo ao disposto no art. 6º c/c o art. 99, V, ambos da atual Lei de  

g) Quebras; 

 

29.  a) f) cumpra a Sra. Escrivã as diligências estabelecidas em lei,  

b) em especial as dispostas no art. 99, VIII, X, XIII e respectivo parágrafo único do  

c) mesmo dispositivo da Lei 11.101/05, procedendo-se às comunicações e  

e) intimações de praxe; 

 

 

30.  a) g) efetue-se a lacração do estabelecimento e arrecadem-se  

b) os bens da falida, nos termos do art. 99, XI, e da Lei 11.101/05; 

 



 

31.  a) h) oficie-se aos estabelecimentos bancários para que  

b) sejam encerradas as contas da demandada, bem como para que prestem  

c) informações quanto aos saldos porventura existentes nas mesmas, na forma  

d) do art. 121 da LRF; 

 

32.  a) i) ainda, com base no art. 99, VI, da Lei 11.101/05, determino a  

b) indisponibilidade dos bens do proprietário da demandada pelo prazo de que  

c) trata o art. 82, § 1º, do mesmo diploma legal, com envio de ofício ao  Registro  

d) Imobiliário e Departamento de Trânsito para tanto, com base no art. 99, VII, da  

e) LRF; 

 

33.  a) Publique-se. 

 

34.  a) Registre-se. 

 

35.  a) Intimem-se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S_S_RS_02  

 

 

1. a) Vistos etc. 

 

2. a) SIGHTGPS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA  

 

b) ajuizou a presente ação com pedido de falência contra a empresa KALIFA  

 

c) EXTRAÇÃO NAVEGAÇÃO COMÉRCIO LTDA. Teceu considerações acerca 

d) da falência, alegando ser cabível no caso concreto, haja vista a insolvência  

 

e) da requerida, sob pena de prejuízo aos credores, face ao risco de  

 

f) dilapidação patrimonial. Afirmou a competência deste juízo para o trâmite do  

 

g) processo falimentar. Alegou ser credora da demandada pela quantia de R$  

 

h) 296.800,00, representado por instrumento particular de confissão de dívida,  

 

i) celebrado em 20/11/2006, documento que se trata de uma segunda  

 

j) renegociação de dívida, decorrente da venda de aparelhos que relaciona,  

 

l) consoante nota fiscal em anexo, transação ocorrida em 18/07/2005. Disse  

 

m) que na oportunidade a requerida depositou a importância de R$ 8.500,00,  



 

 

n) subsistindo um débito no valor de R$ 220.250,00, débito este que foi  

 

o) renegociado a primeira vez em 07/03/2006 e, não tendo sido cumpridas as  

 

p) obrigações pactuadas naquele título, uma segunda renegociação foi feita,  

 

q) nos termos do contrato juntado aos autos, onde a requerida comprometeu- 

 

r) se ao pagamento de R$ 320.000,00, em 08 prestações sucessivas de R$  

 

s) 40.000,00, sendo procedida a entrega de 08 cheques nesse valor, dos quais  

 

t) apenas o primeiro foi pago, sendo os demais cancelados. Aduziu que antes  

 

u) do protesto por falta de pagamento enviou notificação extrajudicial à  

 

v) recorrida, no dia 19/03/2007, que foi objeto de resposta no dia 22/03/2007,  

 

x) sendo que, em razão do não pagamento, o título foi protestado, tendo a  

 

z) requerida deixado de pagar, realizando um contraprotesto. Argumentou que  

 

1) a impontualidade comprovada pelos documentos juntados determina a  

 

2) insolvência da devedora, que deixou de pagar débito superior a 40 salários  

 

3) mínimos, cuja falência deve ser decretada, nos termos do artigo 94 da Lei  

 

4) 11.101/05. Destacou que as alegações da devedora, ao receber a  

5) notificação e protesto, no sentido de que não teria havido instalação a  

6) contento de um dos equipamentos, e não instalados outros dois, não merece  

7) acolhida, na medida em que o contrato previa unicamente a compra e  

8) venda, e a instalação dependeria de pagamento antecipado das despesas  

9) técnicas. Disse que eventual depósito elisivo deve compreender o total do  

10) débito, honorários de 20% e custas do processo. Requereu a intervenção do  

11) Ministério Público para apurar ocorrência de delito na conduta do sócio que  

12) cancelou os cheques. Postulou a citação e final procedência (fls. 02/15).  

13) Juntou documentos (fls. 16/64). 

 

3. a) Citada, a ré apresentou contestação, alegando, em  

b) preliminar, carência de ação, eis que no instrumento que instrui a inicial foi  

c) dada garantia para o pagamento do débito; inexistência de valor certo e  

d) seguro quanto ao débito;  e existência de justificativa para o atraso no  

e) pagamento, em face do descumprimento, pela autora, da parte que lhe cabia  

f) no contrato. Destacou ser princípio da Lei de Falências a preservação da  

g) empresa. Disse que até o momento a autora não cumpriu com sua  

h) obrigação, que é de entregar a totalidade dos equipamentos e conclusão do  

i) serviço de instalação, além de apresentar defeito aquele que foi instalado,  

j) sendo este o motivo da impontualidade. Afirmou que desde março de 2007  

l) mantém contato com a autora, visando a entrega da totalidade dos  



 

m) equipamentos e realização dos reparos, mas encontra resistência no  

n) cumprimento. Aduziu que a autora não tem o direito de exigir o pagamento  

o) antecipado das despesas de seus técnicos. Refutou a alegação de que a  

p) própria requerida teria solicitado a instalação em data posterior. Referiu que  

q) até havia concordado em pagar antecipadamente as despesas, mas a  

r) autora não informou o valor. Insurgiu-se contra a inclusão, no valor do  

s) débito, de honorários advocatícios de 20%, aduzindo que por ocasião do  

t) contrato já pagou honorários advocatícios de 32.000,00, valor que deve ser  

u) abatido de eventual condenação que venha a ser fixada. Disse que vem  

v) enfrentando prejuízos, decorrentes do descumprimento por parte da autora  

x) ao não entregar todos os equipamentos e não realizar os reparos solicitados,  

z) como estava obrigada, por serem equipamentos de alta precisão e de  

1) extrema importância na atividade da requerida, que opera com dragagem de  

2) canais. Requereu o acolhimento das preliminares, com a extinção do feito,  

3) ou a improcedência da demanda (fls. 85/101). Juntou documentos (fls.  

4) 102/122). 

 

4. a) Em sede de réplica, a autora refutou as preliminares,  

 

b) argumentando ser do credor a opção pela via executiva ou falimentar,  

 

c) destacando que a requerida jamais enviou à autora os documentos de  

d) identificação e propriedade do veículo dado como garantia, aduzindo que se  

e) trata de objeto que não possui liquidez. Disse que não há qualquer  

f) imprecisão no valor cobrado, que decorre do termo de confissão de dívida,  

g) descontados os valores já pagos, acrescidos dos encargos constantes no  

h) contrato, tendo havido apenas um erro de digitação de números no que se  

i) refere a divergência apontada pela requerida. Alegou que os honorários  

j) incluídos no cálculo estão previstos no contrato. Aduziu que os honorários  

l) advocatícios pagos por ocasião da renegociação do contrato referem-se  

m) exclusivamente àquela negociação extrajudicial. No tocante ao mérito, após  

n) individualizar os itens adquiridos pela requerida, constantes em duas notas  

o) fiscais distintas, alegou que somente uma delas é objeto do título executivo  

p) que embasa o pedido falimentar, cujos itens foram induvidosamente  

q) entregues, como a própria ré admitiu em correspondência enviada à autora,  

q) sendo que os softwares de cessão de uso, objeto de outra nota fiscal,  

r) também já foram entregues, e somente ainda não foram instalados por que a  

s) requerida não pagou as despesas relativas, destacando que não pode a  

t) autora antecipar essas despesas para depois ressarcir-se junto à  

u) demandada, já que esta sequer pagou o valor principal, referente a  

v) aquisição. Disse que no documento juntado pela própria requerida consta o  

u) valor que deveria ser pago, o que afasta a argumentação de que não tinha a  

x) requerida ciência do valor. Asseverou que as alegações da requerida não  

z) encontram amparo no artigo 96 da Lei 11.101/2005. Insurgiu-se contra o  

1) pedido da requerida de ver-se ressarcida  de eventuais prejuízos pela  

2) suposta falta de entrega e não realização de reparos, por não se tratar de  

3) reconvenção e por não assistir razão à ré em seus argumentos. Postulou o  

4) indeferimento das preliminares e procedência dos pedidos formulados na  

5) inicial (fls. 124/138). Juntou documentos (fl. 142). 

 

5.  a) Intimadas as partes sobre o interesse na dilação probatória,  



 

b) a autora postulou o julgamento antecipado (fls. 144/145), enquanto a  

c) requerida pediu a produção de prova oral, requerendo, também, a  

d) apreciação das preliminares arguidas (fls. 148/149). 

 

6.  a) Foram rejeitadas as preliminares de carência de ação por  

b) existência de garantia contratual e por imprecisão do valor, postergando-se a  

c) análise da alegação de inadimplemento parcial do contrato para o mérito,  

d) por depender de dilação probatória, sendo designada, desde logo, audiência  

e) de instrução (fl. 150). Dessa decisão a requerida interpôs agravo de  

f) instrumento (fls. 163/176), ao qual foi negado provimento  (fls. 239/245). 

 

7.  a) Em audiência de instrução, dispensados os depoimentos  

 

b) pessoais (fl. 183), foram ouvidas quatro testemunhas (fls. 255/260, 454 e  

 

c) 554). 

 

 

8.  a) Encerrada a instrução, oportunizada apresentação  

b) de memoriais, o autor reiterou as alegações da inicial no que se refere a origem  

c) do débito. Afirmou estarem preenchidos os requisitos legais para a  

d) decretação da falência, tendo em vista a impontualidade da ré, demonstrada  

e) pelo protesto, relativamente a débito superior a quarenta salários mínimos.  

f) Aduziu que a requerida não demonstrou nenhuma relevante razão para não  

g) honrar os pagamentos, eis que reconheceu terem sido entregues os  

h) equipamentos e a assistência técnica reclamada dependeria do pagamento  

i) antecipado das despesas de locomoção, o que não foi atendido pela  

j) requerida. Afirmou que o estado de insolvência da ré encontra-se  

l) demonstrado pelos vários protestos junto ao SERASA e existência de outros  

m) pedidos de falência (fls. 571/578). 

 

9.  a) A requerida, por seu turno, reiterou que a demanda tem  

b) características de cobrança, bem assim de que a nova Lei de Falências visa  

c) a preservação da empresa. Disse que a autora pretende, pela presente  

d) ação, receber o valor sem cumprir a sua parte na obrigação, consistente na  

e) entrega da totalidade dos equipamentos e assistência técnica que lhe cabia,  

f) assim como treinamento dos funcionários, razão pela qual, nos termos do  

g) artigo 476 do Código Civil, não pode exigir o implemento da obrigação por  

h) parte da requerida. Reiterou demais alegações da contestação quanto a  

i) exigência de pagamento antecipado das despesas do técnico, o que 

j) entende indevido, além de não ter sido informado o valor respectivo. Disse  

l) que as testemunhas corroboraram as alegações da contestação. Pugnou pela  

m) improcedência (fls. 580/589). 

 

10.  a) É O RELATO. 

 

11.  a) PASSO A DECIDIR. 

 

12.  a) Inicialmente, necessário que se diga que a alegação da  

b) demandada, reiterada em sede de alegações finais, no sentido de que a  

c) autora deveria ter ingressado com ação de cobrança, já restou afastada por  



 

d) ocasião do despacho saneador, decisão que foi confirmada em sede de  

e) agravo de instrumento. 

 

13.  a) Quanto ao alegado inadimplemento parcial do contrato,  

b) também arguido como preliminar, e cuja análise entendeu-se que  

c) dependeria de dilação probatória, e constitui-se no principal argumento da  

d) defesa, destaco, em face da alegação da parte autora no sentido de que não  

e) se enquadraria nas matérias admitidas como defesa, que o inciso V do artigo  

f) 96 da Lei de Falências, possibilita seja arguido pelo demandado em defesa  

g) “qualquer outro fato que extinga ou suspenda obrigação ou não legitime a  

h) cobrança de título”. 

 

14.  a) Portanto, a alegação da demandada deve ser analisada a  

b) fim de que se conclua se há ou não inadimplemento parcial por parte da  

c) autora que afaste a exigibilidade do valor constante no título que embasa o  

d) pedido de falência, mesmo por que a demanda é fundada no inciso I do  

e) artigo 94, qual seja, a impontualidade, sendo que o próprio dispositivo legal  

f) citado faz menção de que a falência, nesse caso, é decretada, se o  

g) inadimplemento se dá 'sem relevante razão de direito'. 

 

15.  a) A alegação da demandada constante na defesa processual  

b) é a mesma que se extrai das manifestações extrajudiciais, cujas cópias vem  

c) juntadas aos autos nas folhas 32, 106, 107 e 113, em que manifesta  

d) descontentamento em relação a entrega e instalação dos aparelhos  

e) DREDGEPACK, referindo que apenas um deles foi entregue, e que não  

f) estaria funcionando a contento, bem como que outros dois não foram  

g) entregues, postulando o comparecimento de técnicos da empresa autora  

h) para solução de problemas verificados naquele em funcionamento e  

i) instalação de outros dois. Das correspondências trocadas percebe-se  

j) controvérsia em relação ao pagamento de despesas de diária e  

l) deslocamento dos técnicos, o que também foi suscitado na defesa escrita,  

m) sendo que a requerida admite ser sua a obrigação de arcar com essas  

n) despesas, mas não concorda em fazê-lo de forma antecipada. 

 

16.  a) Quanto a negociação levada a efeito entre as partes,  

b) percebe-se que a requerida adquiriu, da autora, 04 unidades de sistema de  

c) radionavegação GPS Vector; 02 sistemas de radionavegação DGPS; e 02  

d) sistemas de levantamento hidrográfico Navisound, consoante nota fiscal de  

e) venda número 8390 (cópia na folha 42), bem como 04 serviços de cessão  

f) para uso do software DREDGEPACK e 02 serviços de cessão para uso do  

g) software HYPACK MAX, consoante se extrai da nota fiscal de serviço  

h) número 1062 (cópia na folha 44), tudo em 18.07.2005.  A primeira nota fiscal  

i) tem o valor de R$ 229.000,00, enquanto a segunda o valor de R$  

j) 106.000,00. 

 

17.  a) Embora não haja dúvidas de que a negociação foi  

b) conjunta, tendo em vista constarem todos os itens na requisição de material  

c) de folha 43 (embora posteriormente tenha sido alterado o valor, subtraindo  

d) aqueles itens que constaram na nota fiscal 1062), certo é que o instrumento  

e) particular de confissão de dívida da folha 26/27, assim como o de folhas  



 

f) 28/29, informam, para constituição do débito,  na cláusula primeira, apenas o  

g) valor da nota fiscal de venda nº 8390, descontando a quantia depositada em  

h) 04.07.2005, pela demandada, no valor de R$ 8.750,00. Na cláusula segunda  

i) há inclusão de um valor a título de 'custas dos serviços de instalação e  

j) treinamento fornecidos pela credora', que no primeiro contrato tem o valor  

l) de R$ 20.500,00, e no segundo, R$ 33.450,00. 

 

18.  a) Nada foi mencionado por qualquer das partes sobre o  

b) débito constante na nota fiscal 1062, não se tendo notícia, portanto, se  

c) houve ou não o pagamento daquele valor.  O fato é que tal valor não integra  

d) o documento que originou o pedido de falência 

 

19.  a) Percebe-se, ainda, que no primeiro instrumento firmado, no 

b) parágrafo quarto, constou que ficariam em poder da credora, a título de  

c) garantia, 02 equipamentos modelo Vector-Pro e 03 equipamentos modelo  

d) DREDGEPACK, cuja liberação dependeria da regularidade dos pagamentos  

e) assumidos, no caso, 08 parcelas de R$ 35.000,00. Referido instrumento  

f) particular foi firmado em 07 de março de 2006. 

 

20.  a) Após, em 20 de novembro de 2006, novo instrumento foi  

b) firmado pelas partes, depreendendo-se, pelos valores, que não houve  

c) qualquer pagamento em relação ao primeiro, sendo agora renegociado o  

d) débito para pagamento em 08 parcelas de R$ 40.000,00, mediante entrega  

f) de cheques, especificados nos documentos. Neste novo acordo a requerida  

g) deu um bem em garantia, constando que os equipamentos ainda em poder  

h) da credora a título de garantia seriam entregues conforme solicitação da  

i) demandada. Segundo informação da autora, e não contestada pela  

j) requerida, desse novo pacto, somente o primeiro cheque foi honrado, tendo  

h) sido dada contraordem aos demais. 

 

21.  a) Apesar das datas em que firmados os documentos e  

b) realizada a compra e venda, verifica-se que a primeira reclamação formal da  

c) requerida ocorreu apenas em 22 de março de 2007, consoante folha 32, isso. 

d) após ser notificada pela autora em face do cancelamento dos cheques 

 

22.  a) Quanto a insurgência da requerida ao fato de ser exigido o  

b) pagamento antecipado das despesas do técnico para instalação dos  

c) equipamentos faltantes, única imposição da autora para que o serviço fosse. 

d) realizado, entende-se não tenha razão de ser. Veja-se que a requerida não  

e) contesta seja sua a responsabilidade de efetuar o pagamento das despesas,  

f) insurgindo-se apenas quanto ao pagamento antecipado. Todavia, a forma de  

g) pagamento não restou pactuada por escrito e, diante do comportamento  

h) negocial da requerida, que havia pago apenas pequena parcela do valor dos  

i) equipamentos adquiridos, dando contraordem aos cheques que entregara  

j) para quitação das parcelas, a cautela era perfeitamente lícita, pois não tinha 

l) a autora nenhuma garantia de que, se custeasse as despesas, o  

m) ressarcimento seria feito, já que não estava sendo honrado o débito  

n) principal. 

 

23.  a) Também não há como acolher a alegação da requerida de  



 

 b) que não tinha conhecimento dos valores das diárias, pois constam  

c) expressamente no documento de folha 104/105, enviado pela autora à  

d) requerida, e pela própria demandada juntado por ocasião da contestação. 

 

24.  a) Por fim, quando firmado o documento de folha 113 (do qual  

b) não há comprovante de remessa, ao contrário dos demais, em relação aos  

c) quais foram juntados os ARs respectivos), onde a requerida dispôs-se a  

d) pagar as diárias, postulando fosse informada conta para tanto, já estava em  

e) trâmite a presente ação judicial, eis que ajuizada em 27.06.2007, sendo o  

f) documento datado de 11 de dezembro de 2007. 

 

25.  a) A propósito, registra-se causar estranheza que uma  

 

b) empresa adquira produtos que totalizam mais de trezentos mil reais e, sendo  

 

c) necessário pagar diárias de técnico para instalação de parte deles, com  

d) diária de R$ 1.200,00, além das passagens aéreas, não concorde em fazê-lo  

e) de forma antecipada, mesmo reconhecendo que a obrigação de arcar com  

f) essas despesas lhe compete, preferindo deixar de instalar aparelhos que  

g) alega serem tão importantes no desenvolvimento de sua atividade. 

 

26.  a) No tocante a prova testemunhal, verifica-se que a  

b) testemunha arrolada pela autora e ouvida nas folhas 255/256 informou ter  

c) dado treinamentos aos funcionários da demandada, e que colocou para  

d) funcionar os dois sistemas de batimetria autorizada, compostos de um  

e) ecobatímetro, um software e 1 receptor de GPS. Referiu terem sido  

f) entregues também 04 sistemas de dragagem, dos quais somente um foi  

g) colocado para funcionar, na presença de um engenheiro americano da  

h) Hypack, sendo que os demais não foram instalados, o que teria ocorrido pelo não 

pagamento antecipado das despesas. Destacou que os sistemas  

i) de batimetria são independentes do sistema de dragagem e funcionam  

j) normalmente, mesmo sem a instalação deste. 

 

 

27.  a) Este depoimento está em consonância com a prova  

b) documental e alegações das partes, no sentido de que os itens constantes  

c) na nota fiscal 8390 foram integralmente entregues, como, aliás,  

d) expressamente admitido no primeiro parágrafo da folha 113. Todas as  

e) divergências das partes referem-se, pois, a instalação dos DREDGEPACK,  

f) objeto da nota fiscal 1062. 

 

28.  a) Quanto a prova testemunhal produzida pela requerida, no  

b) depoimento de folha 454, prestado pela testemunha Aciran, na época da  

c) aquisição funcionário da requerida, este afirma que os equipamentos foram  

d) entregues e instalados em uma embarcação de Recife e que teria ocorrido  

e) um problema no software, e que, apesar de terem sido enviados técnicos  

f) para tentar solucionar o problema, este ocorreu novamente. 

 

29.  a) Ao que se pode extrair do depoimento da testemunha, dos  

b) sistemas instalados, algum problema teria se verificado no funcionamento do  

c) software, qual seja, o DREDGEPACK, objeto da nota fiscal 1062. 



 

 

30.  a) No depoimento de Jorge, constante na folha 554, também  

b) há referência a um problema no equipamento de sondagem para ver  

c) profundidade, alegando que os técnicos da autora não compareceram para  

d) solucionar esse problema. Embora a testemunha não tenha referido  

e) expressamente o local, presume-se que a instalação que referiu seja aquela  

f) realizada em Recife, eis que afirma tratar-se do equipamento denominado  

g) DREDGEPACK, e que quatro teriam sido adquiridos, dos quais apenas um  

i) teria sido instalado, o que está de acordo com as alegações das partes. 

 

31.  a) Por fim, a testemunha Walter Guntzel, cujo depoimento  

 

b) consta nas folhas 257 verso e 258, afirma ter prestado assessoria para  

 

c) instalação de equipamentos em Porto Alegre, onde alega que estavam  

 

d) presentes funcionários da autora e de uma empresa chamada Matra,  

 

e) afirmando que o engenheiro dessa última não conseguiu fazer funcionar os  

 

f) equipamentos. Aduziu nada ter acompanhado acerca dos equipamentos de  

 

g) batimetria, pois seria de uma área distinta. Disse ainda que não esteve  

h) presente em Recife, onde um técnico americano teria comparecido e feito a  

i) instalação do sistema, inclusive afirmando a testemunha, contrariamente ao  

j) que defendido pelas partes, sobre a desnecessidade de virem técnicos  

l) estrangeiros para executar esse trabalho. 

 

32.  a) Considerando que as partes afirmam que apenas um  

b) DREDGEPACK foi instalado, em Recife, infere-se que esta testemunha está  

c) se referindo a outro produto, mesmo por que cita uma terceira empresa.  

d) Outrossim, a afirmação de que os técnicos não teriam conseguido colocar o  

e) equipamento para funcionar não foi feita em nenhum momento, na defesa  

f) escrita e também nas correspondências enviadas. 

 

33.  a) Portanto, analisada toda a prova produzida, conclui-se que  

b) os equipamentos constantes na nota fiscal 8390, que é objeto do  

c) instrumento particular de confissão de dívida que instrui o pedido falencial,  

d) foram efetivamente entregues, não podendo eventuais problemas ocorridos  

e) com outros equipamentos, que não integram o débito objeto de cobrança,  

f) suspender a exigibilidade deste débito. Acolhendo as razões do credor,  

g) estar-se-ia legitimando a inadimplência de produtos adquiridos no valor de  

h) R$ 229.000,00, em relação aos quais foi pago cerca de 20% do valor total e  

i) não há reclamação quanto ao funcionamento, em face de supostos  

j) problemas ocorridos com outros produtos, adquiridos na mesma data. 

 

34.  a) Além disso, observa-se que a reclamação da requerida a  

b) respeito do funcionamento de outros itens adquiridos junto a autora somente  

c) foi trazida em março de 2007, no momento em que cobrada pela  

d) inadimplência, apesar de a compra ter sido efetuada em julho de 2005, pois  

e) quando da contraordem aos cheques, nenhuma razão foi formalizada, por  



 

f) escrito, à autora. Da mesma forma, no que se refere ao pagamento antecipado de diárias do 

técnico para instalação dos equipamentos, é  

g) infundada a recusa da parte demandada em fazê-lo, como já ressaltado  

h) acima, haja vista ser obrigação da demandada arcar com essas despesas,  

i) razão pela qual não poderia a autora, já com elevado valor de crédito  

j) insatisfeito junto a demandada, ter que antecipar tais despesas, com  

l) iminente risco de aumentar ainda mais seu prejuízo. 

 

35.  a) Assim, caracterizada está a impontualidade da  

b) demandada, nos termos do inciso I do artigo 94 da Lei falimentar, eis que o  

c) demandado, sem relevante razão de direito, deixou de pagar, no  

d) vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos  

e) protestados cuja soma ultrapassa o equivalente a 40 salários mínimos, sem  

f) que a requerida tenha logrado êxito em demonstrar qualquer das situações  

g) impeditivas relacionadas no artigo 96 da mesma Lei. 

 

36.  a) PELO EXPOSTO, DECRETO A FALÊNCIA da empresa  

b) KALIFA EXTRAÇÃO NAVEGAÇÃO COMÉRCIO LTDA,  administrada por  

c) Tiago Luiz Wiebbelling e Bianca Luiza Wiebbelling, com amparo no art. 94, I,  

d) da Lei de Falências e de Recuperação Judicial n.º 11.101/2005. 

 

37.  a) Nos termos do artigo 99, e incisos, da Lei nº 11.111/05: 

 

38.  a) a) declaro como termo legal a data de 27.03.2007  

b) correspondente ao nonagésimo (90º) dia anterior ao pedido de falência, na  

c) forma do art. 99, II, da Lei de Falências; 

 

39.  a) b)  determino a intimação do(s) sócio(s) da Falida para  

b) que cumpram o disposto no art. 99, III, da Lei de Quebras, no prazo de cinco  

c) (05) dias, apresentando a relação de credores, bem como atendam ao  

d) disposto no art. 104 do referido diploma legal; 

 

40.  a) c) fixo o prazo de quinze (15) dias para habilitação dos 

b) credores, na forma do artigo 7º, § 1º, c/c art. 99, IV, ambos da atual Lei de  

c) Falências, devendo o Administrador Judicial apresentar a lista de credores  

d) para publicação do edital a que alude o § 2º do mesmo dispositivo legal; 

 

41.  a) d) determino a suspensão das execuções existentes  

b) contra a devedora,  exceto as com datas de licitações já designadas, vindo o  

c) produto em benefício da massa, ou aquelas onde houver concurso de  

d) litisconsortes passivos, que prosseguirão quanto a estes, bem como os  

e) executivos fiscais e ações que demandarem por quantias ilíquidas,  

f) atendendo ao disposto no art. 6º c/c o art. 99, V, ambos da atual Lei de  

g) Quebras; 

 

42.  a) e) nomeio Administradora Judicial a Sra. CLAUDETE  

b) FIGUEIREDO, sob compromisso, atendendo ao disposto no art. 99, IX, da  

c) LRF; 

 

43.  a) f) a administradora deverá analisar a atual situação e se  

b) manifestar nos autos acerca da possibilidade de continuação provisória das  



 

c) atividades da falida; 

 

44.  a) g) proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou  

b) oneração de bens da falido, submetendo-os preliminarmente à autorização  

c) judicial e do Comitê, se houver, ressalvados os bens cuja venda faça parte  

d) das atividades normais do devedor se autorizada a continuação provisória  

e) nos termos do inciso XI do caput deste artigo; 

 

45.  a) h) cumpra a Sra. Escrivã as diligências estabelecidas  

b) em lei, em especial as dispostas no art. 99, VIII, X, XIII e respectivo  

c) parágrafo único do mesmo dispositivo da Lei 11.101/05, procedendo-se as  

d) comunicações e intimações de praxe; 

 

46.  a) i)  apresentada a relação de credores, publique-se edital  

b) com essa e a íntegra dessa decisão, na forma legal. 

 

47.  a) Publique-se. 

 

48.  a) Registre-se. 

 

49.  a) Intimem-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S_S_SC_01  

 

  

1. a) Vistos etc. 

 

2. a) Cuida-se de ação de FALÊNCIA, onde  

b) ELETROCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO S/A.  

c) pugna pela decretação da falência da LUMINAR COMÉRCIO E  

d) INDÚSTRIA LTDA., que "sem relevantes razões de direito" (fl. 02), teria  

e) deixado de efetuar o pagamento de títulos de crédito protestados, no valor  

f) total de R$ 168.649,74 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta  

g) e nove reais e setenta e quatro centavos – fls. 02/04). 

 

3. a) Destacando previamente a desnecessidade de  

b) `protesto especial para fins falimentares´, nos termos do disposto no art.  

c) 98, da Lei de Falências, foi ordenada a citação da LUMINAR COMÉRCIO  

d) E INDÚSTRIA LTDA., para que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo,  

e) apresentasse contestação, ou, alternativamente, depositasse o valor  

f) correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros  

g) e honorários advocatícios arbitrados no equivalente a 10 % (dez por cento)  

i) do valor atribuído à causa, hipótese em que a falência não seria decretada  

j) (fls. 148/149). 

 

4. a) Optando por resistir à pretensão, a LUMINAR  



 

b) COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. apresentou contestação escrita,  

c) verberando, justamente, a ausência de formalização do protesto dos títulos  

d) de crédito para específicos `fins falimentares´, destacando que a pretensão  

e) contida na inicial estaria melhor amparada por ação de cunho meramente  

f) executivo, com o que evitados seriam os "efeitos devastadores na  

g) empresa" (fl. 174), razão pela qual bradou pela imediata extinção do  

h) processo com fundamento no contido no art. 267, inc. IV e § 3º, do CPC  

i) (fls. 167/174). 

 

5.  a) Replicando, ELETROCAL sobressaiu que a questão  

 

b) do malsinado protesto especial teria sido resolvida `ab initio´, ao passo que  

c) a via executiva teria sido preterida justamente em razão da insolvência da  

d) demandada, fato motivador da opção pelo presente procedimento, que,  

e) segundo reiterou, deve se prestar à declaração de falência da LUMINAR  

f) (fls. 176/180). 

 

6.  a) Destacando a inexistência de dilação probatória, visto  

b) tratar-se de matéria única e tão somente de Direito, a postulante bradou  

c) pelo imediato julgamento da pretensão (fl. 187), ao passo que a  

d) demandada apresentou rol de testemunhas, pugnando pela dilação  

e) probatória (fls. 188/189), vindo-me os autos, na sequência, conclusos para  

f) o respectivo impulso processual (fl. 229 vº). 

 

7.  a) Considerando as graves conseqüências sociais e  

b) comerciais da eventual decretação da falência de uma empresa do porte  

c) da LUMINAR – observando importante precedente, constituído pelo  

d) acórdão de julgamento do Agravo de Instrumento nº 98.018011-2 – foi  

e) excepcionalmente designada audiência para tentativa de composição do  

f) conflito patrimonial (fl. 230), tendo a LUMINAR refutado meios  

g) alternativos para a satisfação do débito noticiado na inicial. 

 

8.  a) É o relato do essencial na forma do disposto no art.  

b) 458, inc. I, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, de modo que, então, passo  

c) à fundamentação salientando que o art. 95, da Lei nº 11.101/05, preceitua  

d) que `dentro do prazo de contestação, o devedor poderá pleitear sua  

e) recuperação judicial´, o que não foi referido pela LUMINAR. 

 

9.  a) De outro vértice, o art. 96, da Lei de Falências,  

b) especifica que `a falência requerida com base no art. 94, inciso I do caput,  

c) desta Lei, não será decretada se o requerido provar: I – falsidade de título;  

d) II – prescrição; III – nulidade de obrigação ou de título; IV – pagamento da  

e) dívida; V – qualquer outro fato que extinga ou suspenda obrigação ou não  

f) legitime a cobrança de título; VI – vício em protesto ou em seu instrumento;  

g) VII – apresentação de pedido de recuperação judicial no prazo da  

h) contestação, observados os requisitos do art. 51 desta Lei; VIII – cessação  

i) das atividades empresariais mais de 2 (dois) anos antes do pedido de  

j) falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de  

l) Empresas, o qual não prevalecerá contra prova de exercício posterior ao  

m) ato registrado´. 

 



 

10.  a) Pois bem! Singelo compulsar dos termos da  

 

b) contestação oferecida pela LUMINAR, revela que – à exceção da forma  

 

c) especial de protesto – nenhuma dessas possibilidades foi eleita como  

 

d) entrave ao pedido falimentar contido na inicial, tendo a ré optado, única e  

 

e) tão somente, por deduzir argumento que deveria ser manejado por meio do  

f) recurso próprio à desconstituição da decisão de fls. 148/149. 

 

11.  a) Não tendo agravado de tal decisão, disto decorrendo. 

b) a preclusão lógica, têm-se que a desnecessidade de instrumentalizar o  

c) pedido com protestos especiais para fins falimentares assume caráter  

d) irresistível. 

 

12.  a) Aplica-se tal conclusão, do mesmo modo, à aludida  

b) necessidade de intimação pessoal (fls. 251/253), porquanto afeta ao  

c) instituto do desnecessário `protesto especial para fins falimentares´,  

d) estando a matéria açambarcada pelo manto da preclusão lógica. 

 

13.  a) Via de consequência, não havendo resistência  

b) específica ao pedido contido na inicial, o julgamento antecipado da lide,  

c) nos termos do art. 330, inciso I, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,  

d) revela-se imperativo. 

 

14.  a) Acerca do assunto, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA  

b) MARIA DE ANDRADE NERY lecionam que "o dispositivo sob análise  

c) autoriza o juiz a julgar o mérito de forma antecipada, quando a matéria for  

d) unicamente de direito, ou seja, quando não houver necessidade de  

e) fazer-se prova em audiência. Mesmo quando a matéria objeto da causa for  

f) de fato, o julgamento antecipado é permitido se o fato for daqueles que não  

g) precisam ser provados em audiência, como, por exemplo, os notórios, os  

h) incontrovertidos etc. (CPC 334)". (Código de processo civil comentado e  

i) legislação processual civil em vigor. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista  

j) dos Tribunais, 1997. p. 607). 

 

15.  a) O aludido art. 330, do CÓDIGO DE PROCESSO  

b) CIVIL, determina expressamente que 'o juiz conhecerá diretamente do  

c) pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente  

d) de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de  

e) produzir prova em audiência;' [...]. 

 

16.  a) CARLOS ANTÔNIO DE ARAÚJO CINTRA, ADA  

 

b) PELLEGRINI GRINOVER e CANDIDO RANGEL DINAMARCO,  

 

c) prelecionam que a jurisdição "é uma das funções do Estado, mediante a  

 

d) qual se substitui aos titulares dos interesses em conflito para,  

 



 

e) imparcialmente, buscar atuação da vontade do direito objetivo que rege a  

 

f) lide que lhe é apresentada em concreto para ser solucionada; e o Estado  

 

g) desempenha essa função sempre mediante o processo, seja expressado  

 

h) autoritativamente o preceito (através de uma sentença de mérito), seja  

 

i) realizado no mundo das coisas o que o preceito estabelece (através da  

 

j) execução forçada)" (CINTRA, Carlos Antonio de Araujo; GRINOVER, Ada  

l) Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. Teoria geral do processo. 6. ed.  

m) São Paulo: RT. p. 83). 

 

17.  a) CELSO RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA  

b) MARTINS, de forma brilhante ensinam que "a função jurisdicional só se  

c) independentizou das demais no século XVIII com a prevalência da Teoria  

d) de Montesquieu consistente já agora na clássica separação do poder." [...]  

e) "Ao lado da função de legislar e administrar, o Estado exerce a função  

f) jurisdicional. Coincidindo com o próprio evoluir da organização estatal, foi 

g) ele absorvendo o papel de dirimir as controvérsias que surgiam quando da  

h) aplicação das leis". [...] "À função jurisdicional cabe este importante papel  

i) de fazer valer o ordenamento jurídico, de forma coativa, toda vez em que o  

j) seu cumprimento não se dê sem resistência. Ao próprio particular (ou até  

l) mesmo às pessoas jurídicas de direito público), o Estado subtraiu a  

m) faculdade de exercício de seus direitos pelas próprias mãos. O lesado tem  

n) de comparecer diante do Poder Judiciário, o qual, tomando conhecimento  

o) da controvérsia, se substitui à própria vontade das partes que foram  

p) impotentes para se comporem. O Estado, através de um de seus Poderes  

q) dita, assim de forma substitutiva à vontade das próprias partes, qual o  

s) direito que estas têm de cumprir." (BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS,  

s) Ives Gandra. Comentários à constituição do Brasil. v. 4. São Paulo:  

t) Saraiva, 1997. p. 1, 11-13). 

 

18.  a) De tal ensinamento, depreende-se que a função  

b) precípua de aplicação do direito e da justiça, escapa das mãos dos  

c) particulares para repousar nas mãos do Estado, via Judiciário 

 

19.  a) Magnânimo raciocínio é expresso por JOSÉ  

b) ROBERTO SANTOS BEDAQUE, para quem "tanto quanto as partes, tem o  

c) juiz interesse em que a atividade por ele desenvolvida atinja determinados  

d) objetivos, consistentes nos escopos da jurisdição" (BEDAQUE, José  

e) Roberto dos Santos. Garantias constitucionais do processo civil. São  

f) Paulo: RT, 1999). 

 

20.  a) Restando despiciendo o alongamento da instrução,  

b) passo à fundamentação (art. 458, inc. II, do CPC). 

 

21.  a) Consoante já referido, a LUMINAR COMÉRCIO E  

 

b) INDÚSTRIA LTDA. deixou de efetuar o pagamento do valor total de R$  



 

 

c) 168.649,74 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais  

 

d) e setenta e quatro centavos), representado pelos títulos de crédito  

 

e) acostados às fls. 16, 21, 24, 29, 34, 39, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 60, 62, 63,  

 

f) 67, 69, 71, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 90, 93, 94, 99, 103, 105, 107, 111, 115,  

 

g) 117, 122, 124, 126, 133, 135 e 137, silenciando acerca do disposto no art.  

h) 95, da Lei nº 11.101/05, o que indica, de forma irrefutável, seu desinteresse  

i) na quitação da dívida vencida desde 14/09/2004. 

 

22.  a) Gize-se, por oportuno, que até mesmo lhe foi  

b) oportunizada a mediação do conflito em audiência especialmente  

c) designada (fls. 251/253), tendo sido sistematicamente refutadas todas as  

d) propostas formuladas pela credora ELETROCAL, o que contribui de forma. 

e) decisiva para a presunção de sua insolvência. Aliás, a deliberada  

f) inobservância das possibilidades conferidas pela legislação vão de  

g) encontro à alegação de que o acolhimento do pedido ocasionará `efeitos  

h) catastróficos na empresa´, estando a decisão positiva mais congruente  

i) com o princípio da efetividade do processo e da harmonia social 

 

23.  a) Acerca do instituto, LUIZ TZIRULNIK leciona que  

b) "poderá ser decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de  

c) direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida, materializada em título  

d) ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40  

e) salários mínimos na data do pedido de falência" (TZIRULNIK, Luiz. Direito  

f) falimentar. 7. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos  

g) Tribunais, 2005. p. 155). Mais adiante, o sobredito doutrinador especifica  

h) que "quaisquer que sejam as razões do não pagamento, todas elas levam  

i) à impontualidade e à inadimplência que, assim, poderá ser causa de  

i) decretação de falência. Ainda, se o devedor tiver relevante razão de direito  

j) para não pagar a sua obrigação, ele a teria provado antes de permitir que o  

l) título de que é devedor fosse a protesto, Mais: se não o fez nesse  

m) momento, essa relevante razão de direito poderá ainda ser analisada na  

l) contestação ao pedido de falência. Deste modo, ainda que o devedor  

m) possua relevante razão de direito, essa razão apenas seria analisada no  

n) início do processo falimentar, visto que, de qualquer modo, resulta em  

o) impontualidade, levando à presunção da falência do devedor", logo adiante  

p) salientando que "para pedir a falência, o credor há de provar de forma clara  

q) e objetiva a impontualidade do devedor, o que é feito por meio do protesto  

r) de um título, meio que prova que o credor exigiu o pagamento, mas que o  

t) devedor se recusou a fazê-lo, legitimando-se, assim, a ação de execução",  

u) daí decorrendo "o legislador caracterizar com precisão a impontualidade de  

v) pagamento de obrigação líquida materializada em título ou títulos  

x) executivos protestados" (TZIRULNIK, Luiz. op. cit. p. 156). 

 

24.  

 

a) A análise dos documentos encartados aos autos,  

b) indica que os títulos de crédito decorrentes das operações contratuais  

c) entabuladas entre a ELETROCAL e a LUMINAR, foram levados a protesto,  



 

d) viabilizando o aparelhamento de execução. 

 

25.  a) Cuidam-se, pois de títulos líquidos, certos e exigíveis,  

b) não tendo sido referida a existência de qualquer ação de sustação de  

c) protesto, nulidade dos títulos, revisão contratual, notificação,  

d) contra-notificação, etc. 

 

26.  a) Nada, absolutamente nada, foi alçado pela LUMINAR, 

b) como circunstância de derrogação do crédito conclamado pela  

c) ELETROCAL. 

 

27.  a) Importante destacar que se trata a demandada de  

b) empresa com atuação supra estadual, dispondo de várias filiais, de modo  

c) que o não-pagamento do singelo valor original de R$ 168.649,74 (cento e  

d) sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro  

e) centavos), indica, de fato, sua incapacidade financeira. 

 

28.  a) Diante disso, as graves conseqüências sociais e  

b) comerciais que uma declaração de falência enseja, acaba relegada a um  

c) plano meramente secundário, visto que o não-recebimento deste valor  

d) pode produzir desastroso efeito nas finanças da própria credora, num efeito  

e) reverso indesejado. 

 

29.  a) Aliás, justamente considerando o porte e a  

b) significativa participação da LUMINAR no comércio, tenho para mim que a  

c) declaração de falência certamente alcançará repercussão nacional, com  

d) implicações indesejáveis em vários segmentos da sociedade e com  

e) prejuízo direto no âmbito social, de modo que a necessidade de utilizar o  

f) poder geral de cautela para nortear os procedimentos futuros – no sentido 

g) de minimizar os prejuízos impostos aos empregados, adquirentes e  

h) credores em geral – revela-se da maior importância. 

 

 

30.  a) E deste perigo de dano iminente e irreparável ao 

b) direito dos credores emana a necessidade de proteção cautelar, na forma  

c) do art. 798, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, segundo o qual `além dos  

d) procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo  

e) II deste Livro, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar  

f) adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do  

g) julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil  

h) reparação´. 

 

31.  a) Sobre a matéria, JOSÉ DA SILVA PACHECO leciona  

b) que "no curso do processo, o juiz ex offício ou a pedido do credor, pode  

c) ordenar o seqüestro dos livros, papéis, e bens do devedor". (PACHECO,  

d) José da Silva. Processo de falência e concordata. 5. ed. Rio de Janeiro:  

e) Forense, 1.988. p. 216). 

 

32.  a) Observando a possibilidade de que os bens da  

b) devedora não venham a ser suficientes para o pagamento dos débitos  

c) trabalhistas, fiscais, com garantia real, hipotecária e aqueles quirografários,  



 

d) compreendo salutar impedir que os responsáveis pela quebra –  

e) sócios-gerentes/administradores – venham a alienar seus bens pessoais, a  

f) fim de que não sejam alcançados pelos efeitos da falência. 

 

33.  a) Via de consequência, apresenta-se imperiosa a  

b) restrição à disponibilidade dos bens de todos os diretores colhidos pelo  

b) termo legal da falência, bem como daqueles que com eles transacionaram  

c) no período, isto com o fito de assegurar o resultado útil do processo de  

d) falência e efetividade do concurso de credores, pois eventual dissipação do  

e) patrimônio dos administradores implicaria na perda irremediável dos meios  

f) necessários à satisfação dos interesses dos credores em geral. 

 

34.  

 

 

a) POSTO ISTO, considerando, ainda, o mais que dos  

 

b) autos consta – especialmente os princípios gerais de Direito aplicáveis à  

 

c) espécie – com arrimo em o disposto no art. 94 e seguintes da Lei nº  

 

d) 11.101/05, arts. 330 e 333, incs. I e II, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,  

 

e) acolho o pedido formulado por ELETROCAL-INDÚSTRIA E COMÉRCIO  

 

f) DE MATERIAL ELÉTRICO S/A., decretando a FALÊNCIA da LUMINAR  

 

g) COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado com  

 

h) atuação no comércio varejista de material elétrico, inscrita no CNPJ/MF  

 

i) sob o nº 86.432.234/0001-23, sediada na rua Altamiro Guimarães nº 1.094,  

 

j) bairro Oficinas, neste município e comarca de Tubarão-SC., e com filiais  

 

l) nos seguintes endereços: 1) rua Marechal Deodoro nº 65, centro, neste  

 

m) município e comarca de Tubarão-SC., CEP 88.700-000; 2) avenida  

 

n) Centenário nº 4.111, bairro São Cristóvão, no município e comarca de  

 

o) Criciúma-SC., CEP 88.800-000; 3) avenida Centenário nº 4.111, bairro São  

 

p) Cristóvão, no município e comarca de Criciúma-SC., CEP 88.800-000; 4)  

 

q) rua Coronel Pedro Demoro nº 1.820, bairro Estreito, no município e  

 

r) comarca de Florianópolis-SC., CEP 88.000-000; 5) rua São Paulo nº 43,  

 

s) centro, no município e comarca de Blumenau-SC., CEP 89.100-000; 6)  

 

t) avenida Presidente Kennedy nº 1.312, bairro Campinas, no município e  

 

u) comarca de São José-SC., CEP 88.115-000; 7) avenida Fernando  



 

 

v) Machado nº 2.382-D, centro, no município e comarca de Chapecó-SC.,  

 

x) CEP 89.802-110; 8) rua Antônio Bertoncini nº 333, bairro Cidade Alta, no  

 

z) município e comarca de Araranguá-SC., CEP 88.900-000; 9) rua Doutor  

 

1) João Colin nº 2.257, bairro América, no município e comarca de  

 

 2) Joinville-SC., CEP 89.200-000; 10) avenida XV de Novembro nº 196,  

 

3) centro, no município e comarca de Joaçaba-SC., CEP 89.600-000; 11) rua  

 

4) Júlio Müller, esquina com a rua Abelardo Peixer s/nº, bairro Barreiros, no  

 

5) município e comarca de São José-SC., CEP 88.110-040; 12) rodovia  

 

6) SC-404 nº 2.657, bairro Itacorubi, no município e comarca de  

7) Florianópolis-SC., CEP 88.065-970; 13) rua Antônio Luiz Bittencourt s/nº e  

8) km 01, Estrada Geral Ilhotinha, no município e comarca de Capivari de  

9) Baixo-SC., CEP 88.745-000, e, 14) avenida Marechal Floriano Peixoto nº  

10) 7.465, bairro Boqueirão, no município e comarca de Curitiba-PR., CEP  

11) 81.650-000 (fls. 141/145). 

 

35.  a) Fixo o termo legal da falência no 90º (nonagésimo) dia  

b) anterior à data do primeiro protesto conhecido, qual seja, 27/10/2004 (fls.  

c) 18, 23, 31), definindo o prazo de 15 (quinze) dias, para as habilitações de  

d) crédito, que deverão ser feitas com declaração de origem e justificativas,  

e) na forma do disposto no art. 7º, § 1º, da Lei nº 11.101/05. 

 

36.  a) Nomeio administrador judicial, o Contador FÁBIO  

b) ESTEVAM MACHADO, inscrito no CRC/SC sob o nº 9.474, com escritório 

c) profissional na rua Caetano Lummertz nº 922, centro, no município e  

d) comarca de Araranguá-SC., CEP 88.900-000, telefone (48) 3524-0701 e  

e) fax (48) 3524-1857, cabendo-lhe desempenhar suas funções na forma do  

f) inc. III, do `caput´ do art. 22 da Lei de Falências, sem prejuízo do disposto  

g) na alínea `a´, do inc. II, do `caput´ art. 35 da referida Lei. 

 

37.  a) Consoante o disposto no art. 24, da Lei nº 11.101/05,  

b) arbitro sua remuneração no equivalente a 5% (cinco por cento) do valor de  

c) venda dos bens na falência, observando-se, contudo, a reserva  

d) disciplinada no respectivo § 2º, para pagamento após atendimento do  

e) previsto nos arts. 154 e 155 da Lei. 

 

38.  a) Com arrimo em o disposto no art. 798, do CÓDIGO  

 

b) DE PROCESSO CIVIL, determino o bloqueio de contas correntes e  

 

c) aplicações financeiras, bem como o seqüestro e indisponibilidade de todos  

 

d) os bens de propriedade de MÁRCIO ANSELMO RIBEIRO, brasileiro,  



 

 

e) casado em regime de comunhão total de bens, empresário, nascido em  

 

f) 13/06/1949, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.464.249-87, portador da  

 

g) Identidade RG nº 266.840, residente e domiciliado na rua Recife nº 550,  

 

h) bairro Vila Moema, neste município e comarca de Tubarão-SC; ÂNGELA  

 

i) BOTEGA RIBEIRO, brasileira, casada em regime de comunhão total de  

 

j) bens, empresária, nascida em 12/03/1933, inscrita no CPF/MF sob o nº  

 

l) 533.249.439-49, portadora da Identidade RG nº 5/R 675.961, residente e  

 

m) domiciliada na rua Altamiro Guimarães nº 1.096, bairro Oficinas, neste  

 

n) município e comarca de Tubarão-SC.; JOÃO ANSELMO RIBEIRO,  

 

o) brasileiro, casado em regime de comunhão total de bens, aposentado,  

 

p) nascido em 17/04/1922, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.479.899-00,  

 

q) portador da Identidade RG nº 365.135, residente e domiciliado na rua  

 

r) Altamiro Guimarães nº 1.096, bairro Oficinas, neste município e comarca  

 

s) de Tubarão-SC. e EDSON RIBEIRO, brasileiro, casado em regime de  

t) comunhão total de bens, empresário, nascido em 29/08/1956, inscrito no  

u) CPF/MF sob o nº 303.389.569-72, portador da Identidade RG nº 5/R  

v) 510.901, residente e domiciliado na rua Engenheiro Annes Gualberto nº  

x) 2.284, bairro Oficinas, neste município e comarca de Tubarão-SC., todos  

z) administradores da LUMINAR (fls. 141/145). 

 

39.  a) Nos termos do disposto no art. 104, da Lei nº  

b) 11.101/05, os sócios sobreditos deverão ser imediatamente intimados para  

c) comparecimento em cartório no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,  

d) subscrevendo termo de comparecimento, com a indicação do nome,  

e) nacionalidade, estado civil, endereço completo do domicílio, devendo ainda  

f) declarar, para constar do dito termo: a) as causas determinantes da sua  

g) falência, quando requerida pelos credores; b) os nomes e endereços de  

h) todos os sócios, acionistas controladores, diretores ou administradores,  

i) apresentando o contrato ou estatuto social e a prova do respectivo registro,  

j) bem como suas alterações; c) o nome do contador encarregado da  

l) escrituração dos livros obrigatórios; d) os mandatos que porventura tenham  

m) outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário; e) seus  

n) bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento; f) se  

o) fazem parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato; g) suas  

p) contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em  

q) andamento em que forem autores ou réus. 

 



 

40.  a) Deverão ainda os sócios da falida depositar em  

b) cartório, no ato de assinatura do termo de comparecimento, os seus livros  

c) obrigatórios, a fim de serem entregues ao administrador judicial, depois de  

d) encerrados por termos por mim, Juiz, assinados, sendo formalmente  

e) advertidos de que não deverão se ausentar da comarca sem motivo justo e  

f) comunicação expressa do juízo, e sem deixar procurador bastante, sob as  

g) penas cominadas na lei, incumbindo-lhes comparecer a todos os atos do  

i) processo falimentar, podendo ser representados por procurador, quando  

j) não for indispensável suas presenças. 

 

41.  a) Por ocasião ainda da subscrição do termo  

 

b) de comparecimento, serão intimados de que, em 24 (vinte e quatro) horas,  

 

c) deverão depositar em mãos do administrador judicial todos os bens, livros,  

 

d) papéis e documentos da sociedade, indicando-lhe, para serem  

 

e) arrecadados, os bens que porventura tenham em poder de terceiros,  

 

f) cabendo-lhes o dever de auxiliar o administrador judicial com zelo e  

 

g) presteza, examinando as habilitações de crédito apresentadas, assistindo  

 

h) ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros, além de  

 

i) manifestarem-se sempre que for determinado pelo juízo, administrador  

 

j) judicial, credor ou Ministério Público sobre circunstâncias e fatos que  

 

l) interessem à falência, além de examinar e dar Parecer sobre as contas do  

m) administrador judicial. 

 

42.  a) No prazo máximo de 05 (cinco) dias, caber-lhes-á  

b) apresentar a relação nominal dos credores, indicando endereço,  

c) importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, tudo sob  

d) pena de, após advertidos da falta, responderem por crime de  

e) desobediência, na forma do disposto no art. 330, do CÓDIGO PENAL. 

 

43.  a) Proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou  

b) oneração de bens da falida e de seus respectivos sócios, submetendo-os  

c) preliminarmente à autorização judicial, ressalvados os bens cuja venda  

d) faça parte das atividades normais da LUMINAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA  

e) LTDA., cuja continuidade das atividades empresariais vai desde já  

f) deferida, nos termos do inciso XI, do `caput´ do art. 104, da Lei nº  

g) 11.101/05. 

 

44.  a) Com fundamento no art. 104, inc. V, da Lei de  

b) Falências, ordeno a suspensão de todas as ações ou execuções movidas  

c) contra a LUMINAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., ressalvadas as  

d) hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da aludida Lei. 



 

  

45.  a) Expeça-se ofício endereçado ao Registro Público  

b) de Empresas, a fim de que proceda à anotação da falência no registro do  

c) devedor, para que conste a expressão `Falido´, a data da decretação da  

d) falência e a inabilitação de que trata o art. 102 da Lei supra referida. 

 

46.  a) Expeçam-se, ainda, ofícios endereçados: a) às  

b) Corregedorias-Gerais das Justiças Estaduais de todo o país e do Distrito  

c) Federal, para que dêem ciência aos cartórios de registros de imóveis  

d) respectivos, determinando que não procedam a quaisquer registros de  

e) imóveis alienados pelas pessoas referidas nesta decisão, sem autorização  

f) deste juízo; b) ao DAC-Departamento de Aeronáutica Civil; c) às  

g) operadoras telefônicas de todos os Estados e do Distrito Federal, para que  

h) não emitam ou outorguem anuência à alienação de quaisquer direitos de  

i) ação; d) aos DETRAN´s Estaduais e do Distrito Federal; e) às Bolsas de  

 

j) Valores; f) ao BC-Banco Central do Brasil, para que proceda o bloqueio de  

 

l) todas as contas correntes em nome das pessoas físicas mencionadas  

 

m) nesta decisão; g) à Polícia Federal, para que não permita que as pessoas  

 

n) relacionadas nesta sentença saiam do país sem autorização deste juízo; h)  

 

o) à Receita Federal para que remeta a este juízo cópias das declarações de  

 

p) rendimentos nos últimos 05 (cinco) anos, de todas as pessoas físicas e  

 

q) jurídicas mencionadas nesta decisão e i) às Fazendas Públicas Federal  

 

r) e dos Estados e Municípios em que a LUMINAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA  

 

s) LTDA. tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência. 

 

47.  a) Designo o próximo dia 28/04/2008, às 16h30min. para  

b) tomar por termo as declarações do sócios da LUMINAR COMÉRCIO E  

c) INDÚSTRIA LTDA. 

 

48.  a) Consoante o disposto no inc. XIII, do art. 104, da Lei  

b) nº 11.101/05, dê-se ciência da presente decisão ao órgão do Ministério  

c) Público. 

 

49.  a) Publique-se na íntegra. 

 

50.  a) Registre-se. 

 

51.  a) Intimem-se. 

 

 


