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RESUMO 

 

O presente trabalho objetivou analisar textos de profissionais do Direito sob uma 

perspectiva semântica a fim de identificar atitudes linguísticas típicas deste contexto e 

responsáveis pela inacessibilidade dos textos da área a um leitor leigo, bem como as estruturas 

que caracterizam o denominado juridiquês. Para tanto foram escolhidos quatro gêneros 

textuais da área forense, de modo a levar em conta nas análises os interlocutores de cada 

gênero e o modo como essas características interferem na construção do rebuscamento em 

cada um dos contextos. Os dados escolhidos são: dissertação de mestrado em Direito, manual 

sobre teoria processual destinado a estudantes de Direito; modelo de petição inicial escrito por 

advogado e decisão judicial proferida por juíza. As análises empreendidas elencaram 

características comparáveis entre os dados de modo a identificar as tendências linguísticas 

ensinadas e perpetuadas entre as diferentes hierarquias dos profissionais do Direito, 

conservando entre si um linguajar muito específico que naturalmente afasta interlocutores 

leigos e demarca as relações de poder daqueles que manipulam o juridiquês e detêm seu 

conhecimento. 

 

 

Palavras-chave: juridiquês; ambiguidade; anomalia semântica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present study meant to analyse Law professionals texts by a semantics 

perspective, aiming to identify linguistic attitudes which are typical of this context. These law 

linguistic choices are responsible for the inaccessibility of these texts for lay readers - as well 

as for the structures called as legalese. For this purpose, four forensic text genres were chosen 

in order to consider the interlocutors of each genre in the analysis, along with the way in 

which these legalese characteristics interfere in the construction of the composed language of 

each one of these contexts. The chosen data is: Law master’s dissertation, law procedure 

theory manual designed for law students; template of an initial application written by a 

lawyer, and a judicial decision rendered by a judge. The undertaken analyses catalogued 

comparable characteristics among the data in order to identify the linguistic tendencies taught 

and perpetuated among the distinct hierarchies of Law professionals, which maintains a very 

specific parlance that naturally depart lay interlocutors and demarcate the power relations of 

those who manipulate the legalese and detain it’s knowledge.  

 

 

Keywords: legalese; ambiguity; semantic anomaly.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 TEMA – CONTEXTO E PROBLEMA 

 

Atuando como revisora de textos em editora cuja principal área de publicação é a de 

Direito, foi possível perceber tendências nas atitudes linguísticas dos autores dos materiais 

editorados e posteriormente publicados. O que inicialmente foi percebido com certa 

estranheza passou a tornar-se familiar e corriqueiro nestes materiais: textos tão rebuscados ao 

ponto de dificultar seriamente a interpretação de seu conteúdo. Tendo isso em vista, o 

presente estudo analisou textos produzidos por operadores do Direito já na academia e em 

demais contextos escritos, a fim de identificar se os problemas discursivos percebidos nos 

materiais a serem revisados estão presentes também nos textos que circulam entre esses 

profissionais, ou seja, aqueles que já passaram pelo processo de revisão textual.  

Já é senso comum a percepção do linguajar jurídico como inacessível ao cidadão leigo, 

não perito da área jurídica, sendo tal modo tão específico de comunicação corriqueiramente 

denominado juridiquês. Pesquisas anteriores já demonstraram que este modo mais particular 

de se expressar constituiu-se desde o desenvolvimento da ciência jurídica, que notoriamente 

era administrada por eruditos, letrados, evidentemente percebidos em posições privilegiadas 

na sociedade. Desde então é preservado o modo de expressão ornamentado, arcaico, no meio 

forense, tanto em contextos orais como escritos. Na posição de revisora de textos, foi possível 

detectar nas dissertações e teses de Direito “pré-revisão” algumas práticas linguísticas 

recorrentes na escrita, sob influência dessa tendência de rebuscamento. Trata-se de problemas 

do ponto de vista linguístico, construções sintáticas que não levam em conta aspectos 

organizacionais que visam a uma construção eficiente da comunicação textual, por vezes 

gerando sentenças prolixas e ambíguas. Ao notar como estudantes de Direito redigem seus 

textos científicos, fica evidente que a tradição de rebuscamento é ensinada já no contexto 

acadêmico. 

No entanto, não interessa a esta pesquisa explorar as razões dessa tradição e sua 

resistência ao tempo. Cabe aqui buscar entender os fenômenos linguísticos percebidos sob tal 

tradição de ornamentação e as estruturas linguísticas responsáveis por caracterizar as 

fragilidades detectadas.  

Assim, foram coletados textos de diferentes tipos de materiais de Direito e 

examinadas, sob uma perspectiva semântica, as construções linguísticas de profissionais da 
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área em contextos escritos, a fim de verificar se há práticas que geram situações de 

ambiguidade e prolixidade, levando-se em consideração as diferentes posições hierárquicas 

dos autores e os interlocutores de tais comunicações. Ao detectar as características de tais 

textos, respeitando-se as particularidades inerentes à comunicação forense – considerando o 

caráter técnico que respalda esta ciência –, coube apontar as possíveis consequências destes 

usos, levando em conta desde a premissa básica da comunicação até o papel social do Direito 

como meio de pleno acesso à justiça a qualquer pessoa, o que torna imprescindível que o texto 

jurídico seja acessível a todo e qualquer cidadão.  

Em linhas gerais, a primeira parte da pesquisa dá conta de apresentar noções já 

desenvolvidas a respeito das práticas linguísticas dos profissionais do Direito, como forma de 

situar sobre a realidade que abordaremos. Na sequência, apresentamos o aporte teórico 

semântico do qual fizemos uso para embasar as análises e investigações posteriores. A 

segunda parte do trabalho é constituída pelas análises linguísticas dos dados coletados, de 

modo a se construir os resultados e conclusões que serão elencados na última parte, nas 

considerações finais do trabalho. 

Não cabe aqui crítica às redações dos profissionais do Direito, mas uma análise 

objetiva das estruturas linguísticas criadas sob influência da tradição do juridiquês, a fim de se 

verificar se há irregularidades do ponto de vista linguístico e suas possíveis implicações. 

 

1.2 HIPÓTESE 

 

 Além do senso comum de que a linguagem jurídica é excessivamente rebuscada e 

inacessível ao cidadão leigo, constata-se um fenômeno recorrente nos textos de cunho jurídico 

produzidos ainda na academia e submetidos à revisão textual para posterior publicação. Sob a 

influência do denominado “juridiquês”, bastante específico por sua natureza técnica aliada à 

tradicional tendência de rebuscamento, percebemos a construção de enunciados que se 

distanciam do objetivo básico de comunicar e que ignoram noções organizadoras e 

reguladoras do discurso, noções essas que justamente visam garantir a eficiência da 

comunicação textual. Isso porque parece existir uma noção subliminar de que a linguagem 

jurídica deve ser praticada de modo rebuscado, o que pode ser atestado em comentários de 

estudantes de Direito que recebem instruções dos professores para que se expressem de modo 

ornamentado, o que por si só já poderia ser considerado desnecessário, mas que compromete a 

coesão e acessibilidade dos enunciados, conforme percebemos no processo de revisão textual 

destes materiais. 
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 Assim, estabelecemos como hipótese o questionamento: as práticas linguísticas 

percebidas em textos de Direito que não passaram por revisão textual se mantêm nos textos já 

publicados e utilizados pelos profissionais da área?    

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Analisamos textos escritos de profissionais do Direito no intuito de investigar se há 

estruturas que apresentam ambiguidade ou outros problemas discursivos, explorando, assim, 

as causas dessas ocorrências e os modos como elas podem interferir na compreensão de textos 

jurídicos, em cada contexto a ser analisado. Para identificar tais causas, o trabalho de análise 

se dará sob a perspectiva de noções semânticas que auxiliarão a compreender os processos 

linguísticos envolvidos na atuação dos locutores e, portanto, os fenômenos detectados. Serão 

utilizados dados coletados de materiais de cunho jurídico, com foco em: a) dissertação de 

mestrando em Direito – demonstrando a atitude linguística de profissionais recém-formados, 

já influenciados pelo estilo rebuscado de comunicação –, e, como comparativo, b) manual 

destinado a estudantes e operadores do Direito, c) modelo de petição inicial e d) decisão 

judicial, a fim de verificar práticas linguísticas que possam ser caracterizadas como típicas do 

discurso jurídico e seus efeitos na função de educação e comunicação forense, levando em 

consideração que os dois primeiros tipos de texto tendem a ser submetidos a revisão textual e 

os dois últimos não. 
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2 REVISÃO DE BIBLIOGRAFIA 

 

2.1 SOBRE O JURIDIQUÊS 

 

Como ponto de partida, buscou-se identificar e analisar os principais trabalhos já 

desenvolvidos sobre as peculiaridades da linguagem jurídica, através de pesquisa em 

plataformas de trabalhos científicos, como a Google Acadêmico, SciELO e Portal de 

Periódicos da CAPES, nas quais foram localizados e selecionados materiais sob critérios 

como: estudos publicados de 2000 a 2018, pesquisas na língua portuguesa e estudos que 

explorassem a natureza peculiar da comunicação jurídica com foco no contexto escrito, seja 

ele destinado à comunidade forense ou ao público leigo, na tentativa de verificar como ocorre 

a comunicação jurídica escrita de modo geral e investigar as raízes desta tendência de 

rebuscamento na linguagem da área. 

Iniciando a análise, parte-se do artigo de Moreira, Martelli, Makowski e Stumpf 

(2006), publicado no periódico científico da Unoesc, intitulado “Linguagem jurídica: termos 

técnicos e juridiquês”. No decorrer do artigo as autoras deixam claro que a natureza da 

atividade jurídica apresentou a necessidade de um vocabulário próprio que desse conta de 

expressar suas particularidades. É bastante compreensível que a área do Direito tenha sua 

linguagem própria, com inúmeros termos técnicos bastante específicos que não se aplicariam 

em outros campos científicos. No entanto, conforme apontado pelas autoras, um dos 

problemas que se verifica é o uso exagerado do chamado juridiquês, que, embora necessário 

na comunicação jurídica e forense, passa a ser um obstáculo à compreensão inclusive entre 

operadores do Direito, caso seja usado de forma ornamentada demais ou prolixa. Um fator 

que demonstraria exagero no juridiquês, de acordo com as autoras, seria o uso dos jargões, 

“expressões não necessariamente técnicas, entretanto próprias da ciência jurídica, que estão 

em desuso no atual meio social e jurídico, ofuscando ou atrasando o entendimento dos seus 

destinatários.” (MOREIRA et al., 2006, p. 143). Ou seja, diferente dos termos técnicos, os 

jargões podem ser substituídos por palavras mais comuns da língua materna. 

Entende-se com o texto das autoras que não basta, portanto, o domínio da linguagem 

jurídica por parte do operador do Direito; é de igual importância a habilidade de se fazer 

entender pelos interlocutores, sejam eles operadores do Direito ou não. De modo conclusivo, 

as autoras apontam a necessidade de bom senso por parte dos operadores do Direito. Uma vez 

que o juridiquês seria importante e insubstituível no contexto jurídico e forense, a solução 
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para tornar sua mensagem mais acessível seria a busca por uma simplificação que respeitasse 

as particularidades da linguagem jurídica, um juridiquês com menos rebuscamento.  

No artigo de Daniela Pena (2009), sob o título “Complexidade da linguagem jurídica e 

possibilidades de simplificação”, é defendida a necessidade de permitir a todos os cidadãos 

pleno entendimento de seus direitos e deveres, o que exige uma simplificação de qualquer 

texto legislativo e jurídico a ser publicado. A autora cita campanha lançada em 2005 pela 

Associação dos Magistrados Brasileiros, na qual se defendia a simplificação da linguagem 

jurídica, indício de que mesmo entre os profissionais da área são reconhecidas as dificuldades 

de acesso aos escritos jurídicos. Diante da resistência a tal simplificação, Pena supõe que para 

muitos operadores do Direito, que talvez possamos chamar de conservadores, há ainda a 

impressão de que uma linguagem mais rebuscada imprime maior importância ou respeito a 

suas ideias. 

Apontando vícios comuns em textos jurídicos, a autora demonstra o quanto essas 

inadequações fragilizam a comunicação, remetendo a uma pobreza de ideias e até 

superficialidade, o que reforça a necessidade de buscar precisão e concisão na construção 

destes textos, recorrendo aos termos técnicos adequados e, ao mesmo tempo, de maneira não 

excessiva. No mesmo sentido do artigo anterior, a autora incentiva uma simplificação que 

respeite as particularidades e tecnicidade da ciência jurídica, visando sobretudo o pleno acesso 

à justiça, objetivo primordial do Direito. 

O terceiro artigo analisado, “A Simplificação da Linguagem Jurídica como 

Instrumento Fundamental de Acesso à Justiça”, de autoria de Luciana Guimarães (2006), 

segue a defesa de uma simplificação dos escritos jurídicos explorando mais detidamente a 

função da palavra e sua importância no contexto forense, na ciência que lida justamente com 

relações sociais e, portanto, deve ser acessível a qualquer cidadão. Para esta autora, juridiquês 

se trata justamente do “estilo rebuscado”, e aponta a possibilidade de essa forma de expressão 

se tratar de uma estratégia para a limitação proposital do texto, afastando os leigos, 

considerando a persistência desta prática de escrita rebuscada. 

Guimarães esboça hipótese quanto à resistência de tal rebuscamento, que 

possivelmente soma-se às já comentadas anteriormente. Trata-se de um possível apego à 

tradição, o que é exemplificado ao observar o latim como “idioma auxiliar da ciência jurídica” 

(p. 178): 

 
o uso do latim no meio jurídico se deve à sua raiz no Direito Romano da 

Antiguidade, codificado pelo francês Dionísio Godofredo, em 1538, 

responsável por editar o Corpus Juris Civilis, conjunto das obras do Direito e 
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leis romanas, organizado por ordem do Imperador Justiniano. No caso do 

Brasil, o Direito Romano influenciou o Direito Português, ambos trazidos 

para o nosso país através das ordenações. (GUIMARÃES, 2006, p. 178) 
 

 Assim, o uso de expressões latinas, justificado por suas significações específicas na 

área do Direito, pode expressar certa erudição, tradicionalismo, o que aparentemente é tido 

como característica que eleva a qualidade do texto, ainda que este texto apresente inúmeros 

problemas de vagueza, prolixidade e outros vícios frequentemente perceptíveis. Uma 

consequência deste uso, inclusive, são as recorrentes aplicações incorretas de tais latinismos, 

seja quanto à grafia ou quanto à sua significação.  

A autora reforça a premissa básica de se tratar com clareza e objetividade as questões 

sociais no exercício do Direito, sendo a argumentação o instrumento que o operador do 

Direito deve dominar com excelência, o que não significa a comunicação de modo complexo, 

mas objetivo e com fundamentos. Então, por que isso não ocorre com naturalidade? 

Guimarães afirma que, apesar de a língua passar por alterações naturais, a linguagem forense 

se prende às tradições e evita mudanças linguísticas, fazendo uso dos mesmos termos 

técnicos, inclusive dos mesmos jargões, ainda que soem ultrapassados no cotidiano – 

posteriormente, no entanto, será preciso analisar a possibilidade de certas “tendências” na 

linguagem forense, como, por exemplo, a atribuição de novos sentidos a expressões 

existentes. Guimarães conclui o artigo de maneira similar aos anteriores, com a recomendação 

de um “equilíbrio entre simplicidade e precisão” (p. 182). 

No artigo de Aline Campos e Arthur Homci, “A Linguagem Jurídica, o Acesso à 

Justiça e o Processo Kafkaniano”, de 2014, é explorada a questão da inacessibilidade do 

cidadão comum ao texto jurídico e o que isso representa socialmente, reforçando a noção 

apresentada no artigo anterior sobre uma possível intenção de afastar determinados públicos 

do direito de participar de forma igualitária. Constatando o distanciamento que a linguagem 

jurídica tem apresentado em relação ao seu propósito básico de comunicar, os autores 

recorrem a uma das teses desenvolvidas para explicar este tipo de manipulação da linguagem. 

Trata-se da “teoria do poder simbólico”, de Pierre Bourdieu, segundo a qual a linguagem é 

“utilizada para manter o poder de quem a utiliza, em detrimento da sociedade” (CAMPOS; 

HOMCI, 2014, p. 02). Segundo o sociólogo, há uma luta simbólica na sociedade em que 

aqueles que detêm o poder articulam os instrumentos de conhecimento a seu favor. Conforme 

os autores: “No mundo jurídico, os indivíduos que atuam na área, ao utilizarem-se da 

linguagem jurídica acabam sendo os detentores deste poder, deixando os demais indivíduos de 

uma sociedade à margem da realidade.” (Idem, p. 02). 
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Para tratar da problemática do acesso à justiça diante da linguagem jurídica hermética, 

os autores trazem como referência a obra O Processo, do autor Franz Kafka, cuja narrativa 

bem ilustra as falhas do poder judiciário que prejudicam os jurisdicionados. Citando o 

capítulo “O advogado”, os autores refletem sobre o modo como o advogado da narrativa de 

Kakfa manipula e constrange seu cliente com uma linguagem inacessível que claramente 

obstrui seu direito de acesso à justiça. A linguagem nesse caso passa a ser um instrumento que 

afasta o indivíduo de seu direito. 

É pertinente a observação dos autores de que, segundo Bourdieu, tratando da teoria do 

poder simbólico, haveria no interior da área jurídica certa hierarquia que influenciaria o modo 

como este poder é exercido, conforme as instâncias judiciais. 

  

O campo jurídico é o lugar da concorrência pelo monopólio do direito de 

dizer o direito, quer dizer, a boa distribuição (nomos) ou a boa ordem, na 

qual se defrontam agentes investidos de competência ao mesmo tempo social 

e técnica que consiste essencialmente na capacidade reconhecida de 

interpretar (de maneira mais ou menos livre ou autorizada) um corpus de 

textos que consagram a visão legítima, justa, do mundo social. É com esta 

condição que se podem dar as razões quer da autonomia relativa do direito, 

quer do efeito propriamente simbólico de desconhecimento, que resulta da 

ilusão da sua autonomia absoluta em relação às pressões externas. 

(BOURDIEU, 2006, p. 212 apud CAMPOS; HOMCI, 2014, p. 02) 
 

Assim, entre os próprios operadores do Direito seria percebida a manipulação da 

linguagem conforme a hierarquia judicial, pois juristas com maior poder teriam maior 

possibilidade de definir e administrar interpretações, “de dizer o direito” (p. 02), como dizem 

os autores. Fazendo uso de tal teoria, portanto, Campos e Homci demonstram como os 

cidadãos estariam à mercê de uma hierarquia jurídica que detém o poder da palavra e o utiliza 

conforme seus próprios interesses, por vezes dificultando e afastando o direito de proteção e 

defesa individual. Os autores concluem apontando a necessidade de aproximação do Direito 

com a realidade para possibilitar uma “real democracia”, sugerindo a mesma simplificação 

que os artigos anteriores defendem. 

Também pressupondo o uso da linguagem de maneira manipulada, Águeda Ashikawa 

e Sueli Coelho apresentam o artigo “O Tecnicismo e a Retextualização como Instrumentos de 

Manipulação no Discurso Jurídico Penal” (2004). Neste trabalho as autoras tratam da 

linguagem jurídica rebuscada de modo geral, como no contexto da atuação de um advogado, 

na transcrição de depoimentos orais feitos na delegacia, nas legislações publicadas e nos 

livros didáticos para estudantes no primeiro ano do Direito Penal. Ao definir o problema, as 

autoras apontam alguns fatores que contribuem para a inacessibilidade à comunicação jurídica 
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pelo chamado “homem comum”. O primeiro seria a tecnicidade. São identificados alguns 

termos com significação própria no contexto forense que facilmente podem confundir o 

cidadão leigo, como “dolo”, “culpa”, “defeso” e “sanção”, este último, item polissêmico que 

pode significar punição penal ou aprovação de um ato legal.  

Além da linguagem “excessivamente técnica” (p. 04), ao citar Orlandi (2001), a 

respeito do conceito de discurso como um objeto no qual se imprime o contexto sócio-

histórico e socioideológico do sujeito, considera-se que a insistente ornamentação retórica 

seria a forma de reafirmar a posição ideológica dos operadores do Direito, cujo universo seria 

exclusivo e intransponível, ainda que isso contrarie os preceitos básicos da instituição judicial. 

A dúvida colocada pelas autoras é se tudo isso se deve a uma tentativa de preservação do 

embelezamento da comunicação jurídica ou se trata-se de recurso para limitar propositalmente 

seu alcance, o que contribuiria para o que as autoras chamam de “dominação estabelecida 

pelo discurso jurídico”: 

 
(...) presume-se que todos conhecem e compreendem a lei e suas 

interpretações. Essa “presunção” jurídica é, “data venia”, mais uma marca da 

dominação estabelecida pelo discurso jurídico. Ora, se é óbvio que as leis 

não são acessíveis às pessoas, a punição de seu desconhecimento demonstra 

privilégio para o profissional do Direito e prejuízo para o leigo. 

(ASHIKAWA; COELHO, 2004, p. 09) 

 

Não é difícil deduzir que tal dominação pelo discurso jurídico é ensinada já na 

academia, onde os estudantes estarão em contato e sob constante influência das produções de 

operadores do Direito antecessores. Conforme dizem as autoras, os estudantes passam por um 

“adestramento” linguístico e então se tornam profissionais do Direito. Assim, reforçam a ideia 

de que “a linguagem é o próprio homem: antes um mero estudante, após ser alfabetizado 

juridicamente e, assim, possuir domínio da linguagem jurídica, um novo ser, um profissional 

do Direito.” (Idem, p. 09). 

Passando ao segundo fator que atua no distanciamento da linguagem jurídica, temos a 

retextualização, exemplificada pelas autoras com a apresentação de algumas transcrições de 

depoimentos policiais e judiciais. As interferências detectadas nos depoimentos oficiais 

(retextualizados) demonstram tentativas de retirar traços de oralidade, reorganização de 

sentenças como forma de construir argumentos e inclusive, em alguns casos, supressão de 

informações presentes no depoimento e inclusão de termos técnicos não dominados nem 

proferidos pelo depoente, o que ilustra claramente a manipulação do discurso por parte de 

quem detém o poder de administrá-lo e reforça a noção de dominação no campo jurídico. 
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Em suas conclusões, as autoras apresentam o entendimento de que, por tudo o que foi 

analisado, a linguagem jurídica é propositalmente inacessível e defendem o combate da 

“hipérbole existente e que visa à dominação.” (p. 16). 

No artigo “O Tradicionalismo na Linguagem Jurídica”, de Eliane Bulhões (2008), são 

apresentadas algumas noções sócio-históricas que ajudam a entender a constituição da 

linguagem forense. Utilizando pressupostos teóricos de Mikhail Bakhtin, a autora analisa o 

uso da linguagem no campo jurídico como instrumento de expressão ideológica e utiliza um 

modelo de petição jurídica, disponível em um guia para advogados, como objeto de análise. 

Bulhões inicia seu trabalho enfatizando a importância da palavra em todas as 

instâncias da atividade forense, seja ela escrita ou falada, o que é notório desde o 

desenvolvimento dessa ciência. Por muito tempo as atividades do Direito foram baseadas na 

oralidade, de modo que “as técnicas orais, que adquiriram grande importância para o 

profissional do Direito desde seu período inicial ou pré-clássico, deixaram suas marcas no 

discurso jurídico até os dias atuais.” (BULHÕES, 2008, p. 67). Nesse ponto, a autora indica 

como a arte da Retórica, já presente na cultura ocidental desde a Antiguidade clássica, teria 

desde seu desenvolvimento ligações com as técnicas jurídicas, o que teria influenciado na 

constituição do estilo “juridiquês”. 

 
Na Idade Média, a Retórica era considerada uma disciplina indispensável ao 

sistema educacional. Todavia, a partir do século XIX, o sentido original da 

Retórica acabou por se perder, sendo deslocado para uma espécie de função 

“embelezadora” do texto, que ocorreria por meio de palavras raras, 

laudatórias, orações cheias de figuras de estilo e adjetivação e, no caso do 

discurso jurídico, até de brocardos latinos. Toda a Retórica viu-se, então, 

reduzida simplesmente a Elocutio, parte da techne rethorique. Há, é verdade, 

uma nova Retórica, promovida principalmente pelos estudos do lingüista 

belga Chaïm Perelman, que resgatou e redimensionou a importância da 

persuasão e centrou-se nas questões relativas à prova, defendendo a razão 

prática. (BULHÕES, 2008, p. 67) 
 

Conforme a autora aponta, esse seria apenas um dos exemplos de como a ciência da 

linguagem se relaciona com a ciência forense, o que é possível constatar com a inclusão, nos 

cursos de graduação em Direito no Brasil, de disciplinas como “Redação Jurídica, 

Comunicação e Expressão Jurídica, Linguagem Forense” (Idem, p. 67). Para apoiar suas 

análises, Bulhões usa como referência a obra Marxismo e filosofia da linguagem
1
. A escolha 

desta referência se justifica pelo fato de amparar as noções de que a linguagem está 

                                                             
1 A autoria de tal livro é atribuída a Mikhail Bakhtin, embora tenha sido inicialmente publicado com o 

nome de seu aluno e seguidor Volochinov, por razões ainda não esclarecidas. 
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intrinsecamente relacionada à ideologia, com base nas concepções marxistas de que as 

produções humanas são reflexo das relações de produção material. Assim, Bakhtin 

desenvolveu o conceito de dialogismo, que ampara Bulhões em suas análises ao se levar em 

conta as interações sociais para a constituição da linguagem.  

Para comprovar a ornamentação e rebuscamento no texto jurídico, a autora passa a 

analisar o modelo de petição jurídica, retirado de um guia para advogados. Ela considera que 

esses manuais seriam um espaço de conservação desse discurso jurídico já institucionalizado, 

servindo como exemplo direto aos estudantes e operadores do Direito sucessores. Além de 

identificar termos arcaicos e latinismos, Bulhões percebe o tratamento excessivamente 

respeitoso quando a palavra é dirigida a um operador do Direito em posição superior, o que é 

bem exemplificado em petições judiciais: “não é difícil perceber que a ornamentação e o 

rebuscamento presentes no discurso jurídico estão afinados com uma postura de servilismo e 

reverência e, ao mesmo tempo, refletem relações hierárquicas de poder.” (Idem, p. 73). 

Considerando os pressupostos bakhtinianos, a constituição da ideologia é o signo e, 

“no caso da petição jurídica, a palavra” (p. 74). E novamente é apontada a possibilidade da 

linguagem ser usada como fator de demarcação social: 

 
um material verbal marcado por rebuscamento e ornamentação, repleto de 

expressões de servilismo e de formas obsequiosas, reverentes e laudatórias, 

corresponde a uma ordem social fundada na desigualdade. Ao contrário 

disso, a uma ordem social baseada na igualdade e na liberdade 

corresponderiam clareza e simplicidade expressivas, uma textualidade 

despida de expressões de servilismo e reverência, livre de construções 

convencionais e estereotipadas. (BULHÕES, 2008, p. 74) 

 

Tudo isso reforça a concepção da linguagem como resultado das relações de interação 

humanas, expressando através dessa linguagem as manifestações de poder conforme a 

hierarquia social. Na cultura forense, em especial, haveria uma “reverência própria”, cuja 

realidade “se propõe imóvel e ‘eterna’.”, levando em conta a resistência a simplificações 

nessa comunicação, ainda que já existam manifestações de incômodo diante de tal 

conservadorismo, resultado justamente das diferentes posições ideológicas. 

A dissertação de Eliane Bilhões, denominada “Estudo Vocabular de Petições 

Jurídicas: Ornamentação e Rebuscamento”, publicada em 2006, realiza o mesmo trabalho de 

análise de seu artigo, de modo mais aprofundado naturalmente, apoiando-se, ao invés das 

concepções bakhtinianas, na Lexicografia para explorar especificamente a ornamentação e 

rebuscamento dos textos jurídicos. Nesse trabalho ela se aprofunda sobre o desenvolvimento 

da retórica, sobre estudos da lexicografia e terminologia e sobre as relações entre linguagem e 
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direito para introduzir as análises das petições. Como resultado, demonstra as mesmas 

conclusões posteriormente elencadas no artigo acima apresentado, apontando a possibilidade 

de se abordar o tema sob a perspectiva da Sociolinguística e também da Análise do Discurso. 

Percebe-se que a maior parte dos trabalhos analisados trata mais especificamente do 

distanciamento entre profissionais do Direito e o público leigo, causado pelos empecilhos à 

interpretação e real compreensão de textos forenses. Tal distanciamento concretizado pela 

linguagem inacessível reflete basicamente as relações de poder na sociedade. Ficou claro que 

esse “estilo” de comunicação no campo jurídico é consagrado e ainda bastante conservado, 

embora esteja evidente que a ornamentação e rebuscamento seriam desnecessários para o 

desempenho da atividade forense, caracterizando inclusive um afastamento dos princípios 

jurídicos basilares, de prestação de assistência e pleno acesso à justiça a todo cidadão. 

Estando esboçados os fatores que perpetuam o chamado juridiquês e dificultam a 

simplificação dessa comunicação, nos interessa investigar mais detidamente estruturas criadas 

sob a influência do estilo rebuscado, bem como os fenômenos e tendências identificados nos 

escritos forenses, com foco nas situações de ambiguidade e nas escolhas lexicais, levando-se 

em conta diferentes tipos de materiais e seus públicos-alvo. 

 

2.2 APORTE TEÓRICO 

 

Considerando os textos de profissionais do campo forense como objeto de análise da 

pesquisa, é imprescindível recorrer a uma base teórica que auxilie a entender os problemas 

identificados em tais textos. Entre as relações semânticas que buscou-se no processo de 

análise dos enunciados, está a ambiguidade, tema este tratado por Márcia Cançado em 

capítulo específico do Manual de Semântica – noções básicas e exercícios (2012). 

Sob uma abordagem referencial, a autora desenvolve de forma clara noções basilares a 

respeito da ambiguidade, tal como desenvolveu no decorrer do livro a respeito de outros 

fenômenos importantes na interferência do sentido. No capítulo 4, “Ambiguidade e Vagueza”, 

Cançado fornece um panorama sobre as noções de ambiguidade em nível linguístico – isso 

porque do ponto de vista pragmático pode ser considerada ainda a ambiguidade situacional.  

Já na primeira parte do capítulo, a autora dá conta de explanar sobre a diferença entre 

ambiguidade e vagueza, primordial para qualquer análise semântica, sendo por vezes tarefa 

não tão simples realizar tal distinção. A consideração do contexto se mostra importante nesse 

processo, pois ele é responsável por atribuir certo significado em detrimento de outros, em 

muitas situações. Para diferenciar a noção de ambiguidade e vagueza, Cançado inicia 
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utilizando o verbo “quebrar” em sete diferentes sentenças, a fim de apontar que em cada uma 

havia um sentido para o verbo, o que o torna ambíguo de sete possíveis modos. Caso o 

sentido do verbo fosse o mesmo em todas as diferentes sentenças, ele seria considerado vago, 

já que o contexto poderia fornecer informações não explícitas no sentido, ao contrário de um 

exemplo com ambiguidade, em que o contexto seleciona o sentido. Para tornar mais claro, 

elaboramos um exemplo similar ao de Cançado fazendo uso de termo percebido de modo 

recorrente nos dados posteriormente aqui analisados. Trata-se do verbo “assentar”. Vejamos: 

 

(i)  João assentou na cadeira. 

(ii)  Bruna assentou os tijolos. 

(iii)  O governo vai assentar as famílias sem-terra. 

(iv) Esse sapato assentou bem com seu vestido. 

(v)  A Constituição de 88 assentou os princípios fundamentais. 

 

Em cada uma das orações acima, o verbo detém um significado atribuído pelo 

contexto em questão, de modo que o consideramos ambíguo, e não vago. Como uma 

alternativa para se verificar a veracidade desta afirmação, vejamos na sequência o raciocínio 

trazido por Cançado. 

Adaptando ao português um teste proposto pela linguista Ruth Kempson (1977 apud 

CANÇADO, 2012), a autora mostra uma forma de identificar as situações que envolvem 

ambiguidade e vagueza. Acrescenta-se o termo “também” em uma segunda sentença para 

evitar a repetição da primeira. Nos casos de ambiguidade, o “também” especificará o sentido, 

ou sentidos, da segunda sentença conforme as interpretações possíveis da primeira sentença. 

Já nas situações em que ocorre vagueza, a segunda sentença, mesmo com a presença do 

“também”, não terá sua interpretação restrita às interpretações da primeira. Vejamos: 

 

(vi) A professora assentou as ideias dos alunos na lousa; o assistente também. 

 

Na oração acima, percebemos um sentido de interpretação possível, qual seja, o de que 

a professora escreveu na lousa as ideias dos alunos. Tal sentido está da mesma maneira 

imbutido na segunda parte da sentença; ainda que reduzida, entendemos que o assistente 

anotou as ideias dos alunos na lousa tal como a professora. Em situações de ambiguidade, 

quaisquer que sejam as possibilidades de sentido da oração, a segunda parte da sentença com 

o “também” apresentará essas mesmas possibilidades. No caso de orações vagas, a 

possibilidade de interpretação da primeira sentença não restringirá nem especificará as 

possibilidades de interpretação da segunda parte composta pelo “também”.  
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Como nem sempre será possível aplicar este teste, outra opção apontada pela autora é 

estabelecer a rede de sentidos a cada interpretação de ambiguidade possível. A ideia é que os 

sentidos de cada interpretação possível não podem ser transferidos ao outro significado que a 

palavra ambígua acarreta. Cançado faz uso do verbo “quebrar” em suas análises, 

demonstrando que “quebrar o vaso”, em que se lê o sentido de “estilhaçar” algo, não é o 

mesmo que “quebrar a promessa”, com a leitura de “descumprir” algo. Portanto, é possível 

“estilhaçar o vaso”, mas não “descumprir o vaso”; e do mesmo modo, é possível “descumprir 

a promessa”, mas não “estilhaçar a promessa” (CANÇADO, 2012, p. 59-60).  

De modo similar, podemos utilizar os exemplos com “assentar” para verificar este 

raciocínio. Temos em (i) a ideia de “sentar na cadeira” e em (iv) a sentença “Esse sapato 

assentou bem com seu vestido”, no sentido de “harmonizar”. Não poderíamos inverter as 

atribuições de sentido destas duas interpretações possíveis de assentar sem criar sentenças 

anômalas: 

 

 João assentou na cadeira. 

 *João harmonizou na cadeira. 

E da mesma forma: 

 

 Esse sapato assentou bem com seu vestido. 

 *Esse sapato sentou bem com seu vestido. 

 

Poderíamos fazer as mesmas comparações com as demais sentenças com “assentar” 

acima, assumindo os sentidos de “firmar” em (ii), “dar posse de terras” em (iii) e “registrar” 

em (v). As características semânticas dos termos darão conta de apontar as ambiguidades nos 

contextos em que é possível a aplicação de tais termos. 

Quanto à vagueza, é interessante a observação de que pode ser gradual, pelo fato de 

algumas palavras serem mais vagas do que outras, e novamente é reforçada a importância do 

contexto, que auxiliará com a interpretação conforme o nível de vagueza necessário e útil para 

a comunicação em questão. Isso porque a vagueza não necessariamente caracteriza uma 

fragilidade na comunicação, mas um recurso que permite um uso mais objetivo da língua. Isso 

é válido inclusive no âmbito jurídico, conforme veremos adiante no tópico 2.3.  

Assumindo que os tipos de ambiguidades reconhecidos pela literatura semântica não 

dão conta de explicar todas as possíveis ocorrências deste fenômeno, a autora passa a 

classificar e exemplificar os principais acontecimentos que envolvem essa característica, 
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levando em conta “a definição trivial de que sentenças ambíguas são aquelas que apresentam 

mais de uma interpretação possível.” (CANÇADO, 2012, p. 71). 

A ambiguidade lexical, caso em que uma palavra específica é passível de dupla 

interpretação, é atribuída a dois fenômenos possíveis, cujas definições, aparentemente 

próximas, apresentam uma diferença fundamental. O primeiro é a homonímia, caso em que a 

palavra ambígua possui sentidos não relacionados. O segundo fenômeno é a polissemia, que 

caracteriza a situação em que os diferentes sentidos de uma expressão ambígua possuem 

relação. É importante a observação de que a relação entre palavras polissêmicas dependerá em 

certa medida, nas palavras da autora, da intuição do falante e de seus conhecimentos sobre as 

palavras e seus sentidos, o que nos faz pensar que, a depender do item lexical utilizado e do 

conhecimento de mundo dos interlocutores envolvidos na comunicação, pode acontecer uma 

interpretação equivocada a respeito do sentido pretendido pelo locutor ao fazer uso de 

determinado termo. 

Em um subtópico, Cançado faz uma análise a respeito das preposições e a noção que 

parece melhor definir os possíveis efeitos de seu uso. Contradizendo Kempson, que 

defenderia que as preposições exemplificam casos de vagueza, com o efeito de impossibilitar 

a definição de significados, a autora demonstra que as preposições possuem sentidos 

específicos que possibilitarão seu uso em alguns contextos e em outros não, sendo passíveis 

inclusive de interpretações ambíguas, cujo sentido utilizado é o contexto que selecionará. 

Assim, a autora defende que ocorrências com preposições que permitem duas interpretações 

ou mais podem ser consideradas caso de ambiguidade lexical. 

A ambiguidade sintática é ocasionada pela forma como foi estruturada uma sentença. 

A maneira de analisar estas ocorrências é subdividindo os sintagmas e reorganizando as 

expressões que causam ambiguidade, de modo a verificar os sentidos que os diferentes 

posicionamentos permitem interpretar. 

A chamada ambiguidade de escopo também tem relação com a estrutura e envolve os 

quantificadores em uma sentença, portanto, o que deve ser analisado é a estrutura semântica, o 

modo como estão organizadas as palavras que expressam a noção de quantificação. Nesse 

caso, não é possível reorganizar a sentença como na situação de ambiguidade sintática, mas 

são alcançadas duas possíveis interpretações diferentes. 

A autora descreve a ambiguidade por correferência como o fenômeno resultante de 

uma estrutura cujos pronomes podem ter diferentes antecedentes na sentença, o que pode 

caracterizar diferentes relações textuais, como a anafórica e a dêitica. 
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Já adiantando a noção de papéis temáticos, ou seja, a função semântica que o verbo 

atribui a seus complementos, Cançado exemplifica que esta propriedade pode causar 

ambiguidade nas ocorrências com verbos que permitem ao sujeito ser o agente da ação ou o 

paciente dela. 

Outra possibilidade de ambiguidade é apontada pela autora no caso de estruturas com 

gerúndios, mesmo reconhecendo que não há unanimidade na concepção de que esse tipo de 

recurso realmente implique duplas interpretações nas sentenças. A possibilidade seria de uma 

interpretação temporal e outra causativa (“quando” e “porque”). Percebemos exemplo disto 

no Dado A, posteriormente analisado neste trabalho. Temos: 

 

(A) A solução de questões é feita à guisa de fundamentação de toda e qualquer 

decisão, assentando os pilares lógicos para a decisão do juiz [...]. (AMBRIZZI, 2014, 

p. 51, nota de rodapé nº 120) 

 

Conforme Cançado, poderíamos parafrasear (A) de dois modos: 

 

(A’) A solução de questões é feita à guisa de fundamentação de toda e qualquer 

decisão, quando assenta os pilares lógicos para a decisão do juiz [...]. 

 

(A”) A solução de questões é feita à guisa de fundamentação de toda e qualquer 

decisão, porque assenta os pilares lógicos para a decisão do juiz [...]. 

 

O último item tratado no capítulo se refere aos casos que apresentam mais de um tipo 

de ambiguidade. A possibilidade de interpretar uma mesma palavra de duas maneiras, 

identificando duas diferentes estruturas sintáticas, resultará em ambiguidade sintática e 

ambiguidade lexical, como exemplifica a autora. 

O texto de Cançado serve como um panorama introdutório das noções da 

ambiguidade, demonstrando que as possibilidades não se esgotam em seus diversos exemplos, 

mas fornecem um aparato para partir às análises dos dados coletados na pesquisa, 

pressupondo-se que a ambiguidade, em seu sentido trivial, seria uma das maiores fragilidades 

detectadas nos textos a serem analisados e um fenômeno cuja complexidade ainda parece 

oferecer inúmeras possibilidades de análise. 
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2.3 INDETERMINAÇÃO LINGUÍSTICA COMO RECURSO VÁLIDO AO OPERADOR 

DO DIREITO 

 

É preciso considerar que em determinados contextos forenses, como no âmbito 

legislativo, por exemplo, a ambiguidade e vagueza podem ser recursos válidos conforme a 

necessidade ou intenção dos locutores, de modo que o que a princípio consideraríamos como 

uma fragilidade textual pode ter alguma relevância na hermenêutica jurídica.   

Nesse sentido, Poscher (2016) dissertou mais detalhadamente em artigo intitulado 

Ambiguidade e vagueza na interpretação jurídica
2
, onde demonstra que a indeterminação 

linguística pode ser imprescindível à natureza da dogmática jurídica. 

Ao discorrer sobre o tema, ele usa a expressão “democracia” para ilustrar que as 

pressuposições pragmáticas envolvidas na interpretação podem acarretar ambiguidade ou 

vagueza.  

 
Em um contexto bem geral, “democracia” pode levar a dúvidas se ela pode 

abarcar um sistema com um único partido político, apesar de que cada um 

dos conceitos socialistas e liberais de democracia bem estabelecidos chega a 

um resultado diferente. Nesse contexto “democracia” seria vago. 

Em contraposição a isso, na Constituição da antiga República Democrática 

da Alemanha o significado de democracia era ambíguo em termos de 

conceitos socialistas e liberais, com o contexto estabelecendo o significado. 

(POSCHER, 2016, p. 276) 

 

Assim, a depender dos conhecimentos de mundo ou mesmo ideologias do locutor, os 

sentidos que selecionará diante de alguma informação poderão ser variáveis em relação a 

outro locutor com referências distintas. 

Ao tratar dos tipos de vagueza, Poscher destaca que ela não necessariamente é um 

problema em âmbito legislativo. Conforme discorre o autor: 

 
A reivindicação é que, na impressionante maioria dos casos que formam a 

base da nossa prática judiciária, a vagueza não é um problema. Comparados 

à massa de casos fáceis, os casos difíceis são apenas uma pequena fração 

quase infinitesimal. Para casos nos quais algum tipo de vagueza está 

envolvido, entretanto, eles concedem que a lei é insuficiente e que a resposta 

deve ser encontrada segundo algum outro padrão – seja ele convicções 

pessoais políticas do juiz, a economia ou a moral. (2016, p. 282) 

  

                                                             
2 Versão original: Ambiguity and Vagueness in Legal Interpretation”. In: P. Tiersma; L. Solan (Ed.). 

Oxford Handbook of Language and Law. Oxford: Oxford University Press, 2013. p. 128-144. 



22 
 

 Além disso, a vagueza pragmática seria de grande relevância na tarefa da interpretação 

judicial; o autor considera necessário que as leis criem regulações que abarquem grande 

quantidade de situações, e isso é feito com o uso de generalidade no discurso, de modo que os 

magistrados tenham espaço para ajustar suas interpretações e decisões conforme julgarem 

mais adequado a cada caso.  

Como exemplo de que a indeterminação textual pode ser utilizada de modo arbitrário 

em contexto legislativo, temos o caso da redação da Constituição Federal brasileira de 1988, 

que apresenta várias construções ambíguas ou vagas e já foi objeto de análise de profissionais 

da área por conta disso. Sobre o assunto, em entrevista ao Estadão (s/d), Nelson Jobim 

explica os fatores que influenciaram na produção da Constituição de 88. Considerando o 

contexto no qual foi escrita, ou seja, de redemocratização pós-ditadura, o jurista diz: 

 
A tendência naquele momento, em que havia uma desconfiança em relação 

ao regime militar, foi enfiar todo tipo de coisa dentro da Constituição. [...] O 

que aconteceu foi que você aumentou enormemente a constitucionalização 

de matérias. Com isso, aumentou substancialmente o poder do Supremo 

Tribunal. As ações diretas de inconstitucionalidade se multiplicaram. A 

partir de 1988, teve outro problema que contribuiu para isso. O Parlamento 

deixou de ter consistência, com posições claras, em decorrência da 

multiplicação de partidos políticos. A regra naquele momento era que, 

para aprovar uma lei, precisava da ambiguidade. Quanto mais ambíguo 

o texto legal, mais fácil era aprovar. Quanto mais claro, preciso, mais 

difícil era fazer maioria. Com isso, também se aumentou o poder do 

Judiciário de forma geral. Eu participei disso e fiz inclusive regras ambíguas. 

A gente fazia uma regra perfeita e depois começava a introduzir 

adjetivos e advérbios de modo, para conseguir formar maioria. Se não, 

não aprovava nada. (JOBIM, Entrevista, s/d, grifos nossos) 

 

 Nesse caso, não é difícil de pensar que, a despeito da intenção de facilitar a aprovação 

de leis de acordo com os interesses dos envolvidos na época, a falta de precisão no texto, 

utilizada de modo tão arbitrário, poderia acarretar empecilhos à interpretação e aplicação dos 

preceitos posteriormente. Sousa (2008) tratou do tema em dissertação de mestrado intitulada 

Ambigüidades e Vaguezas em Textos Legais – Uma análise da Constituição Federal 

Brasileira, mais especificamente no capítulo “O dizer, o não dizer e o dito: ambiguidades e 

vaguezas na Constituição Federal de 1988”. O autor aponta diversas ocorrências de termos 

bastante vagos que geram grande efeito de subjetividade à interpretação dos artigos, com o 

uso de adjetivos e advérbios como “negligente”, “adequado”, “abusivo”, “temporariamente”, 

“periodicamente”. Segundo Sousa: 

 



23 
 

Por coincidência ou não – provavelmente não –, praticamente todos os casos 

mais flagrantes de indeterminação de sentido estão presentes em artigos que 

instituem regras ou limitações específicas para governantes e legisladores. 

Nos artigos 39, 40 e 41, que estabelecem os direitos dos servidores públicos, 

por exemplo, a Constituição parece especialmente clara, sem dar grandes 

margens a interpretações que possam ampliar os benefícios desse setor. [...] 

Essa percepção, por si só, já pode ser considerada um forte indício de que 

parte das vaguezas e ambiguidades presentes nos textos legais seja fruto de 

uma estratégia dos legisladores para permitir uma maior negociação política 

ou até mesmo o não cumprimento de algumas regras. (Sousa, 2008, p. 147) 

 

 

 Sousa não deixa de analisar casos em que existe uma necessidade de certa vagueza e 

indeterminação conceitual para que se possa dar margem à interpretação e aplicação das 

normas de acordo com as avaliações ideológicas de cada situação, o que é subjetivo e 

variável. Como exemplo ele utiliza o artigo 37, da Constituição de 88, com emenda de 1998, 

que diz “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]” (BRASIL, 1988, grifos nossos). 

Aqui ele discorre sobre a vagueza das expressões em destaque acima, inclusive estando elas 

relacionadas a “princípio”, noção também abstrata, e defende que tais conceitos dos princípios 

estão submetidos a interpretações ideológicas, de modo que:  

 
Os casos citados são necessários ao ordenamento jurídico simplesmente 

porque é impossível definir padrões de comportamento gerais para a 

administração pública sem dar essa grande margem de sentido. Por se tratar 

de uma regra geral – e não de um mecanismo constitucional específico –, ao 

citar quais princípios devem basear as decisões políticas, na verdade, o que 

se pretende é especificar mais essas orientações, sem limitar sua aplicação. 

(Sousa, 2008, p. 153) 

 

Essa noção reforça o que mencionamos anteriormente com base em Cançado (2012), 

ao considerar que a vagueza não necessariamente caracteriza uma fragilidade na 

comunicação, mas um recurso que pode permitir um uso mais objetivo da língua. O autor 

alerta, em contrapartida, sobre a possibilidade de textos com grau muito alto de 

indeterminação acarretarem aplicações questionáveis e arbitrárias por parte dos operadores de 

Direito envolvidos, o que naturalmente pode e deve ser evitado. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Parte-se do estudo de conceitos teóricos que orientarão o processo de análise 

qualitativa dos dados selecionados como objeto da pesquisa. Com base no aporte teórico 

estabelecido, serão empreendidas análises dos dados coletados em diferentes materiais 

jurídicos, investigando-se as atitudes linguísticas com foco no contexto da academia – tanto 

na posição de aprendiz (dissertação de aluno) como na posição de professor, orientador (livro 

destinado a estudantes de Direito) – e no contexto da prática forense, a fim de constatar as 

tendências da comunicação jurídica mesmo entre diferentes posições da hierarquia dos 

operadores do Direito.  Ao serem detectadas tais práticas, serão explicitadas e exemplificadas 

as complicações que determinadas atitudes linguísticas podem gerar na interpretação de tais 

textos, o que comprometeria a função básica da comunicação. Foi selecionado um dado de 

cada um dos seguintes tipos de produções textuais: a) texto acadêmico, mais especificamente 

dissertação de mestrado de estudante de Direito; b) manual/livro destinado a 

estudantes/operadores de Direito; c) modelo de petição inicial, escrita por advogado; e d) 

decisão judicial, proferida por juiz relator. Essa seleção de gêneros abarca diferentes 

contextos de atuação no âmbito jurídico e leva em consideração os locutores e públicos-alvo 

de cada gênero, perpassando desde a formação dos estudantes de Direito até as produções de 

advogados e magistrados, reforçando a noção já apresentada de que os comportamentos 

linguísticos dos operadores do Direito perpetuam-se pelas diferentes posições hierárquicas da 

área. 

  Para organização das análises, as sentenças extraídas dos dados acima mencionados 

foram identificadas com a letra correspondente ao Dado a que pertencem; sentenças do Dado 

A foram sinalizadas como (A1), (A2) [...]; do Dado B, (B1), (B2) e assim por diante. As 

sentenças construídas por nós a título de exemplificação foram demarcadas com números 

romanos em minúsculo a fim de se distinguir mais facilmente – (i), (ii), (iii) [...]. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 DADO A: DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 Considerando a motivação inicial da pesquisa, ou seja, o contato com textos de 

estudantes de Direito através do qual se percebeu certas tendências na escrita da área, buscou-

-se escolher como foco de análise um trabalho acadêmico em nível de mestrado na tentativa 

de analisar um texto possivelmente afetado com o estilo do meio forense já no âmbito da 

academia. Foi selecionada, então, uma dissertação de mestrado defendida em 2014 na 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP e publicada no banco online de 

teses e dissertações da Instituição, intitulada Julgamento Fracionado do Mérito no Processo 

Civil Brasileiro, de autoria de Tiago Ravazzi Ambrizzi
3
. Tal dissertação foi escolhida por se 

assemelhar aos trabalhos acadêmicos editorados e publicados por Editoras nos seguintes 

aspectos: trata-se de um material com conteúdo relevante, aprovado pela banca examinadora 

da instituição de ensino e que, ainda que bem escrito e estruturado, apresenta construções que 

podem ser motivadas pelo juridiquês, de modo a transpor a linguagem técnica que a área 

demanda e talvez demonstrar a tendência de excessivo rebuscamento da área.  

 

4.1.1  Anomalias Semânticas
4
 

 

 Um dos aspectos que chamou a atenção na dissertação escolhida foi o uso de 

construções peculiares do ponto de vista semântico. A noção de anomalia não foi 

contemplada no aporte teórico porque inicialmente não esperávamos encontrar esta prática 

especificamente, no entanto ela pairou sobre todos os dados escolhidos. Vejamos o seguinte 

trecho em que o autor faz uso da expressão em face de:  

 

(A1) Tratava-se de demanda movida por condomínio em face de condômina, 

deduzindo duas pretensões em cumulação sucessiva. Primeiramente, pedia-se a 

declaração de nulidade de acordo celebrado entre o condomínio autor e a ré em 

anterior processo judicial [...]. (AMBRIZZI, 2014, p. 46) 

 

                                                             
3
 Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-15122015-083059/pt-br.php>. 

4 Com base em Cançado (2012, p. 51), consideramos aqui anomalias semânticas as construções linguísticas 

aceitas do ponto de vista sintático mas que possuem algum tipo de incoerência de sentido. Nos casos detectados 

nesta pesquisa, tal incoerência se deu pelo uso incomum que se fez da expressão em face de, à qual se atribuiu 

sentido diferente do dicionarizado. 
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 O texto em (A1) por si só soa complexo de se interpretar pelas noções técnicas que 

apresenta, especialmente a sequência que destacamos em itálico e que dificilmente poderia ser 

substituída por expressões de entendimento mais acessível, pois é composta por termos 

técnicos e carrega significação bem específica na área. 

Focando a análise no uso de em face de, estendemo-nos na citação do trecho acima em 

que consta a expressão a fim de deixar claro que o condomínio moveu ação diretamente 

contra a condômina. Em uma primeira leitura leiga poderia não estar claro o sentido de 

oposição entre as partes ao se ler “demanda movida por condomínio em face de condômina”, 

visto que se tende a interpretar  a expressão em face de como diante de. Mas o contexto em 

1.a atribui uma significação incomum à expressão. Então vejamos. 

 No Dicionário Houaiss, esta locução prepositiva tem a seguinte definição: 

“diante de (alguém ou algo); face a face com, rosto a rosto com” (2019, [s/p]). Conforme 

Neves (2012) em seu Guia de Uso do Português, a expressão é tradicionalmente usada com o 

sentido de “diante de”, “perante”. Com esta significação, a expressão é bastante recorrente em 

textos jurídicos, especialmente em decisões de magistrados: “Em face do exposto, julgo 

procedente o pedido”. Tem se constatado, entretanto, uma recente tendência de uso desta 

expressão no sentido de contra, especialmente em petições redigidas por advogados, como 

por exemplo “Ação ordinária em face do INSS” (PORTAL IGF, modelo de petição, [s/d]).  

Tão forte é tal tendência que, ao buscar o significado desta expressão online, 

localizamos no portal Dicionário inFormal uma única definição para a busca “em face”; 

simplesmente: “Contra”, com o seguinte exemplo de aplicação “O empregado entrará com 

uma ação em face do empregador.” (Dicionário inFormal (SP), 2012). No mesmo site consta 

separadamente o registro de “em face de” no sentido de “perante” (2015). Relevante 

mencionar que esta plataforma pode ser alimentada por qualquer pessoa que deseje registrar 

definições de termos, de modo que é curioso que em face tenha sido associado apenas à 

definição de contra, o que ilustra a forte acepção deste termo com tal sentido – e único, para 

quem registrou sua definição no site, provavelmente algum profissional da área. Localizamos 

definição diferente em outro dicionário online, o Dicionário de Sinônimos, sendo este 

produzido e alimentado por profissionais de lexicografia e professores de língua portuguesa, 

onde constam as definições “na frente de” e “devido a” (s/d). O Dicionário de Sinônimos 

pertence ao Dicio, dicionário de português contemporâneo online, que também não registra a 

aplicação de em face de no sentido de contra. 

 Tal uso tem chamado a atenção de alguns operadores do Direito. O advogado e 

professor Flávio Yarshell (2012), em artigo intitulado “O emprego do "contra" e do "em 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/58563902/iii-decidoem-face-do-exposto-julgo-procedente
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face" na terminologia processual: distorção a corrigir”, analisa a importância das distinções 

conceituais no Direito Processual. Ao citar um importante nome da área, Cândido Rangel 

Dinamarco, Yarshell analisa seus ensinamentos a respeito do rigor técnico que é exigido dos 

operadores do Direito. Em seu livro Fundamentos do Processo Civil Moderno, Dinamarco 

(2002 apud YARSHELL, 2012) menciona ser incorreto o uso do contra em “ação contra o 

réu”, pois “a ação tem por titular o Estado e não o adversário”. “Assim, é lícito afirmar que a 

demanda é proposta "com relação a alguém" ou "em confronto" do demandado.” (YARSHELL, 

2012). Tendo isso em vista, Yarshell supõe que, ainda que tal noção registrada por Dinamarco 

não seja unânime entre os profissionais da área, seus discípulos tenham adotado tal lógica e 

substituído o contra por em face de, como em “ajuizar ação em face do réu”, em uma espécie de 

tradução do sentido intencionado.  No entanto, a adoção de em face de não teria parado por aí. 

Yarshell afirma:  

 
[...] com o passar dos anos, a experiência na advocacia e na judicatura me 

permitiu constatar um considerável desvirtuamento da lição: a palavra 

"contra", ao que tudo indica, foi substituída pela expressão "em face" em 

outras situações que não exatamente a da propositura da demanda. Apenas 

para ilustrar, não raramente se fala também em "recurso em face da 

sentença". Em suma: em matéria de processo, parece que a palavra "contra" 

foi, por muitos, simplesmente substituída por "em face". A lição inicialmente 

correta e valiosa ganhou uma espécie de interpretação "extensiva"...  

O equívoco é evidente. (2012, grifos do original) 
 

 O autor aponta, ainda, como possível explicação para este uso uma tentativa de 

amenizar o efeito da expressão contra, em prol de uma cordialidade entre os envolvidos na 

ação processual, ainda que isso não altere a condição de oposição entre as partes envolvidas. 

O autor finaliza o artigo recomendando a não substituição de contra por em face de, além de 

sugerir cautela por parte dos professores ao instruírem seus alunos, pois uma noção teórica 

não pode ser generalizada a ponto de distorcer usos, o que vai de encontro à importância do 

rigor técnico defendido na área. 

 Ainda sobre isso, na coluna “Não tropece na língua” (2017), do site Língua Brasil, 

foram abordadas estas duas questões de profissionais da área: “É correta a expressão 

atualmente usada por advogados em petições: "Promovo a presente ação em face de José da 

Silva", no sentido de "contra José da Silva"?”; “Alguns Professores de Direito dizem que uma 

petição deve ser interposta EM FACE DE alguém e não CONTRA alguém. Pergunto, então: o 

correto é interpor EM FACE DE ou CONTRA?” (Coluna 284, 2017). Aqui temos o registro 

da percepção desta tendência em petições feitas por advogados e do fato de professores da 

área influenciarem diretamente com a orientação do uso da expressão.  
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 Ao responder aos questionamentos, Maria Tereza de Queiroz Piacentini
5
 ressalta a 

tradicional forma de expressão que indica uma ação bilateral: “Autor ajuíza ação contra 

Réu”, mas prossegue: “Há, porém, uma corrente moderna que entende ser essa relação 

jurídica trilateral – autor, réu e Estado-juiz –, na qual os dois primeiros promovem a ação 

contra o Estado, daí ficar: Autor em face do Réu [contra o Estado-juiz, subentendido na 

frase]” (2005, s/p). Neste caso, o uso de em face de se justificaria pelo entendimento de que a 

ação movida seria contra o Estado já que ele é quem solucionará o conflito em favor do autor 

ou do réu, o responsável pela chamada tutela jurisdicional. Entretanto, conforme a explicação 

do portal: 

 
Isso é verdade, mas é também de um tecnicismo exagerado. A fala “contra 

alguém” pressupõe a intermediação do Estado-juiz na relação processual, 

fazendo no entanto um atalho ao mencionar diretamente o réu, pois em 

última análise é contra este a ação, é ele quem está sendo contrariado nos 

seus interesses. (2017, s/p) 

 

 Por fim, a resposta considera que o uso de contra é preferível já que facilita a 

interpretação dos propósitos da ação.  

 José Maria da Costa também tratou sobre esse uso em resposta à mesma dúvida de 

leitor do portal online Migalhas. Costa (2009) faz referência a Sérgio Bermudes com o artigo 

A Favor do Contra (1992), em que o autor explica, em reforço ao que vimos acima, que: 

 

a) o pedido de tutela se dirige efetivamente contra o Estado, devedor da 

prestação jurisdicional; b) "cunhou-se, então, a locução prepositiva em 

face de, com o ânimo de deixar bem nítido que o autor não ajuizou a ação 

contra o réu, mas contra o Estado"; c) "esse empenho de esclarecer, 

demasiadamente, as coisas só faz confundi-las e baralhá-las, [...] d) 

"infelizmente, o emprego da locução em face de vai ganhando terreno e 

linguagem técnica o contra imemorial"; e) "não há motivos de ordem 

lógica, ou jurídica, para o culto da expressão em face dele, incompatível 

com a tradição e o claro entendimento do alcance da iniciativa do autor, 

que vai a juízo contra o réu"; f) "desde as fontes, identifica-se a ação, e 

dela se fala como um movimento do autor contra o réu"; g) "os clássicos 

da antiga literatura processual portuguesa e brasileira sempre se referiram 

à ação de uma parte contra a outra", como se pode confirmar em Pereira e 

Sousa, Paula Batista, Barão de Ramalho e João Monteiro; h) "se os 

avanços científicos convenceram os processualistas brasileiros de que a 

ação se exerce contra o Estado, e não contra o réu, não chegaram a influir 

na sua linguagem, como revelam eloquentes amostras, colhidas em 

apressada e perfunctória consulta, nos mananciais mais abundantes", em 

obras de Pontes de Miranda, José Frederico Marques, Moacyr Amaral 

Santos e José Carlos Barbosa Moreira, este último, além de enfileirado 

                                                             
5 Diretora do Instituto Euclides da Cunha e autora dos livros Só Vírgula, Só Palavras Compostas e Língua 

Brasil – Crase, Pronomes & Curiosidades. 
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entre os melhores processualistas do mundo, também de "notórios 

desvelos com o apuro da linguagem técnica"; i) em conclusão, "num país 

em que tanto se deve reformar, da estrutura de várias instituições ao 

caráter de muitos homens, convém deixar quieto, no seu canto, o que não 

precisa ser mudado", de modo que é preciso ser contra ao em face, "aliás, 

de pureza vernacular duvidosa". (2009, s/p) 

  

  Conforme demonstra Costa ao citar o Código Civil e o Código de Processo Civil, em 

âmbito legislativo prefere-se de modo tradicional o contra; neste contexto em face de é usado 

no sentido tradicional de diante.  

  Esta tendência de uso que estamos considerando uma anomalia semântica pode ser 

vista como vício de linguagem disseminado entre os operadores do Direito. Para além da 

especificidade do tecnicismo que impulsionou esse uso do em face de, pressupomos um efeito 

de rebuscamento ao se aplicar a expressão em substituição a contra. Nesse sentido, 

percebemos no Dado A que ora o locutor usou em face de, ora usou contra ao narrar este 

mesmo contexto de ação movida por um autor em oposição a réu, o que sugere que ao utilizar 

em face de ele não o faria por ser adepto da corrente moderna de seu uso, pois, se assim fosse, 

em todas as ocorrências ele teria usado esta expressão em detrimento de contra. Ao contrário, 

há várias construções com a expressão tradicional: 

 

(A2) Imagine-se que as vítimas de certo acidente de trânsito se reúnam e, juntas, 

proponham a correspondente ação indenizatória contra a pretensa causadora. 

(AMBRIZZI, 2014, p. 101) 

 

(A3) [...] a expedição e cumprimento de um só mandado, v.g., bastarão para que o réu 

seja citado de todas as demandas contra ele deduzidas, [...]. (Ibidem, p. 102) 

 

(A4) [...] a lei consente a cumulação de vários pedidos contra o mesmo réu [...]. 

(Ibidem, p. 104) 

 

(A5) Se A e B, vítimas de atropelamento, ajuízam em litisconsórcio ativo ação de 

indenização contra o pretenso causador do acidente, teremos aí um caso de cumulação 

de pedidos. (Ibidem, p. 138) 

 

(A6) O mesmo vale para a ação de cobrança de dívida deduzida contra devedor 
principal e fiador: [...]. (Ibidem, p. 138) 

 

  Isso poderia indicar que ao usar em face de o locutor do Dado A não o estaria fazendo 

pela tecnicidade conceitual de relação jurídica trilateral conforme já visto, mas simplesmente 

pelo uso de uma possibilidade já disseminada para expressar a relação de oposição, atribuindo 
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ao em face de uma correspondência ou substituição a contra, como de fato uma alternativa 

mais rebuscada para o contexto.  

  Como indício de que o locutor de fato não tem em vista a noção trilateral que defende 

o uso da concepção em face do réu e contra o Estado, segue o trecho abaixo em que 

menciona: 

 

(A7) Tem-se aí, conforme observa Cândido Rangel Dinamarco, o esquema mínimo de 

toda e qualquer demanda. Deve haver pelo menos um autor que, baseado em ao menos 

um fundamento, age contra um réu, pleiteando ao Estado-Juiz que lhe conceda 

determinado bem da vida. (Ibidem, p. 126; grifo meu) 

 

 Curioso é o fato de que em (A7), ao descrever justamente a composição de uma 

demanda judicial, o locutor cita Dinamarco, que anteriormente vimos lecionando o uso de em 

face de para referir a oposição ao réu com a justificativa de que a ação é movida contra o 

Estado. Ainda assim, sob referência de Dinamarco, o locutor redige que o autor “age contra 

um réu, pleiteando ao Estado-Juiz que lhe conceda [...]”. Ou seja, não demonstra 

preocupação em reproduzir as escolhas lexicais que referem a noção trilateral outrora 

especificada pelo autor citado, ainda que o utilize como referência ao assunto de que trata. 

Isso reforça a noção de que quando o locutor do Dado A usa em face de seria por mera 

alternativa – mais rebuscada – a contra. 

 Ainda, o trecho em (A7) demonstra a desnecessidade dessa especificação, o 

“tecnicismo exagerado” já mencionado, pois a responsabilidade de ação do Estado está 

sempre subentendida nas demandas, conforme é demonstrado pelo locutor quando afirma que 

é pleiteado ao Estado executar determinada tarefa; ele descreve a responsabilidade do Estado 

sem afirmar que a demanda é contra o Estado.  

Não consideramos que a ambiguidade atribuída a em face de, por conta desta 

tendência moderna de uso no meio jurídico, comprometa a interpretação das ocorrências com 

a expressão neste Dado A, pois os envolvidos no contexto da dissertação detêm os 

conhecimentos necessários para selecionar o sentido de diante ou contra nas construções 

como estas a seguir: 

 

(A8) Promovida a demanda em face do gestor ou administrador, a respectiva inicial 

será portadora de uma cumulação de pedidos. (Ibidem, p. 12; grifo nosso) 

 

(A9) Exemplo ilustrativo é o do anunciante que propõe demanda em face de certa 

emissora de televisão [...]. (Ibidem, p. 132; grifo nosso) 
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Um interlocutor leigo da área, nos casos acima, sem um conhecimento mais profundo 

do contexto, provavelmente não se depararia com a ambiguidade no momento da 

interpretação das construções (A8) e (A9), mas com uma possível vagueza. Isso porque se 

pressupondo a concepção de em face de com o sentido de diante, e ao mesmo tempo um 

desconhecimento desta tendência de uso no sentido de contra, o leitor poderia interpretar as 

sentenças a partir das concepções mais familiares da expressão, pois o contexto em geral 

soaria vago ao leitor não familiarizado com as noções de “promover a demanda”. Assim, (A8) 

poderia ser lido equivocadamente, por exemplo, como “Promovida a demanda diante do 

gestor ou administrador”; e (A9) como “Exemplo ilustrativo é o do anunciante que propõe 

demanda por causa de certa emissora de televisão”. Ainda que o leitor leigo não pudesse 

explicar do que se tratariam essas ações no plano literal, ele tenderia a atribuir o sentido mais 

coerente de acordo com os significados que pudesse depreender, ainda que de modo geral a 

informação continuasse lhe soando vaga pela não familiaridade com o tema. 

 

4.1.2 Escolhas Lexicais 

 

 Apresentando linguagem bastante típica do discurso forense, além do inerente aspecto 

técnico no qual se baseia a ciência jurídica, o Dado A possui várias construções cujo 

rebuscamento se dá pelas escolhas lexicais. Vejamos: 

 

(A10) Mesmo que seja reconhecido o direito do autor ao recebimento do crédito e 

condenado o réu ao seu pagamento, a crise só se reputará debelada com o 
cumprimento do preceito exarado na parte dispositiva. (Op. cit., p. 6) 

 

(A11) Sobre os casos em que o pronunciamento é exarado com espeque em alguma 

das hipóteses do art. 269, do Código, já tivemos a oportunidade de discorrer acima. 

(Op. cit., p. 71) 

 

(A12) Somente assim é que o instrumento cumprirá a promessa constitucional, 

prevenindo a dilação indevida que fatalmente ocorreria caso o julgamento do capítulo 

maduro fosse inutilmente sobrestado, sem nada haver a acrescentar, em termos de 

aprofundamento cognitivo, em relação a ele. (Op. cit., p. 113)  

 

(A13) [...] a questão é muito mais complexa e de difícil enfrentamento, já que são 

plúrimos os fatores que contribuem para a excessiva morosidade do processo [...]. 

(Op. cit., p. 121) 
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Há inúmeras expressões incorporadas ao vocabulário jurídico por carregarem uma 

especificidade de conceitos e noções da área, de modo que não há como evitá-las ou substituí-

-las ao estar discorrendo sobre conteúdos jurídicos. Em (A10), por exemplo, temos em itálico 

“preceito” e “parte dispositiva”. Essas expressões possuem uma atribuição semântica muito 

específica da área, são termos técnicos, de modo que, a não ser que se esteja tentando explicar 

os conceitos a alguém leigo, não é viável a sua substituição. “Preceito” é ambíguo em 

contexto jurídico por poder se referir a i) determinadas normas e princípios estabelecidos na 

Constituição, os chamados preceitos fundamentais (SANTOS, 2017, s/p), e ii) ao preceito 

cominatório, que se trata de multa determinada pelo juiz a ser paga pela parte penalizada. 

Dada a distinção dos significados, os operadores facilmente identificam qual o sentido 

adequado a cada contexto, o que exemplifica a noção trazida por Poscher de que a 

ambiguidade lexical geralmente não se torna empecilho aos profissionais do Direito: 

“Normalmente conceitos que contêm expressões ambíguas são tão distintos que o contexto 

proporciona a desambiguação necessária.” (2016, op. cit., p. 273). Já a outra expressão em 

itálico em (A10), “parte dispositiva”, refere-se ao trecho final de uma demanda judicial, com a 

conclusão da sentença ou acórdão (OLIVEIRA, s/d), e ilustra exemplo de expressão técnica 

muito específica da área. 

De modo diverso, no entanto, percebemos os trechos em negrito em (A10) como 

expressões que possuem uma rede de sinônimos válidos dentro e fora do contexto jurídico, 

que poderiam ser escolhidos em detrimento dos termos empregados. “Reputar”, no contexto 

de (A10), tem como sinônimos: ter em conta, julgar, considerar. O verbo “debelar” poderia 

ser substituído por: vencer, extinguir, anular. “Exarado” é bastante recorrente em discursos 

jurídicos; ainda que não carregue sentido conceitual específico dentro da área, recebe 

preferência em detrimento de seus sinônimos, entre eles: registrar por escrito, lavrar 

(HOUAISS, 2019, s/p). Assim poderíamos traduzir (A10) para: “[...] a crise só se 

considerará encerrada com o cumprimento do preceito registrado na parte dispositiva”. 

Se a intenção fosse tornar o texto um pouco mais fácil de ser interpretado, seria 

perfeitamente possível substituir essas expressões menos corriqueiras por sinônimos que 

mantivessem o nível de formalidade exigida no contexto de escrita da dissertação. Por 

exemplo: 

(A11) Sobre os casos em que o pronunciamento é escrito com apoio em alguma das 

hipóteses do art. 269, do Código, já tivemos a oportunidade de discorrer acima. 
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(A12) Somente assim é que o instrumento cumprirá a promessa constitucional, 

prevenindo o adiamento indevido que fatalmente ocorreria caso o julgamento do 

capítulo maduro fosse inutilmente interrompido, sem nada haver a acrescentar, em 

termos de aprofundamento cognitivo, em relação a ele.  

 

(A13) [...] a questão é muito mais complexa e de difícil enfrentamento, já que são 

inúmeros os fatores que contribuem para a excessiva demora do processo [...]. 

 

Como visto, no entanto, além do rigor técnico da área, paira sobre o locutor forense a 

tendência de rebuscamento, o que nas sentenças acima, todas sintaticamente bem elaboradas, 

é construído com o uso de itens lexicais pomposos.  

 No trecho abaixo, temos uma construção com gerúndio, caso anteriormente já 

mencionado por Cançado (2012) como possível gerador de ambiguidade. A sentença em 

(A14) foi utilizada no tópico 2.2 deste trabalho para ilustrar a teoria de Cançado. Agora, 

vejamos como ela poderia ser lida no contexto do Dado A. 

 

(A14) A solução de questões é feita à guisa de fundamentação de toda e qualquer 

decisão, assentando os pilares lógicos para a decisão do juiz. 

  

 Em (A14) entendemos que a solução de questões acaba por assentar (fundamentar) os 

pilares lógicos para posterior decisão do juiz; ela é feita à guisa de fundamentação de toda e 

qualquer decisão, de modo que assenta os pilares lógicos para a decisão do juiz. Não 

percebemos um possível sentido temporal ou causativo, mas consecutivo. Essa interpretação 

poderia incluir mais um tipo de ambiguidade possível no caso da sentença acima, 

considerando que pudéssemos parafraseá-la das seguintes formas: 

 

(A14.i) A solução de questões é feita à guisa de fundamentação de toda e qualquer 

decisão, quando assenta os pilares lógicos para a decisão do juiz. 

 

(A14.ii) A solução de questões é feita à guisa de fundamentação de toda e qualquer 

decisão, porque assenta os pilares lógicos para a decisão do juiz. 

 

(A14.iii) A solução de questões é feita à guisa de fundamentação de toda e qualquer 

decisão, de modo que assenta os pilares lógicos para a decisão do juiz. 

 

 Embora certa similaridade possa soar entre (ii) e (iii) acima, temos uma diferença 

essencial de que (ii) imprime o sentido de explicação do fato e (iii) expressa a noção de 

consequência da ação executada na primeira parte da sentença. No contexto do Dado A, 

entretanto, nos parece que os interlocutores não corroborariam essa noção de ambiguidade 
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gerada pelo gerúndio, como suposto em (A14), e em nossa leitura provavelmente a 

interpretação privilegiada é a que consta em (A14.iii). Quanto ao sentido atribuído ao verbo 

no decorrer da dissertação, prevaleceu a noção de “registrar”, “fundamentar”, e os contextos 

dificilmente permitiriam a interpretação no sentido de “acomodar” ou “harmonizar”, o que 

elimina possíveis empecilhos à interpretação destas sentenças pelos interlocutores envolvidos 

no Dado A. 

4.2 DADO B: MANUAL DESTINADO A ESTUDANTES DE DIREITO 

 

 Como forma de exemplificar um material elaborado por professor de Direito para 

estudantes, escolhemos o livro Teoria Geral do Processo (2018), escrito por José Eduardo 

Carreira Alvim, renomado autor da área. O livro em questão foi escolhido por destinar-se 

tanto a estudantes de Direito como a profissionais que já exercem a profissão na área – 

conforme afirma o autor em nota inicial da obra, “(...) será de grande utilidade para os 

estudiosos do direito, e, especialmente, para os que iniciam a sua caminhada pelo terreno do 

direito processual.” (ALVIM, 2018, p. 11) – e por ser de autoria de nome bastante influente e 

experiente na área. A análise terá como referência as noções percebidas no Dado A. 

 

4.2.1 Anomalia semântica ou vagueza? O caso de em face de 

 

 De modo similar ao Dado A, identificamos no livro escolhido ocorrências de em face 

de tanto como sinônimo de diante como sinônimo de contra, o que o torna ambíguo também 

no contexto do Dado B, ainda que tal ambiguidade provavelmente não gere dificuldades de 

interpretação aos locutores do contexto em questão. A primeira ocorrência em que a 

expressão é usada para referir oposição trata-se de descrição em que, em nossa interpretação, 

ela é explicitamente apresentada como equivalente de contra: 

 

(B1) Na jurisdição voluntária, ao contrário, não há partes, há requerentes (ou 

interessados), e, mesmo naqueles casos em que o juiz emite um provimento inaudita 

altera parte, emite sempre contra ou em face de alguém, a quem deve ser comunicado, 

para que possa impugná-lo ou para fins de que seja executada. (Ibidem, p. 97, grifos 

do original) 

 

Em (B1) o locutor está expressamente lecionando sobre a dupla possibilidade de como 

se referir à parte oposta de demandas judiciais; ali se coloca contra e em face de como 



35 
 

sinônimos. Nesse caso, o autor não simplesmente influencia o leitor mediante o uso que faz de 

em face de no sentido de contra; a explicação ao leitor orienta explicitamente a possibilidade 

de uso da expressão com tal conotação.  

Em determinado ponto adiante, o autor explana sobre o entendimento que envolve o 

conceito de ação judicial, e acaba por reforçar as noções de Dinamarco (2002 apud 

YARSHELL, 2012) a respeito da mencionada relação trilateral que comporia as demandas 

judiciais. 

 

(B2) A ação se dirige contra o Estado-juiz, na sua qualidade de titular do poder 

jurisdicional, mas ele a nada é obrigado com o autor, porquanto essa função se 

desenvolve para satisfação do interesse público, consistente no cumprimento das 

normas que a disciplinam. A ação é proposta, também, em face da parte contrária, 

contra a qual se pede um provimento jurisdicional, pelo que corresponde, por parte 

dela, um estado de sujeição ao poder do juiz. (ALVIM, 2018, p. 133, grifos do 

original) 

 

 

 Temos acima exemplo da distinção técnica que motiva o uso de em face de para 

expressar a oposição ao réu, claramente lecionada pelo autor. No mesmo sentido: 

 

(B3) a) Partes são os titulares das posições ativa (autor) e passiva (réu) na demanda 

judicial; aquele que age e aquele que reage em juízo; aquele que exercita o direito de 

ação e aquele em face de quem esse direito é exercido. (Ibidem, p. 142, itálicos do 

original; negrito nosso) 

 

Com a análise do Dado B nos ocorreu a possibilidade de o locutor não estar 

simplesmente deslocando em face de de sua atribuição de sentido comum; em algumas 

construções pode-se admitir que tanto o sentido de diante como de contra seriam aceitáveis, o 

que por sua vez não cria ambiguidade ao sentido pretendido, mas uma vagueza sobre qual 

seria o sentido em questão: 

 

(B4) A legitimação (ou legitimatio ad causam) é pertinente à titularidade, ativa e 

passiva, da ação, e se presta para determinar quem possui o interesse de agir em juízo 

e aquele em face de quem existe esse interesse de acionar. (Ibidem, p. 133, itálicos do 

original; negrito nosso) 

 

Em (B4) seria concebível pensar que “há interesse de agir em juízo diante da 

existência de tal parte/ diante de tal acontecimento”. Assim como é possível parafrasear o 

sentido como “há interesse de agir em juízo contra a existência de tal parte/ contra tal 
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acontecimento”. Mas ainda que o sentido mais específico intencionado possa ficar vago, isso 

não compromete a compreensão da relação básica de oposição entre as partes mencionadas, 

dada a pré-compreensão do tema. O mesmo pode ser dito sobre as construções a seguir: 

 

(B5) A ação é um poder que nos assiste em face do adversário, em relação a quem se 

produz o efeito jurídico da atuação da lei, sem que esteja o adversário obrigado a coisa 

alguma frente a este poder, mas simplesmente sujeito a ele. (Op. cit., p. 129, grifo 

nosso) 

 

(B6) Para uma ação ser validamente exercitada, deve o autor propô-la em face da 

pessoa em cuja esfera jurídica deva produzir efeito o provimento jurisdicional 

demandado. (Op. cit., p. 133, grifo nosso) 

 

(B7) A legitimação das partes (ou legitimatio ad causam) traduz a pertinência 

subjetiva da lide, de modo que o autor seja aquele a quem a lei assegura o direito de 

invocar a tutela jurisdicional, e o réu, aquele em face de quem pode o autor pretender 

algo. (Op. cit., p. 136, itálicos do original; negrito nosso) 

 

 Esta noção é reforçada na explicação que o autor desenvolve neste trecho: 

   

(B8) A ação é assim um poder em face do adversário, mais do que contra o adversário, 

e não direito [sic] contra o Estado
6
; porque a admissão de uma tutela jurídica contra o 

Estado suporia um conflito de interesses entre o particular e o Estado, quando dar 

razão a quem tem é interesse do próprio Estado, que ele provê permanentemente com 

a instituição dos juízes. (Op. cit., p. 131, grifos do original) 

 

Em (B8) o autor parece aplicar em face em seu sentido tradicional – “um poder diante 

do adversário” –, já que explicita que não seria o caso de utilizar contra. Mas de fato a 

distinção é tão técnica que a mensagem que talvez se passe aos leitores/alunos não é a de que 

em face de seria algo distinto de contra, mas equivalente, o que pode justificar a tendência de 

se utilizar tais expressões como sinônimas. Ainda que o autor do Dado B discorra mais 

detidamente sobre as relações que compõem as demandas judiciais de modo a justificar uma 

diferenciação para o uso de contra ou em face de, a ideia de oposição das partes envolvidas na 

ação judicial é bastante clara e poderia ser satisfatoriamente expressa apenas com o uso de 

“contra”, o que reforça o já mencionado “tecnicismo exagerado” que ampara essa distinção.  

 

                                                             
6
 Aqui percebemos leve distinção conceitual entre as explicações que motivam esse uso, pois anteriormente 

Costa (Op. cit., 2009, s/p) menciona: “o pedido de tutela se dirige efetivamente contra o Estado, devedor da 

prestação jurisdicional (...)”, em sentido oposto ao que Alvim defende aqui. Apesar de discordâncias em 

detalhes técnicos como esse, prevalece acima disso a tendência de aplicar em face de a casos em que 

anteriormente caberia simplesmente o contra. 
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4.2.2 Escolhas lexicais – latinismos 

 

 Também conforme percebido no Dado A, neste manual de direito há uma enorme 

quantidade de expressões em latim. A diferença, no entanto, é que no Dado A o autor utilizou 

essas expressões para compor suas explanações, como parte do vocabulário disponível para 

redigir seu texto, e no Dado B estes latinismos aparecem em sua maioria sendo lecionados ao 

leitor, sempre com o significado em português ao lado da expressão latina, de modo a ensinar 

aos leitores o conceito e aplicação de uso no contexto temático tratado pelo manual. 

 

(B9) Vocatio – é a faculdade de fazer comparecer em juízo todos aqueles cuja 

presença seja útil à justiça e ao conhecimento da verdade. 

Coertio (ou coertitio) – é o direito de fazer-se respeitar e de reprimir as ofensas feitas 

ao juiz no exercício de suas funções (iurisdictio sine coertitio nulla est). 

Iudicium – é poder de julgar e de proferir a sentença. 

Executio – é poder de, em nome do Estado, tornar obrigatória e coativa a obediência às 

próprias decisões. (Op. cit., p. 89-90, grifos do original) 

 

  

E ainda quando o autor não está esquematizando os conceitos e seus significados, ao 

fazer uso do latim, em alguns casos insere entre parênteses a correspondência do termo em 

português, partindo do pressuposto de que o leitor não necessariamente sabe o significado da 

expressão.  

 

(B10) Terá a reivindicativo (reivindicação) ou a actio negatoria (ação negatória); 

sendo a pretensão de seu direito a mesma em ambos os casos [...]. (Op. cit., p. 126, 

grifos do original) 

 

Em outros casos, ensina a possibilidade de usar o latim para expressar determinados 

conceitos, demonstrando ser natural e opcional utilizar estas expressões no discurso da área: 

 

(B11) A legitimação (ou legitimatio ad causam) é pertinente à titularidade, ativa e 

passiva, da ação [...]. (Op. cit., p. 133, grifos do original) 

 

 Presume-se que a aplicação sistemática de latinismos no Dado A pode ter sido 

influenciada por materiais similares ao Dado B, que, independente de qual temática de direito 

tratem, fazem uso dessas expressões de fato como um vocabulário auxiliar na ciência jurídica.   

Importante observar que, se no Dado A o texto é voltado a interlocutores da área do Direito 

sem a preocupação de se fazer entender por um interlocutor leigo, no decorrer do Dado B isso 
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ocorre da mesma maneira e somado ao intuito de lecionar a indivíduos deste mesmo círculo, 

sem a necessidade de explicar o porquê de se usar latinismos para fazer referência a conceitos 

técnicos e desconsiderando o fato de que não se usa latinismos no vocabulário corrente 

popular, por exemplo, simplesmente estabelecendo esta como a forma legítima de se 

comunicar no meio forense, o que ilustra o modo como o linguajar jurídico se perpetua e se 

conserva entre os que se relacionam na área, delimitando o alcance dessa comunicação entre 

os membros deste círculo. Isso traz à tona as noções trazidas por Campos e Homci (2014), 

citadas na revisão de bibliografia deste trabalho, que se basearam na teoria do poder 

simbólico, de Pierre Bordieu, para analisar o modo como os profissionais do direito 

manuseiam a linguagem jurídica de modo a conservar entre si os diálogos e conhecimentos ali 

construídos, sem a preocupação de se fazer entender por indivíduos que não participem dessas 

relações específicas. 

 

4.3 DADO C: MODELO DE PETIÇÃO INICIAL 
 

 O modelo
7
 de petição inicial analisado foi escrito pelo advogado Francisco Michell 

Neto e publicado no portal online Jus (2019, s/p), bastante reconhecido no meio forense e 

responsável pela publicação da Revista Jus Navigandi. Modelos de petições são 

disponibilizados no site para auxiliar outros advogados que possam fazer uso do material em 

seus respectivos trabalhos. 

 

4.3.1 Anomalia semântica ou vagueza? O caso de em face de 

 

No alto da página lê-se “Modelo de ação de alimentos em face de ascendente”. O 

título um tanto vago é seguido de uma introdução em que consta: 

 

(C1) No modelo publicado, consta petição de alimentos em face dos Avós Paternos, 

pois o genitor do menor não tem condições de pagar os alimentos devidos. (JUS, 

2019, s/p, grifos nossos) 
 

                                                             
7 Optamos por analisar um modelo de petição, ao invés de uma petição efetivamente utilizada em algum 

processo real, pelo fato de modelos como esse serem elaborados por advogados e disponibilizados em sites para 

auxiliar outros profissionais da área com menos experiência na elaboração de petições, sendo tal material de fácil 

acesso por qualquer pessoa. 
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Para resumir o propósito da petição o autor utilizou em face dos ao explicar que o 

pedido em questão seria direcionado aos avós do requerente. Ao descrever que o propósito da 

ação é determinado pedido, o texto em (C1) já faz uso da linguagem que expressa a premissa 

da ação judicial, em que se tem uma parte em oposição à outra, de modo a utilizar em face de 

no sentido de contra para demarcar o sujeito que será réu da ação, ainda que houvesse outros 

modos de descrever o teor da petição, como “consta petição de alimentos requeridos aos avós 

paternos”, o que especificaria melhor e ao mesmo tempo simplificaria a descrição. 

 Do mesmo modo consta no decorrer do documento: 

 

(C2) ............................, menor impúbere, portador do RG nº........., SSP/.., neste ato 

representado pela sua genitora ............................., nacionalidade..., estado civil..., 

profissão...., inscrita no CPF/MF: sob nº ................. e portadora do RG nº.........SSP/.., 

residente e domiciliada na Rua ......., nº ..., bairro:......., ......./UF, CEP: ....... tel. 

(..).............endereço eletrônico:......, através do seu procurador infra-assinado, nos 

termos do instrumento de mandado apresentado em anexo, vem mui 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência com fulcro na Lei 

nº 10.406/2002 e Lei nº 5.478/1968, propor a presente AÇÃO DE ALIMENTOS 

C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM TUTELA DE URGÊNCIA em face dos 

avós paternos (...). (Idem, grifos nossos) 

 

Considerando a prolixidade da construção acima, tendo em vista as convenções 

técnicas que este tipo de documento requer, destacamos em negrito o sujeito, o verbo e o 

complemento do texto a fim de explicitar a informação basilar do parágrafo, ou seja, a de que 

o menor
8
 está ajuizando ação judicial contra os avós paternos. Ao escrever “propor a presente 

ação”, embora o verbo imprima uma conotação mais amena ao ato, além de ser precedido por 

construção laudatória – “vem mui respeitosamente” – declara-se a propositura da ação judicial 

cujos réus são os “avós paternos”. Do mesmo modo, em face de, com a função de especificar 

que a ação é movida contra os avós, oferece também uma conotação mais amena quanto à 

relação de oposição que ali se estabelece, no sentido já mencionado e suposto por Yarshell 

(2012). Talvez propor a ação contra os avós paternos, no contexto suposto neste modelo de 

petição, em que o pai do menor não cumpriria com suas obrigações, soaria mais agressivo pelo 

fato dos réus, os avós, não serem responsáveis diretos pela situação desfavorável em que o 

requerente se encontra. Assim, cabendo cobrar deles o pagamento devido, torna-se mais cordial 

afirmar que a ação é proposta em face de. Outra possibilidade é que o autor do dado C tenha feito 

                                                             
8 Como demonstra o próprio trecho citado, no caso de uma ação em defesa do interesse de pessoa menor de 

idade, esta é representada por genitor ou responsável legal, mas para os fins dessa análise sintetizamos a leitura 

com a noção de que o menor é o autor da ação judicial. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.406-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.406-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.478-1968?OpenDocument
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uso de em face de simplesmente pelo fato de a expressão estar a sua disposição como um termo 

já notoriamente equivalente a contra em contextos jurídicos. 

O autor da petição assume, então, que em face de dará conta de expressar contra quem se 

destina o pedido elaborado, da mesma forma que assume que o juiz responsável por avaliar tal 

petição interpretará em face de como substituto a contra, ainda que as construções acima possam 

soar bastante vagas a um leitor leigo, assim como às próprias partes envolvidas na ação. 

Em (C2) temos também demonstração da prolixidade que neste caso é incontornável 

dadas as características desta modalidade de documento. Na apresentação da petição, de modo 

semelhante a contratos ou declarações, devem constar obrigatoriamente as informações pessoais 

relevantes dos envolvidos, entremeadas nas proposições ali declaradas, o que torna a prolixidade 

de certa forma inerente a este gênero de texto jurídico. 

 

4.3.2 Escolhas lexicais – termos laudatórios 

 

O modelo de petição também apresenta rebuscamento, no entanto de modo diferente 

do percebido nos dados A e B. Considerando seus propósitos, a petição é composta por um 

texto descritivo, que relata os dados pessoais das partes envolvidas bem como os fatos que 

compuseram o caso a ser julgado.  

Uma petição inicial, que tem o intuito de propor ou solicitar uma ação judicial, precisa 

seguir certa precisão e clareza, de modo a registrar quais são os fatos e o que se requer através 

da ação. Aliado a isso, existe o fato de a petição destinar-se especificamente a um juiz que 

será o responsável por analisá-la e dar sequência aos procedimentos. Independente do tipo de 

ação processual e das instâncias ou órgãos competentes envolvidos, o locutor da petição é 

sempre alguém em nível hierárquico inferior ao interlocutor, ou seja, trata-se de um diálogo 

entre advogado e juiz. Por tudo isso, observa-se na petição um rebuscamento construído não 

só por termos pomposos como também por expressões laudatórias, que visam demonstrar 

respeito ao interlocutor do texto. Este recurso, conforme vimos anteriormente em uma das 

pesquisas elaboradas por Eliane Bulhões (Op. cit., 2008), onde analisa os rebuscamentos em 

petições, visa enfatizar o respeito e reverência ao profissional superior a quem se dirige, 

ilustrando a noção de que a linguagem é ferramenta que demarca as relações de poder 

estabelecidas em tal hierarquia. Assim temos no dado C: 

 

(C3) Que Vossa Excelência determine o pagamento de alimentos provisórios 

liminarmente (...). (JUS, 2019, s/p, grifos nossos) 
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(C4) Assim em cumprimento ao dispositivo legal, este douto julgador deverá Deferir 

o pagamento de alimentos provisórios (...). (JUS, 2019, s/p, grifos nossos) 

 

(C5) Em sede de Tutela de Urgência o Requente suplica a este Douto Juiz que em 

cumprimento ao dispositivo legal, este douto julgador possa Deferir o pagamento 

de alimentos provisórios. (Idem, grifos do original) 

 

Tal como nos dados anteriores, o autor da petição faz uso de inúmeras expressões em 

latim no decorrer de suas descrições, quando trata de noções mais técnicas como: 

 

(C6) No presente caso, resta mais do que provada a satisfação dos requisitos fumus 

boni iuris e periculum in mora
9
 em relação ao Requerente (...). 

 

Ambas as expressões em latim acima caracterizam a urgência da situação relatada pela 

petição, e, como em outros casos no decorrer do documento, acabam por resumir 

determinadas informações ou critérios que podem ser enfatizados com o uso de tais 

expressões, tamanho o peso informativo que elas possuem no contexto jurídico, sobretudo 

escrito.  

 

4.4 DADO D: DECISÃO JUDICIAL 

 

 Conforme explica o professor de Direito da USP, Sergio Nojiri, na Enciclopédia 

Jurídica da PUCSP (2017, s/p), a decisão judicial pode ser considerada em sentido estrito, 

referindo-se à decisão final de determinada demanda judicial, ou então, em sentido amplo, a 

manifestações relevantes proferidas no decorrer do processo de uma ação judicial. Estamos 

aqui considerando essa segunda acepção, tendo em vista que selecionamos uma decisão a 

respeito de Agravo de Instrumento, que se trata de recurso que visa contrariar alguma decisão 

prévia a respeito do processo em questão. A análise do recurso foi proferida pela Ministra 

Relatora Maria Helena Mallmann e publicada em 2019, disponível no portal online Jusbrasil, 

cuja referência completa consta no final deste trabalho. 

                                                             
9 Segundo explicado no blog Para entender Direito: “Fumus boni iuris ('fumaça do bom direito'): Isso significa 

que há indícios de que quem está pedindo a liminar tem direito ao que está pedindo. O nome estranho desse 

elemento vem do ditado popular de que ‘onde há fumaça, há fogo’. Em outras palavras, o magistrado não está 

julgando se a pessoas tem direito (isso ele só vai fazer na sentença de mérito, quando decidir o processo), mas se 

ela parece ter o direito que alega. No caso da matéria acima, o jornal pode ou não ter esse direito. Não foi esse o 

ponto importante na decisão do magistrado. Periculum in mora ('perigo na demora'): Isso significa que se o 

magistrado não conceder a liminar imediatamente, mais tarde será muito tarde, ou seja, o direito da pessoa já terá 

sido danificado de forma irreparável.” (Para entender Direito, UOL, 2011, s/p; grifos do original. Disponível em: 

<http://direito.folha.uol.com.br/blog/exemplo-de-fumus-boni-iuris-e-periculum-in-mora>). 
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4.4.1 A concepção de em face de e contra como sinônimos 

 

 Como já afirmado anteriormente, a tendência de se utilizar em face de para expressar a 

relação trilateral que compõe as demandas judiciais é bastante forte, de modo que esse uso 

passou a transpor os contextos que o motivaram e a expressão começou a ser aplicada 

simplesmente como sinônimo de contra, mesmo em casos que não se referem às partes de 

uma ação. Nesse sentido percebemos no Dado D, logo na introdução da decisão: 

 

(D1) Agravo. Recurso interposto em face de decisão colegiada. Não cabimento. [...] 

(grifos nossos) 

 

 Logo abaixo, no relato da ministra lê-se: 

 

(D2) A jurisprudência desta corte é no sentido de que é incabível agravo [...] contra 

decisão proferida por órgão colegiado. (grifo nosso) 

 

Os mesmos usos se repetem no decorrer de todo o relato, assim como em citações de 

casos precedentes usados pela relatora para embasar a decisão pronunciada. Em nenhuma das 

ocorrências de em face de nos trechos acima percebemos referência às partes da ação, e sim 

ao recurso movido em face da decisão que está sendo questionada, exemplificando o que 

Yarshell (2012) mencionou sobre este uso ter se desvirtuado da proposta inicial e estendido a 

qualquer caso em que se usaria naturalmente a palavra contra. O fato de ora ser usada uma, ora 

outra expressão para tratar exatamente do mesmo fato demonstra que a relatora do Dado D 

aplicou em face como sinônimo presumido de contra.  

 

4.4.2 Escolhas lexicais  

 

 Apesar do caráter técnico no qual é baseado o relato, não constam expressões em 

latim, o que parece depender do relator responsável, visto que diversas outras decisões 

disponíveis no mesmo site apresentam grande quantidade de latinismos. Também não há uso 

de expressões laudatórias, visto que o texto não é dirigido a interlocutor em nível hierárquico 

superior. 

Por se tratar de relato que tem em vista anunciar determinada decisão, a autora não faz 

descrições ou narrações mais elaboradas, apresentando o julgamento da questão de modo mais 

objetivo, o que não impede a presença de certo rebuscamento com construções como: 
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(D3) Ante o exposto, não conheço do agravo, por incabível. 

 

Embora seja uma frase objetiva, anunciando a decisão de rejeitar o agravo solicitado, 

ela faz uma escolha lexical incomum para o contexto, utilizando o verbo “conhecer” com uma 

regência indireta, fazendo uso da preposição “de”. Embora incomum, o uso é registrado no 

Dicionário Houaiss e indicado como próprio do contexto jurídico: “22.1 t.i. (prep..: de); Jur. 

Tomar (o juiz) conhecimento de (uma causa), acolhendo-a por ser competente para julgá-la” 

(2019, s/p). No contexto acima, no entanto, parece ter uma pequena distorção na concepção 

com que foi empregado o verbo, já que a relatora não afirma que não tomou conhecimento do 

agravo, e sim que ele foi rejeitado por ser incabível. O trecho final, também, com uma 

supressão do verbo “ser”, conota da mesma forma certo rebuscamento à frase, ao se dizer 

simplesmente “por incabível”, atitude esta de supressão bastante percebida em relatos 

judiciais, o que pode ser mais uma tendência para se imprimir rebuscamento aos textos da 

área. 
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 5 RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

 Tomando como ponto de referência o Dado A, a dissertação de mestrado, percebemos 

atitudes linguísticas bastante específicas que posteriormente puderam ser notadas em maior ou 

menor medida nos demais dados. A dissertação analisada, embora bem escrita, apresenta 

todas as especificidades que se espera de um texto de Direito, baseada em linguagem bastante 

técnica, amparada pelo uso de latinismos para expressar conceitos e critérios da área. 

É preciso levar em consideração que, no contexto de escrita de uma dissertação de 

mestrado, o locutor, no caso, aluno da área de Direito, dirige seu trabalho a profissionais em 

nível hierárquico superior, os quais julgarão seu desempenho. Não há, nesse momento, a 

preocupação de se fazer entender por um interlocutor leigo, como seria no caso de uma 

comunicação entre advogado e cliente, por exemplo. Neste contexto, o locutor sente-se à 

vontade para fazer uso de todo o tecnicismo julgado necessário, bem como do inerente 

rebuscamento com o qual já está habituado. 

 Identificou-se, neste Dado A, um rebuscamento construído principalmente por meio 

das escolhas lexicais e vícios linguísticos que consideramos anomalias do ponto de vista 

semântico, com o emprego de expressões fora de seu uso consagrado, especificamente a 

expressão em face de, o que foi um problema não previamente esperado e posteriormente 

detectado em todos os dados analisados. 

Não localizamos, ao contrário do que previamente suposto, a presença de construções 

sintáticas ambíguas ou vagas; ainda que haja um rebuscamento típico ao estilo da área, o 

propósito de trabalho acadêmico parece conduzir uma noção de coesão, boa articulação e 

objetividade no desenvolvimento do texto.  

Considerando a grande quantidade de trabalhos em nível de mestrado em Direito a 

serem publicados, com os quais já tivemos contato prestando serviços a determinada editora, e 

que apresentavam sérios comprometimentos textuais por conta de, entre outros fatores, 

prolixidade e ambiguidade sintática, supomos que a ausência destas fragilidades no Dado A 

pode ser motivada: i) pelo contexto de escrita de dissertação de mestrado, já que muito 

comumente os alunos submetem seus trabalhos acadêmicos a revisão textual a fim de adequar 

e qualificar o texto aos fins propostos antes da entrega à banca examinadora da instituição de 

ensino, seja esta revisão feita pelo próprio aluno ou por revisores profissionais, ou ii) o 

locutor de fato tem habilidades de escrita que o impedem de reproduzir problemas como os 

citados acima. Independente de qual seja o fato correto a respeito do Dado A, percebemos que 

nenhuma das duas possibilidades eliminou os traços do juridiquês presentes no texto. De fato, 
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esta tendência de expressão tão particular tem tamanha força que comumente se confunde o 

que se trata de linguajar técnico imprescindível à área e o que se trata de preciosismos e 

rebuscamentos que seriam sem prejuízo dispensáveis nos textos forenses. 

No Dado B temos o claro exemplo de doutrinador mais experiente lecionando para 

alunos e profissionais da área. Neste material o autor influencia o leitor não só pelos usos que 

faz, mas pelas orientações específicas de se utilizar determinada forma em detrimento de 

outra, como no caso de em face de, além de ensinar sobre a aplicação de conceitos em latim, 

contextualizando com o tema do manual. Mesmo com certo rebuscamento presente no modo 

de escrita do autor, não localizamos construções ambíguas ou vagas do ponto de vista 

sintático, e o fato de o manual ser direcionado principalmente a estudantes parece ter 

motivado um cuidado com a clareza nos ensinamentos elaborados. A influência de materiais 

como este pode ser percebida em textos como o do Dado A, em que o emprego de latinismos 

é recorrente e todo o texto é baseado em linguagem bastante rebuscada, mesmo quando 

poderia ser redigido de modo mais simplificado e da mesma maneira assertivo. 

No Dado C percebe-se certo apelo tendo em vista que o autor pretende não somente 

ter seu pedido atendido como demonstrar respeito ao destinatário da mensagem, que se 

encontra em nível hierárquico superior. Escrito por advogado, o texto da petição reflete 

fortemente as tendências de rebuscamento, como se quanto mais pomposo, mais adequado 

fosse o pedido, ainda que haja uma despreocupação com aspectos como a pontuação, por 

exemplo. Dessa forma, o autor da petição faz uso das tendências ensinadas nos manuais, 

como expressões laudatórias, expressões em latim como reforço argumentativo e escolhas 

lexicais que ajudem a rebuscar o texto, considerando que será analisado por um juiz. Não 

constam casos de ambiguidade sintática ou lexical; há vagueza incutida no uso da expressão 

em face de, mas, considerando os interlocutores envolvidos no contexto, dificilmente isso 

acarretaria empecilho à interpretação. 

O Dado D, embora de caráter bastante formal e técnico, não faz uso de expressões 

laudatórias, tendo em vista que seu interlocutor é de modo geral alguém em nível hierárquico 

inferior, como os advogados das partes envolvidas na ação por exemplo. Ainda assim, 

apresenta uma construção bem específica e, levando em conta seus propósitos, objetiva, o que 

não impede o uso de rebuscamento nas escolhas lexicais e construções sintáticas. Faz uso de 

inúmeros termos técnicos, partindo-se do pressuposto de que o destinatário da mensagem 

estará apto a interpretar o vocabulário empregado, pela esperada familiaridade com a 

linguagem posta. Com exceção da ambiguidade lexical atribuída a em face de, não se detectou 
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ocorrência de ambiguidades ou vaguezas que de fato pudessem comprometer a interpretação 

entre as partes envolvidas. 

 Esta pesquisa partiu do pressuposto de que, tendo em vista as várias particularidades 

dos textos jurídicos, haveria acontecimentos específicos responsáveis pela inacessibilidade 

dos textos de profissionais do Direito. Levando em consideração os materiais com os quais já 

tivemos contato, questionamos se os mesmos problemas percebidos nos materiais a serem 

revisados estariam presentes em materiais já publicados, como por exemplo a ambiguidade, 

em sentido amplo, que seria a maior causa de fragilidade nos textos de tais materiais. 

 Ao selecionar quatro diferentes gêneros de textos escritos por profissionais da área, 

objetivou-se analisar as atitudes linguísticas levando em conta diferentes níveis hierárquicos 

da área do Direito e seus respectivos interlocutores, a fim de identificar em que medida o 

contexto interferiria em seus textos e quais as características específicas de cada um deles, 

levando em conta ainda que os dois primeiros tipos de dados escolhidos, dissertação de 

mestrado e livro teórico, passam por revisão textual e os dois últimos, petição e decisão 

judicial, não necessariamente são revisados. 

 No decorrer das análises constatou-se que de fato paira sobre o profissional de direito 

uma tendência de rebuscar seus textos através, principalmente, das escolhas lexicais de que 

faz uso. Isso pode ocorrer de modo gramaticalmente correto ou pode motivar distorções de 

uso, causando fenômenos como a identificada anomalia semântica, como na aplicação de em 

face de no sentido de contra, em uma tendência de deslocar a expressão de seu sentido 

tradicional. Sem desconsiderar o caráter técnico da ciência jurídica, percebemos que, na maior 

parte dos casos em que há rebuscamento através de escolha lexical, as construções poderiam 

ser simplificadas com a escolha de sinônimos mais acessíveis ao entendimento de pessoas que 

não necessariamente se encontrem na esfera jurídica. No entanto, o que se percebe nos 

diferentes gêneros analisados é que a tendência do locutor forense é sempre optar pelo termo 

que soe mais rebuscado, ainda que este possua sinônimos mais simples adequados ao 

contexto. 

 Diferente do esperado, não identificamos a ambiguidade como empecilho à 

interpretação destes materiais; os quatro dados escolhidos, ainda que com as peculiaridades do 

linguajar forense, eram de modo geral bem escritos, com ausência de construções prolixas 

como previamente esperado, sem construções sintáticas ambíguas, caso em que se suporia um 

empecilho à interpretação entre os próprios profissionais da área. A ambiguidade lexical 

identificada na expressão em face de não é propriamente um problema aos interlocutores 

destes contextos; como em outras expressões ambíguas da área, o contexto facilmente 
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seleciona o sentido de diante ou de contra. No entanto, percebeu-se com o uso de em face de 

como substituição a contra que a expressão pode tornar-se ambígua ou vaga a depender das 

percepções de quem interpreta seu uso. Ela seria vaga nos casos em que seria aceitável o 

sentido de diante tanto quanto o de contra, ainda que isso não influenciasse na interpretação 

da mensagem mais geral do contexto. Mas, de modo geral, não vemos isso como uma 

problemática a ser levantada pelos interlocutores destes contextos, pois como visto há forte 

tendência de simplesmente se adotar em face de como alternativa natural a contra, o que foi 

recorrente nos dados A, C e D – no dado B houve esforços maiores para se justificar uma 

distinção nestes usos, mas de modo geral supõe-se que as lições acabam por reforçar a prática 

de simplesmente conceber estas duas expressões como sinônimas. 

 O que se percebeu nos quatro dados foi que o rebuscamento é inevitável ao contexto 

jurídico, independente do gênero que se analise. No processo de revisão textual ocorre um 

filtro que naturalmente elimina problemas de nível linguístico, mas acaba por manter os 

rebuscamentos característicos da área; por vezes inclusive é recomendado ao revisor que 

mantenha o “estilo” de escrita destes autores, o que significa não remover nem simplificar 

estas construções rebuscadas. Os dados C e D, petição inicial e decisão judicial 

respectivamente, provavelmente não foram submetidos a revisão textual, mas, ainda que 

tivessem sido, suas especificidades técnicas dificilmente teriam permitido que os textos 

pudessem ser simplificados significativamente, e junto a isso há a noção de que a 

ornamentação é justificada nestes contextos, seja com o uso de termos laudatórios para se 

dirigir ao juiz ou com supressão de palavras para imprimir rebuscamento. Fica evidente que 

esse estilo de se expressar é explicitamente ensinado pelos professores, é motivado na 

academia e perpetuado nas práticas profissionais. Os diferentes contextos e interlocutores de 

cada dado interferem no modo como o rebuscamento é realizado, mas de fato está sempre 

presente. O que inicialmente parecia um problema linguístico mostrou-se um problema 

discursivo, pois a prática de adequar termos e construções linguísticas ao contexto jurídico 

gera efeitos no discurso, limitando o alcance do diálogo posto pelo juridiquês aos membros 

deste contexto, afastando o cidadão comum. 

 Assim, embora tenhamos detectado que muitos profissionais da área defendam uma 

simplificação na comunicação forense, não parece existir na prática indícios de um 

rompimento da tradição. Apesar da existência de atitudes linguísticas que gerem um 

afastamento de pessoas comuns a esses textos, dentro da comunidade forense, em suas 

diversas instâncias, isso é preservado como característica inerente a esta ciência, demarcando 

as relações de poder institucionalizadas. 
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