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RESUMO 

 
Partindo de uma perspectiva que compreende uma interação mútua entre discurso e gramática, este 

trabalho objetiva investigar como a construção subjetiva deôntica, [ oração matriz (verbo ser3ª pessoa do 

singular do modo indicativo + adjetivo deôntico  [oração encaixada completiva com função sintática de sujeito forma finita 

e não finita], portanto, categorizada de modo relativamente esquemático, é utilizada como um recurso de 

movimento argumentativo que modaliza o enunciado, escamoteando o posicionamento do falante em 

relação ao entorno discursivo (Neves, 1996). O resultado pode ser observado no efeito “ilha”, 

conforme DIAS & BRAGA (2018), já que o valor semântico mais impessoal da construção subjetiva 
contrasta com o cotexto discursivo marcado por opiniões, experiências pessoais, etc (DIAS, 2013). A 

análise deste trabalho recorrerá a uma abordagem qualitativa do gênero discurso de deputados 

estaduais na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, entre abril e novembro de 2016. 
Foram selecionados 3 discursos com um total de 4 ocorrências de construções subjetivas deônticas, 

com todas as quatro ocorrências sendo identificadas dentro do componente argumentativo da posição 

(SCHIFFRIN, 1987). Acionam-se os pressupostos teórico-metodológicos de conexão de orações do 

funcionalismo em interface com a proposta de argumentação discursiva da Sociolinguística 
Interacional.(SCHIFFRIN, 1987). Parte-se da hipótese de que a construção subjetiva deôntica é 

utilizada para direcionar, no movimento argumentativo, a posição do falante. Os resultados 

comprovam a hipótese deste direcionamento, constatando-se ainda que o falante recorre às 
estratégias de neutralidade e de generalidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Argumentação, Construção Subjetiva Deôntica, Modalização 



10  

ABSTRACT 

 
 

Starting from a perspective that comprises a mutual interaction between speech and grammar, this 

paper aims to investigate how the deontic subjective construction, matrix clause (verb to be3rd- 

person singular indicative mode + deontic adjective + a completive embedded clause with a syntactic 

function of subject finite and non-finite clause], therefore, categorized in a relatively schematic way, 

is used as an argumentative movement resource that modifies the utterance , concealing the 
positioning of the speaker in relation to the discursive environment (NEVES, 1996). The result can 

be observed in the “island” effect, according to DIAS & BRAGA (2018), since the more impersonal 

semantic value of subjective construction contrasts with the discursive cotext marked by opinions, 
personal experiences, etc. (DIAS, 2013). The analysis of this work will use a qualitative approach of 

the speech of state deputies in the Legislative Assembly of the State of Rio de Janeiro, between April 

and November 2016. Three speeches were selected with a total of 4 occurrences of deontic subjective 
constructions, with all four occurrences being identified within the argumentative  component 

position (SCHIFFRIN, 1987) . It is assumed that the deontic subjective construction is used to direct, 

in the argumentative movement, the speaker's position, which uses the strategies of neutrality and 

generality, with the purpose of making the position itself as less personal as possible. In order to 
demonstrate this hypothesis, the theoretical-methodological assumptions of connection of clauses of 

Functionalism are triggered in interface with the proposed discourse argumentation of Interactional 

Sociolinguistics (SCHIFFRIN, 1987). It is assumed that the deontic subjective construction is used to 
direct, in the argumentative movement, the speaker's position. The results confirm the hypothesis of 

this direction and it can be added that the speaker uses the strategies of neutrality and generality, in 

order to make his own position the least personal as possible. 

 

KEY-WORDS: Argumentation; subjective deontic construction; modality 
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I. INTRODUÇÃO 

 

 

 
1.1 Geral 

 
A presente dissertação objetiva investigar como uma determinada construção, 

doravante denominada construção subjetiva deôntica, é utilizada como um recurso de 

movimento argumentativo através do qual o falante modaliza e marca sua posição no 

enunciado argumentativo. Utiliza-se, para tal fim, dados de língua em uso retirados do banco 

de discursos da ALERJ (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), selecionados 

entre Abril e Novembro de 2016 em uma abordagem qualitativa de análise. 

A definição de construção empregada neste trabalho alicerça-se na proposta  de 

Bybee (2016), que, por sua vez, apresenta consonância com definições tradicionais da 

construção gramatical, de Goldberg (1995) a Traugott e Trousdale (2012). Para a autora 

(2016), construção refere-se a um pareamento simbólico entre forma e função, sendo cada 

um destes dois polos constituídos de outros atributos. O polo formal registra aspectos 

prosódicos, fonético-fonológicos, morfossintáticos e lexicais, enquanto que o polo funcional 

considera aspectos semânticos, pragmáticos, argumentativos e sócio-cognitivos. Em 

decorrência dessa concepção e aliado aos objetivos desta dissertação em investigar o 

movimento argumentativo da construção (portanto, realizar uma análise qualitativa 

vinculada ao polo funcional da construção), este estudo desenvolve-se em uma perspectiva 

de interface, que alia Discurso e Gramática, na abordagem de Ochs, Schlegoff e Thompson 

(1996) e compatibiliza enfoques do Funcionalismo norte-americano aos pressupostos da 

Sociolinguística de base interacional, em particular à proposta de argumentação VIEIRA 

(2003, 2007), com base em Schiffrin (1987), no que se refere aos componentes da 

argumentação destacados pela autora: a posição, a disputa e a sustentação. 

Justifica-se a semiabstração da construção, já que temos uma oração matriz que 

apresenta um espaço(slot)relativamente preenchido, em que podem ocorrer os adjetivos 

deônticos (necessário ou preciso), enquanto que o verbo ser tem se mantido como “é” em 

noventa por cento1 das ocorrências. Os adjetivos selecionados fazem parte da modalidade 

que lida com o eixo da conduta, da obrigação, da permissão, da volição ou da proibição. 

Além destes dois, objetivava-se trabalhar também com outros adjetivos que denotassem 

modalidade deôntica. Entretanto, o adjetivo proibido registrou poucas ocorrências, razão 

 

1Resultados apresentados por Dias& Braga (2018). 
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pela qual não seria considerado relevante. O adjetivo imprescindível não foi encontrado nos 

dados coletados. Outros adjetivos que poderiam apresentar uma leitura ambígua entre 

modalização deôntica e epistêmica também foram descartados. Como o objetivo da pesquisa 

não incorre em realizar uma abordagem quantitativa e estatística das ocorrências optou-se 

pelo desenvolvimento de análises de termos recorrentes nos discursos dos deputados, a fim 

de solidificar a hipótese e os objetivos numa análise qualitativa. 

São exemplos do que doravante designa-se como construção subjetiva deôntica as 

seguintes ocorrências, destacadas em negrito e retiradas do banco de dados de discursos da 

Alerj. As ocorrências destacadas abaixo não serão analisadas qualitativamente no capítulo 

destinado aos dados, estando presentes aqui apenas para fins de exemplificação. 

 
(1). De outro lado, por mais que esses temas sejam apaixonantes, é necessário ter 

equilíbrio. para que, em plena consciência, possamos cada um de nós, em separado, ou 

coletivamente através das bancadas, emitir juízo de valores. Então, o juízo de valor não vai 

ocorrer agora porque não conhecemos exatamente esses teores da denúncia e do próprio 

depoimento. Possivelmente amanhã ou depois de manhã isso poderá vir a ocorrer. 

(http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/da9 

51d72e6a1d9be832580f2006d03cf?OpenDocument&ExpandSection=1) 

 
(2). Eu digo aqui o seguinte, o deputado Janio Mendes recentemente esteve num ato 

que realizamos aqui na Praça XV discutindo a problemática dos transportes no Rio de 

Janeiro. E vale recordar que um garoto de 18 anos que queria participar da manifestação para 

mostrar o seu inconformismo com o aumento da tarifa das barcas, um direito que lhe é 

garantido pela Constituição do País, foi ameaçado por uma juíza que o proibiu de participar 

da manifestação sob pena de receber uma multa de cinco milhões de reais. Então, o 

pensamento autoritário, o pensamento capaz de dar respaldo a repressão, o pensamento 

capaz de não permitir a manifestação livre de opinião e pensamento permanece presente na 

realidade brasileira mesmo vivendo hoje um estado democrático de direito. É preciso 

mostrar às novas gerações que muita gente pagou com a vida nos cárceres da ditadura, que 

alguém mais do que pagar com a vida teve atingida sua dignidade de ser humano com as 

torturas físicas e psicológicas para que a democracia fosse restabelecida. 

(.http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/8b99ca38e07826db032565300046fdf1/bdd545114 

5c932ac83257b65006e8bbe?OpenDocument) 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2502/da9
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/8b99ca38e07826db032565300046fdf1/bdd545114
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O exemplo (1) registra a ocorrência da construção subjetiva deôntica com o adjetivo 

“necessário” e com a oração completiva com um verbo reduzido de infinitivo, enquanto que 

o exemplo (2) também registra uma  oração completiva reduzida de infinitivo, mas 

selecionada pelo adjetivo “preciso”. O dado número 1 foi retirado de um discurso proferido 

em 29/03/2017 que discutia a admissibilidade ou não de uma denúncia contra o então 

presidente da casa, deputado Jorge Picciani. Já o dado número 2 foi retirado de um discurso 

no qual se comemorava o aniversário de instituição da comissão estadual da verdade no Rio 

de Janeiro. 

Serão considerados, para fins da análise qualitativa, não apenas a construção 

subjetiva deôntica, mas também todo o entorno argumentativo no qual ela se insere. Desta 

forma, os parâmetros de análise da Sociolinguística de base interacional serão respeitados 

tentando levantar, como dado, a maior unidade discursiva relevante para a compreensão da 

argumentação. Aspectos como o nome do deputado que fala, a temática da sessão plenária 

em que o discurso é feito, a filiação político-partidária do deputado e sua relação com outros 

deputados com quem interagem em seu discurso serão devidamente descritos e considerados 

na análise de dados. 

Este trabalho busca, portanto, realizar uma reflexão sobre a linguagem vista como um 

fenômeno social e analisada a partir de atos concretos de comunicação, isto é, textos reais, 

buscando o significado onde este é negociado, ou seja, no discurso. Sendo assim, parte-se do 

pressuposto do estudo dentro de uma perspectiva de interface, ou seja, de trabalhar com 

diferentes campos teóricos que compreendem a linguagem por diferentes aspectos que lhes 

são particularmente mais caros. Para ser coerente com a visão de linguagem adotada por este 

trabalho, busca-se aliar as visões da sintaxe funcionalista e da argumentação discursiva da 

sociolinguística interacional acerca da conexão de ideias e da argumentação dentro do 

contexto do discurso político, mais especificamente discursos de deputados em assembleias 

legislativas. A escolha por empreender esse tipo de trabalho se baseia no desejo de 

aprofundar os estudos de língua em uso, aliando uma determinada construção retirada de um 

corpus de dados transcritos aos movimentos argumentativos. 

O desenvolvimento de pesquisas na área de linguagens prescinde de uma definição 

bem explicitada sobre qual perspectiva se compreende a língua e a linguagem. Seja como 

uma estrutura autônoma fechada em si mesma, seja como instrumento utilizado para um 

determinado fim, a língua revela facetas diferentes a depender da conceituação que dermos a 

ela. Muitas das vezes, o pesquisador é obrigado a fazer escolhas para recortar seu objeto de 
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maneira concisa a fim de que seu trabalho não recaia em excessivas ou parciais 

considerações e, por consequência, desenvolva reflexões pouco significativas. 

 
 

1.2 Justificativas 

 
Este trabalho insere-se no grupo de investigações que almejam contribuir com 

esclarecimentos acerca da argumentação e de suas interfaces, especialmente com a sintaxe 

funcionalista, em tempos de mudanças e inovações. Para isto, o recorte proposto por essa 

dissertação visa a investigar características intrínsecas à modalização deôntica e suas 

implicações semântico-pragmáticas. Da mesma forma, efetua-se um recorte para uma 

construção específica, a construção subjetiva, a fim de contribuir para um maior 

aprofundamento de conhecimento com rigor metalinguístico e, desta forma, embasar e 

justificar com dados de língua em uso as observações, as questões e as hipóteses propostas 

neste trabalho. 

Também inspira este trabalho o desejo em desenvolver uma pesquisa que dê conta da 

abordagem oracional e da articulação de orações, mas que, ao mesmo tempo, ultrapasse ao 

nível do discurso, considerando os usos em suas perspectivas pragmática e argumentativa. 

Para isso, torna-se fundamental o desenvolvimento de pesquisas que trabalhem em 

abordagens de interface entre forma e função, de modo a descrever da forma mais minuciosa 

possível a estrutura macro do discurso e da interação, através da análise de um item 

linguístico específico. 

A interface aqui trabalhada vincula-se a uma concepção de língua desenvolvida no 

trabalho de Ochs, Schlegoff e Thompson (1996) de que discurso e gramática seriam 

concebidos mutuamente e de que um molda o outro. Por esta definição, buscou-se realizar 

uma investigação que privilegiasse cada um destes aspectos, empreendo uma análise que 

vincula interface entre a linguística funcionalista e a sociolinguística de orientação 

interacional, objetivando-se, assim, contribuir com um campo de estudos vasto, porém ainda 

pouco explorado em trabalhos acadêmicos, podendo-se citar, como exemplo, as análises de 

Dias e Vieira (2012, 2018). Entretanto, ciente da dificuldade que é empreender esta 

abordagem, este trabalho não conta com a pretensão de dar conta de todos os aspectos 

interacionais relevantes nos corpora analisados. Espera- se que as lacunas, propositalmente 

aqui abertas, despertem interesse por futuros trabalhos. 
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1.3 Objetivos e Questões. 

 

 

 
Considerando a orientação de uma pesquisa realizada em interface, este trabalho 

questiona qual a relação entre a argumentação discursiva e a construção subjetiva deôntica, 

no que diz respeito à descrição da relação de como o falante mobiliza os aspectos externos e 

internos da modalidade deôntica (Neves, 1996)na elaboração e/ou na sustentação da posição 

defendida, nos termos de Schiffrin (1987). 

Desta forma, os objetivos deste trabalho consistem em analisar as estratégias 

discurso-argumentativas dos falantes no uso da modalidade deôntica, identificar a relação 

existente entre a construção subjetiva deôntica, os aspectos externos e internos da obrigação 

(Bybee et al, 1994; Neves, 1996) com a argumentação discursiva (Schiffrin, 1987) e de que 

maneira o falante constrói a subjetividade no discurso pelos efeitos de distanciamento, 

considerando Dias, (2013;2017) Dias e Vieira (2018) e Shi-Xu (2000) . Para melhor 

entendimento destes efeitos de distanciamento, este trabalho teoriza uma divisão que 

identifica duas maneiras ou dois efeitos de distanciar-se e de isentar-se do compromisso com 

a posição defendida em uma argumentação. 

Ou seja, este trabalho postula também que o falante relaciona, tendo em vista a 

própria necessidade discursiva um efeito de neutralidade (no qual ele não se insere como 

participante na tese defendida) ou efeito de generalidade (no qual a tese defendida é 

apresentada como socialmente aceita, mas a partir da perspectiva de quem fala). Estes efeitos 

criariam, como consequência, um distanciamento da tese defendida que se realizaria, 

pragmaticamente, de formas distintas. Através da análise de dados, objetiva-se encontrar 

elementos que ilustrem esta divisão que, embora seja muito sutil, é argumentativamente 

relevante. 

 
 

1.4. Estrutura da Dissertação 

 

 

 
No que concerne à divisão desta dissertação, ela será feita da seguinte maneira: 

Após este primeiro capítulo introdutório, o segundo capítulo versará sobre o conceito 

de construção, em como ele se encaixa neste trabalho e, numa abordagem mais específica, os 

estudos feitos por Dias (2012, 2013, 2017) sobre a construção subjetiva. 
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O terceiro capítulo refere-se à articulação de orações. Buscar-se-á destacar o lugar 

das orações subjetivas, desde as abordagens mais tradicionais até aquelas vinculadas a uma 

proposta funcionalista. Serão apresentados como elementos para discussão a polêmica 

diferenciação entre subordinação e coordenação, um panorama sobre as orações completivas 

a partir de diversos trabalhos e, por último, uma discussão sobre orações subjetivas, 

apresentada por gramáticos e, em especial, por pesquisadores funcionalistas. Será abordada 

também a realização morfológica dos verbos da oração subjetiva que ocorrem na forma 

finita e preferencialmente na forma não finita por questões semântico- discursivas. 

O quarto capítulo apresentará posicionamentos acerca do fenômeno da modalização. 

Após a apresentação de uma proposta que visa separar a contraparte linguística da 

contraparte interacional, estabelecer-se-ão duas propostas distintas para compreender a 

modalidade deôntica: a proposta de Bybee et al (1994) e a de Neves (1996) e como suas 

considerações semânticas e pragmáticas, em suas semelhanças e diferenças, auxiliam no 

processo de análise de dados. 

O quinto capítulo discorre sobre a argumentação, traçando um breve panorama 

histórico dos estudos retóricos, focando no modelo de argumentação proposto por Schiffrin 

(1987) vinculado à argumentação discursiva da Sociolinguística Interacional (Vieira, 2007) 

O sexto capítulo estabelece a metodologia proposta por este trabalho, com uma 

descrição da abordagem de análise qualitativa a ser feita, com parâmetros considerados nas 

análises de cada dado, bem como uma justificativa da escolha do corpus de dados (discursos 

de deputados na Assembleia Estadual do Rio de Janeiro), com a devida caracterização das 

especificidades deste tipo de análise. 

O sétimo capítulo apresentará as análises de quatro dados de fala retirados de três 

discursos distintos. A apresentação dos dados neste trabalho será feita através de um quadro, 

no qual distinguir-se-ão os componentes sintáticos, baseados no funcionalismo, e os 

componentes argumentativos, baseados na sociolinguística interacional. O recurso da tabela 

é empregado a fim de conferir às analises uma maior facilidade visual em identificar os 

extratos sintáticos e argumentativos relevantes para o melhor  entendimento da análise, com 

o devido cuidado de destacar, em negrito, o extrato no qual a construção subjetiva deôntica, 

cerne dos trabalhos de análise desta dissertação, se localiza. Cada tabela será antecedida por 

uma explicação acerca dos discursos dos deputados, apresentando o deputado, seu partido 

político, sua filiação ideológica, o projeto de lei a ser discutido em determinada assembleia e 

sua relação com outros deputados que, por ventura, aparecem nas falas analisadas como um 

recurso  argumentativo.  Os discursos analisados serão  integralmente  disponibilizados   nos 



18  

anexos deste trabalho de forma a garantir a legitimidade da análise. Cada tabela será, 

também, seguida por um texto que objetiva aprofundar a análise qualitativa, vinculando-a 

aos autores registrados em toda a fundamentação teórica deste trabalho. 

O oitavo capítulo trará as conclusões e perspectivas futuras oriundas da análise 

qualitativa dos dados, seguido das referências bibliográficas. 

A seção de anexos registra, na íntegra, os três discursos dos quais os quatro dados 

aqui analisados foram extraídos. 
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II. Construção: definição. 

 
O objetivo deste capítulo é descrever brevemente como uma determinada construção, 

designada construção subjetiva deôntica, pode ser observada e analisada de acordo com 

princípios teóricos do funcionalismo de base norte-americana. 

A incorporação de conceitos de uma teoria linguística por outra exige uma postura 

crítico-reflexiva do pesquisador, de modo a estabelecer limites quanto ao que deve ou não  

ser utilizado na análise de fenômenos específicos. Sem essa atitude, ele corre o risco de 

adotar conceitos e/ou categorias de análise não plenamente compatíveis e, 

consequentemente, descaracterizar e comprometer a própria pesquisa. 

Uma tendência recente de pesquisas vinculadas à Linguística Funcional norte- 

americana (LF) é a incorporação de pressupostos teórico-metodológicos da Gramática de 

Construções, especialmente na linha de Goldberg (1995, 2006) e de Croft (2001), à análise 

de fenômenos linguísticos Esse modelo caracteriza-se, principalmente, pela concepção de 

língua como uma rede de construções interconectadas em seus diferentes planos, por 

relações de natureza diversa, cuja estrutura é motivada e regulada por fatores cognitivos e 

sociocomunicativos. Decorre dessa compreensão a defesa do estudo da língua com base 

nesses fatores, em perspectiva sincrônica e/ou diacrônica (TRAUGOTT; TROUSDALE, 

2013). Em outras palavras, para esta abordagem linguística, há a concepção de que a língua 

emerge, regulariza-se e é aprendida com base na experiência dos indivíduos com o mundo 

físico e social. 

Traugott e Trousdale (2013), citando Lakoff (1987), Fillmore, Kay,and O’Connor 

(1988) e Goldberg (1995, 2006), definem construção como um como o pareamento 

convencional forma-função que funciona como unidade básica de uma gramática emergente. 

Neste sentido, a construção, unidade mínima básica desta perspectiva gramatical, se define 

como um pareamento entre forma e sentido, já que o modo de categorização da gramática se 

dá através da constituição da forma, com constituintes morfossintáticos e fonológicos, e da 

constituição do sentido, com constituintes semânticos, pragmáticos e discurso-funcionais. 
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2.1. Descrição da construção subjetiva deôntica e aplicação em dados. 

 

 

A construção que será objeto de estudos nesta dissertação será doravante denominada 

construção subjetiva deôntica e já foi apresentada em trabalhos anteriores, como Dias (2013, 

2018 e Wiedemer (2016). Ela se manifesta, no plano da forma, como um esquema [ oração 

matriz (verbo ser3ª pessoa do singular do modo indicativo + adjetivo deôntico + uma oração encaixada 

completiva com função sintática de sujeitoforma finita e não finita], sendo por isso  semiabstrata, 

pois o espaço ocupado pelo termo deôntico é relativamente preenchido enquanto a primeira 

posição é mais difícil de ser mudada. Essa semiabstração permite que esta construção possa 

ser classificada como uma construção complexa, ou seja, analisável por suas unidade, 

embora existam indicativos, através de análise diacrônica de dados, de que se está 

caminhando para uma integração maior desta construção, o que poderia levar, no futuro, a 

um agrupamento da construção subjetiva como um todo. O principal efeito que comprovaria 

este fenômeno observa-se na cristalização do “É” como verbo “ser” conjugado em terceira 

pessoa do singular do presente do indicativo. Dias (2013) estabelece uma pesquisa 

diacrônica que mostra como, através dos séculos XVIII e XIX, foi-se cristalizando esta 

ocorrência, ao ser constatada a diminuição da frequência de uso de ocorrência que utilizam o 

verbo “ser” em outros tempos e modos. Desta forma, recai apenas ao adjetivo selecionado 

pela construção, a responsabilidade pela não esquematização plena da construção. 

Quanto ao polo do significado, a estratégia desta construção, como descrito  por 

Neves (1996),  Dias (2013) e Wiedemer (2016) é a de escamotear o posicionamento com 

relação àquilo que está sendo dito, criando um efeito de distanciamento. Mas há, entretanto, 

a presença da avaliatividade do falante manifestada na oração matriz, através da modalização 

que o termo adjetivo selecionado para esta oração possui. Ou seja, apesar de se pretender 

uma estratégia comunicativa de não comprometimento, há um nível de intersubjetividade 

nestas construções que pode ser percebido através da oração matiz. 

São exemplos da construção subjetiva deôntica analisada neste trabalhos os seguintes 

dados, retirados de uma pesquisa anterior (Menezes Junior,inédito) acerca das estratégias de 

expressão da não pessoalidade em manchetes jornalísticas de opinião: 
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 (01)A desconfiança nas instituições está amplamente difundida, fator que 

continuamente dificulta o bom encaminhamento das questões públicas. Por tudo 

isso,na tarefa de reconstrução do País,é necessário, entre outras muitas 

frentes, resgatar a confiança da população nas instituições,especialmente no 

Executivo e no Legislativo Neste sentido, as eleições de 2018 são um momento de 

especial responsabilidade, tanto para que os partidos apresentem candidatos 

competentes e honrados, dignos da confiança, como para que os eleitores 

escolham pessoas nas quais se possa confiar, ao menos, pelos próximos quatro 

anos.2

 
 (02) Chamá-los de patifes, canalhas e porcos não diz nada deles, mas muito dos 

valores de quem profere insultos tão indignos. É preciso repudiar tal atitude do 

presidente da forma mais veemente possível e denunciá-la como a de um homem 

que, hoje não se tem mais ilusões, não comunga dos valores democráticos mais 

básicos. Não se esperem, contudo, reações no mesmo nível. Espere-se mais 

jornalismo. 3


 
No trabalho desenvolvido (Menezes Junior, inédito), a construção subjetiva deôntica 

foi analisada nos dados considerando a relação que a construção possui com seu entorno 

argumentativo. O objetivo desta pesquisa foi considerar de que maneira o falante escamoteia 

sua subjetividade dentro dos artigos de opinião, gênero textual que permite, em teoria, um 

maior posicionamento do jornalista com relação àquilo que ele defende. Nos exemplos 

apresentados nesta dissertação, o exemplo (1) registra uma  construção com oração 

completiva reduzida de infinitivo e com o adjetivo deôntico “necessário”, além de um 

adjunto adverbial intercalado entre a oração matriz e a oração completiva. Já o segundo 

exemplo apresenta uma construção com adjetivo deôntico “preciso” e oração matriz no 

infinitivo. Ambas as análises (Menezes Junior, inédito) buscavam compreender como os 

autores dos artigos se utilizavam de uma construção que escamoteava seu posicionamento 

com relação ao tema de seus textos (no 1º exemplo, a necessidade de se ter candidatos 

confiáveis nas eleições para o legislativo e o executivo e, no 2º exemplo, as críticas ao 

 

 

 

2 Editorial d’O Estado de São Paulo: O resgate da confiança (https://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,o- 
resgate-da-confianca,70002279715) 
3 Editorial d’O Globo: O lugar de cada um (https://oglobo.globo.com/opiniao/o-lugar-de-cada-um-1-24061116) 
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poisicionamento belicoso do presidente da república com jornalistas) e de que forma esse 

escamoteamento contrastava com o entorno discursivo. (Dias e Braga, 2018). 

Dias e Braga (2018) consideram que a oração matriz, designada pelo predicador “ser 

+ adjetivo”, por fim, “manifesta uma avaliação do falante acerca de um evento.” Esta 

construção, contudo, se caracteriza por demonstrar uma perspectiva mais impessoal do 

enunciado, promovendo maior distanciamento do falante, o que já havia sido aferido por 

Dias (2013) e Wiedemer (2016). Assim, as construções em estudo “instanciam uma oração 

matriz que é utilizada como recurso para expressar a relação falante- ouvinte, o 

posicionamento do falante é modalizado deonticamente em relação a um domínio mais 

objetivo, em que os objetos, os eventos são postos para serem vistos” (Dias e Braga, 2018). 

O apagamento de uma marca linguística que remeta ao falante é, portanto, uma configuração 

motivada pela subjetividade deste falante em preservar sua responsabilidade daquilo que está 

sendo descrito na oração completiva, de orientação mais objetiva. (Wiedemer,2016)  

Dias (2013) e Wiedemer (2016) afirmam que, no plano da expressão, a oração matriz 

se posiciona normalmente na primeira posição da sentença, configurando uma construção 

mais prototípica, isto é, define-se como a não marcada4 e, em seguida, no plano da função, 

consideram que o falante apresenta suas considerações, seus pensamentos e desejos em uma 

dada situação discursiva, com o objetivo interssubjetivo persuadir o ouvinte a compartilhar 

de suas opiniões na situação criada sem, ao mesmo tempo, se comprometer diretamente com 

estas considerações, pensamentos e desejos (Dias,2013, Wiedemer, 2018). Assim, as autoras 

determinam que “essa expressão de intersubjetividade na construção subjetiva denota sentido 

de modalidade (epistêmica e deôntica) e de avaliação da atitude (a apreciação, o afeto e o 

julgamento), sendo que a oração completiva subjetiva  posiciona-se, preferencialmente, após 

a oração matriz, que fica no início da sentença “ (Dias, 2013, Wiedemer, 2016). De acordo 

com Bybee (1994), os valores de obrigação, necessidade, habilidade e desejo indicam a 

modalidade orientada para o agente, ou seja, a condição da ação está no agente. Para Neves 

(2000), tais adjetivos têm propriedades intencionais (criadoras de tensão). 

A  oração  matriz  apresenta , em sua forma, o  verbo  “ser”  flexionado  no  presente  

do indicativo, na forma impessoal de terceira pessoa do singular. A oração completiva aparece 

ora iniciada por conjunção, ora pela ausência desta. Quando está iniciada pela conjunção, o 

verbo realiza-se na forma finita, e a ausência da conjunção permite que o verbo esteja na forma 

não-finita,  indicando  integração  elevada entre as orações   e também,  segundo  Dias 

 
4 Segundo Dias 2019, representam 90% das ocorrências. 
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(2013), uma potencialização do efeito escamoteador do falante já que se apagam as marcas 

desinenciais de pessoa e de modo no processo de redução oracional. 

Segundo Wiedemer (2016), “a modalização deôntica está situada no nível da 

predicação (Neves,1996) ;ao expressar, então, o estabelecimento da realidade de um estado-

de-coisas”,isto é  “o falante baseia sua avaliação no conhecimento de possíveis situações 

relativas a algum sistema de convenções morais, legais ou sociais” (Wiedemer, 2016). Para a 

autora (2016), os predicados de valor deôntico indicam que o estado de coisas apresentado 

na oração completiva é apresentado como uma necessidade, obrigação, permissão ou como 

uma proibição. A autora (2016) e Nascimento (2010) consideram que a modalização 

deôntica se manifesta por diferentes estruturas, gerando efeitos de sentido diversos, como 

obrigatoriedade, proibição e possibilidade (física ou de permissão), que se apresentam em 

três tipos distintos de modalizadores deônticos: uma obrigação externa, baseada em regras e 

preceitos culturais convencionalizados socialmente, uma obrigação interna, que diz respeito a 

regras de moral e ética que atingem os falantes de uma forma individual e a necessidade, que 

manifesta um desejo ou uma vontade individual do falante sem vinculação aparente a 

critérios religiosos, morais ou ideológicos (Casemiro, 2005; Nascimento, 2010). Essa 

representação  em três partes também é corroborada por Wiedemer (2016). 

Wiedemer (2016), citando Dias (2013), afirma que as construções impessoais, 

enquanto em algumas línguas ocorrem morfologicamente marcadas, em outras, não, como  

na Língua Portuguesa, em que não há um pronome marcando inicialmente a impessoalidade 

sendo apêndice do verbo. Como Dias (2013) observa: 

 
Embora haja sujeito oracional expresso, o falante opta pela forma sintática unipessoal 

(estrutura predicadora em 3.ª pessoa do singular), que dá um matiz semântico impessoal à 

estrutura predicadora alçada à posição inicial da construção. Com este recurso, o falante pode 

fazer contraste entre a construção completiva impessoal e o entorno discursivo (1.ª e 3.ª 

pessoas do plural), minimizando a sua participação no evento, corrigindo para se 

descomprometer. (DIAS, 2013, p. 08) 

 
Além disso, Dias (2013) e Wiedemer (2016) verificam os recursos utilizados pelo 

falante para se descomprometer das opiniões por ele veiculadas. As autoras listam, entre as 

possibilidades de um determinado falante salvaguardar sua face, o contraste entre 

determinados falantes no entorno discursivo. Para a defesa de uma ideia aplicando, então, a 

responsabilidade da ação da construção subjetiva deôntica a um outro falante, pode-se 

utilizar estratégias como a referência a um sujeito sintático de terceira pessoa, o uso de um 

sujeito sintático na primeira pessoa do plural (no qual a responsabilidade por uma
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determinada ideia é compartilhada) e o uso de uma construção de 3ª pessoa do singular em 

uma configuração impessoal, o que leva a um efeito parentético, de distanciamento. (Dias, 

2013; Wiedemer, 2016; Dias e Braga, 2018). Esta última situa-se no objeto desta pesquisa 

Da mesma forma que uma análise do contraste entre uma construção subjetiva plena 

com seu entorno discursivo pode oferecer reflexões discursivas interessantes (Wiedemer, 

2016),, também é igualmente interessante comparar o direcionamento argumentativo entre 

uma construção deôntica subjetiva e uma oração realizada através de um verbo pleno na 

forma finita. (Dias e Vieira, 2019). As estratégias argumentativas presentes entre a 

construção com oração subjetiva cujo verbo encontra-se no infinitivo em comparação à que 

contém um verbo com desinência número-pessoal são diferentes, ainda que o conteúdo 

proposicional do estado de coisas apresentado seja estritamente o mesmo. 

Do mesmo modo, a comparação entre a construção analisada e seu entorno  

discursivo permite identificar que as estratégias argumentativas de distanciamento também 

podem se dividir em duas características de acordo com os efeitos que ela suscita na 

argumentação: 

 Efeito de neutralidade: Falante não se insere como participante da posição 

defendida 

 Efeito de generalidade: O falante apresenta a posição defendida como 

socialmente aceita. 

Já a análise entre uma oração completiva representada na forma finita e na forma 

infinita mantem, com relação à estratégia de distanciamento da tese defendida, a seguinte 

relação, de acordo com Vesterinen (2007). 

 
Quadro 1 – Esquema de distanciamento subjetivo, segundo Vesterinen (2007) 

 

 

 

 

Ou seja, Vesterinen (2007) em seu trabalho sobre as Orações Adverbiais, já 

demonstra as diferenças que se observam ao se empregar uma oração com verbo no 

infinitivo e uma oração no subjuntivo ou com infinitivo flexionado. O polo do 

distanciamento argumentativo fica mais evidente nas construções subjetivas deônticas, cujos 

Infinitivo 

Conhecimento (+) 

Distanciamento (+) 

Integração (+) 

Escamoteamento Subjuntivo 

Conhecimento(-) 

Distanciamento(-) 

Integração (-) 
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verbos de oração completivas estejam no infinitivo, enquanto que, nas orações s com verbos 

no subjuntivo, esse distanciamento é menos evidente ou menos forte. 

Em um trabalho comparativo acerca do gênero manchetes de jornal, Menezes Junior 

(2019) analisa duas manchetes que informam sobre o mesmo evento, o discurso do 

Presidente da França Emmanuel Macron no Congresso dos Estados Unidos. O presidente 

francês auxiliou no processo de assinatura do Acordo do Clima de Paris, tratado no qual os 

países signatários se comprometem a reduzirem suas emissões de gás carbônico a fim de 

contribuírem com a melhoria da situação do meio ambiente. Ao reportarem uma crítica do 

Presidente Macron a Donald Trump, presidente dos Estados Unidos e reconhecido crítico 

deste acordo, dois jornais, “O Globo” e “Folha de São Paulo” realizaram escolhas 

linguísticas distintas para traduzir o discurso de Macron, feito originalmente em francês. 

 
(03) É preciso tornar o mundo grande novamente'. Em discurso no Congresso, 

presidente francês defende acordo do clima de Paris, do qual Trump retirou os EUA. 

https://oglobo.globo.com/opiniao/e-preciso-tornar-mundo-grande-novamente- 

22627330 

 

(04) “Vamos encarar os fatos: Não há planeta B”, disse o Francês, para o aplauso dos 

democratas. – dessa vez boa parte dos republicanos permaneceu sentado. “Precisamos fazer 

nosso planeta grande novamente”, afirmou, aludindo ao bordão de campanha de Trump. 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/04/macron-diz-ser-contra-a-ilusao-do- 

nacionalismo-e-defende-acordo-de-paris-nao-ha-planeta-b.shtml 

 

Por esbarrar em problemáticas acerca da credibilidade e da fidelidade da tradução, 

devidamente estabelecidas por Teorias da Tradução vinculadas ao discurso,, mas que não  

são pressupostos teóricos para este trabalho, optei por não buscar a referencialidade do 

discurso original em francês, nem em realizar juízos de valor acerca da legitimidade e da 

fidelidade das traduções realizadas pelas equipes jornalísticas dos periódicos, decidindo por 

não hierarquizar as escolhas linguísticas dos jornalistas. Como o foco da análise linguística 

recai nos efeitos argumentativos suscitados pela estrutura oracional, uma análise 

comparativa entre os dados se torna mais adequada aos fins almejados. Pode-se notar que o 

jornal O Globo traduziu a fala de Macron com uma construção subjetiva deôntica, enquanto 

a Folha de São Paulo optou pela utilização de um verbo pleno (precisar) conjugado na 

Primeira pessoa do plural de valor semântico deôntico. 

https://oglobo.globo.com/opiniao/e-preciso-tornar-mundo-grande-novamente-22627330
https://oglobo.globo.com/opiniao/e-preciso-tornar-mundo-grande-novamente-22627330
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/04/macron-diz-ser-contra-a-ilusao-do-nacionalismo-e-defende-acordo-de-paris-nao-ha-planeta-b.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/04/macron-diz-ser-contra-a-ilusao-do-nacionalismo-e-defende-acordo-de-paris-nao-ha-planeta-b.shtml
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As escolhas realizadas pelos jornais implicam em direcionamentos argumentativos 

diferentes com relação ao modo como o falante adere à tese defendida de que o planeta 

necessita ser protegido do impacto das mudanças climáticas. A escolha linguística de O 

Globo modaliza o discurso de Macron de modo a instituir uma obrigatoriedade baseada não 

apenas em valores morais atribuídos ao presidente da França (o posicionamento ambiental 

que virou questão politicamente ideológica), bem como mantém relações com estratégias de 

sustentação científicas (estudos acerca da mudança de temperatura) e legais (um acordo foi 

assinado por todos os países). Considerando o background no qual Macron discursa em uma 

casa legislativa que não é a de seu país, acerca da qual, portanto, ele não tem o direito de 

impor um determinado entendimento, apenas buscar o convencimento dos parlamentares que 

o escutam, a escolha por uma construção subjetiva deôntica escamotearia a responsabilidade 

de Macron, objetivando construir um efeito de generalidade à tese defendida, ou seja, de que 

salvar o planeta deveria ser um consenso global e não apenas local e ideologicamente 

situado. 

Dentro destas mesmas estratégias, se insere o discurso de Macron que reelabora o 

bordão de campanha do presidente Donald Trump, fazer a América grande novamente. Ao 

utilizar planeta no lugar de América, Macron contribui para dimensionar o efeito de 

generalidade da tese defendida que é escamoteada, refletindo a situação discursiva na qual 

Macron se insere. 

A escolha de tradução realizada pela Folha de São Paulo, com “precisamos tornar o 

planeta grande novamente” modaliza o enunciado, marcando explicitamente seu papel como 

agente na tese defendida, que é o de contribuir para a salvação climática do planeta. A 

escolha da Folha se torna, portanto, mais evidente do ponto de vista argumentativo, já que 

Macron, ao utilizar a primeira pessoa do plural, não apenas se insere dentro da 

responsabilidade, mas também conclama os demais parlamentares americanos a tomarem 

uma ação imediata, estabelecendo aí seu posicionamento crítico com base  no 

posicionamento do presidente americano. Evidência deste efeito mais inclusivo é que o texto 

da Folha de São Paulo enfatiza a reação dos parlamentares ao ouvirem o discurso e a tese 

defendida, que se marca ideologicamente (os democratas aceitam a tese defendida, enquanto 

os republicanos a encaram com ressalvas, indicando um possível embate com relação a esta 

tese). 

Em uma abordagem sócio-interativa, determinadas escolhas lexicais, sintáticas ou 

construcionais indicam uma escolha, que, assumida pelo falante, pode ser motivada por 

fatores interssubjetivos e por discursivo-pragmáticos, que envolvem o momento específico da 



27  

enunciação, mas também todo um background  sócio-cultural que mostra como o falante 

concebe e demonstra suas opiniões, crenças e valores morais e de que forma se compromete 

discursivamente com a responsabilidade daquilo que está sendo enunciado 

Logo as construções subjetivas, e nesse trabalho especificamente as construções 

subjetivas deôntica, constituem uma estratégia diversa para a apresentação de uma 

determinada posição argumentativa (Schiffrin, 1986). Nessa configuração, o falante pretende 

assumir menor responsabilidade pelo que diz, apagando uma marca linguística que o 

explicite, mas faz isso, ao mesmo tempo. modalizando seu discurso pela oração matriz, 

indicando um grau de avaliatividade intersubjetivo. A elucidação de duas manchetes de 

jornais acima objetiva demonstrar esta diferença. 

Os dois dados levantados acima auxiliam a entender como a construção subjetiva 

deôntica atua argumentativamente com relação a seu entorno discursivo, seja com o tempo 

verbal do contexto, seja como a relevância informacional, ao escamotear a posição do 

falante, modalizando este posicionamento com base nos efeitos de generalidade e 

neutralidade almejados pelos deputados em seus respectivos backgrounds discursivos. A 

análise dos dados dos discursos dos deputados da ALERJ, a ser empreendida posteriormente 

nesta dissertação, buscará compreender as diferenças que podem haver na  constituição 

destes efeitos. 
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III. Articulação de Orações 

 
3.1. Abordagens dos gramáticos 

 

 

A proposta de elaboração de uma gramática de Língua Portuguesa no Brasil, 

ancorada pela Nomenclatura Gramatical Brasileira (1959) costuma separar o estudo de 

orações em dois grandes grupos, utilizando como critério de divisão as relações de 

dependência e independência que as orações mantêm entre si. Neste entendimento, insere-se 

o estudo de orações e períodos no ambiente escolar, subdividindo-se seus processos 

articulatórios entre coordenação e subordinação. A coordenação é vista como uma ligação 

independente de orações, enquanto que a subordinação é vista como uma ligação 

dependente, estrita de orações. 

A problemática da diferenciação entre estes tipos de ligação entre orações reside no 

ponto de vista adotado para determinar o que significa independência e dependência 

oracional e por qual parâmetro pode-se mensurar este significado. Alguns trabalhos 

prescritivistas realizam uma mistura de critérios e o resultado acaba sendo uma teorização 

pouco prática, baseando-se apenas em exemplos canônicos, não relacionados às exigências 

da língua em uso. Para a consideração do tratamento das diferenças metodológicas na 

articulação de orações, este trabalho utiizará o levantamento elaborado por Carvalho (2004); 

Marchon (2017); Rosário (2016) e Sperança-Criscuolo (2011). 

De acordo com os autores (OP.Cit) Os critérios mesclados na classificação das 

orações são o sintático e o semântico. Ao partir-se de Bechara (2009),Cunha e Cintra (2008) 

e Rocha Lima (2000), torna—se notável que este último, particularmente, introduz como 

estruturas típicas de articulação de orações a coordenação e a subordinação, reconhecendo a 

correlação e a justaposição como processos secundários que podem subjazer tanto à 

coordenação como à subordinação (Carvalho,2004). Bechara (2009) segue o mesmo 

caminho, enquanto Cunha e Cintra (2008) distinguem coordenação e subordinação da 

justaposição. Estes gramáticos priorizam os aspectos sintáticos em detrimento dos 

semânticos para definir as orações.(Carvalho, 2004) Portanto, determinam que a distinção 

entre dependência e independência sintática é o que está na base da diferenciação entre 

coordenação e subordinação. (Carvalho, 2004; Rosário, 2016) 

Azeredo (2001), por sua vez, propõe a utilização da dicotomia “dependência x 
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independência” relacionando-a ao critério semântico: a subordinação estaria relacionada a 

uma dependência semântica e a coordenação, a uma independência semântica. O autor faz 

diferença entre as estruturas oracionais, apontando aspectos semânticos e sintáticos. 

(Carvalho, 2004; Rosário, 2016; Marchon, 2017) 

Ainda assim, os gramáticos muitas vezes divergem acerca da força com a qual os 

critérios sintático e semântico determinam a dependência ou independência de orações em um 

período composto. Rosário (2016) e Sperança-Criscuolo (2011) trazem as discordâncias entre 

Bechara(2009), Cunha e Cintra (2008) e Rocha Lima (2000), por exemplo, em suas 

conceituações para o fenômeno da subordinação, rótulo no qual a construção que é objeto de 

estudos deste trabalho está inserida. 

Para Rocha Lima (2000), a oração subordinada é aquela que desempenha função 

sintática de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, complemento 

relativo, predicativo, adjunto adnominal e adjunto adverbial. (Sperança-Criscuolo,2011) Como 

esta é constituinte de outra oração, chamada por ele de principal, a oração subordinada 

dependeria de um elemento conector que a ligaria à oração principal, sendo incomum a 

existência de uma oração subordinada como um enunciado independente (salvo no caso das 

estruturas desgarradas). (Rosário, 2016). Já Bechara (2009) reconhece o papel da oração 

subordinada como dependente sintaticamente de uma oração principal, mas, ao afirmar que 

esta oração subordinada “vale” como substantivo, adjetivo ou advérbio, Bechara (2009) advoga 

para a possibilidade de que estas orações existam como enunciados independentes, adotando 

um critério de independência semântica, prevendo, desta forma, a possiblidade do fenômeno do 

desgarramento. (Carvalho, 2004; Rosário, 2016) 

Assim, Bechara (2009) separa as orações subordinadas das orações coordenadas,  

nomeando-as  de “orações complexas” e “grupos oracionais”, respectivamente e substituindo os 

termos “coordenação e subordinação” por “parataxe e hipotaxe”, respectivamente, apontando o 

grau de pertencimento mais elevado entre uma oração subordinada e sua principal (Carvalho, 

2004, Rosário, 2016; Sperança-Criscuolo, 2011). Rocha Lima (2000), por sua vez, considera os 

termos “subordinação e coordenação”, priorizando estritamente os aspectos sintáticos, sem 

destacar para o critério semântico. (Rosário, 2016). Desta forma, ainda que ambos os autores 

reconheçam a primazia da sintaxe como critério classificatório para a conexão de oração, eles 

não o fazem sem expressar diferenças de visões entre si. (Carvalho, 2004) 

Cunha e Cintra (2008), por fim, afirmam que as orações subordinadas substantivas, 

normalmente, são introduzidas por uma conjunção integrante “que e se” (que Bechara, 2009 

chama de “conjunção de transposição de orações complexas”) e afirmam também que há 
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funções sintáticas exercidas no período composto, como a de sujeito, rotulada como subjetiva,  

além de outras como  objeto, complemento nominal, predicativo, aposto e agente da passiva. 

(Carvalho, 2004, Rosário, 2016; Sperança-Criscuolo, 2011).    

Dessa forma, partindo das considerações e definições dos gramáticos (OP.Cit), pode- se 

perceber que muitas vezes os critérios para classificação e definição dos processos de ligação e 

articulação entre orações são heterogêneos, ora privilegiando o aspecto semântico, ora 

privilegiando o aspecto sintático. Considerando a perspectiva adotada por esta pesquisa em 

estudar a articulação de orações em abordagem funcionalista e considerando-a como uma 

construção, serão apreciados tanto os aspectos sintáticos quanto semânticos na articulação. Por 

conta disso opta-se por nomear, dentre as orações que compõem o fenômeno construcional aqui 

pesquisado, de oração matriz e oração completiva, pois entende-se, com base na proposta de 

Gonçalves (2011) que esta nomenclatura dá conta de referir-se aos dois aspectos já elucidados 

pelos gramáticos (Op.Cit). 

 

3.2. Abordagens funcionalistas 

 

Com o desenvolvimento da Linguística Funcional, os papeis inter-relacionais entre 

língua e falante passaram a ser primordiais para explicar uma série de fenômenos não 

descritos por estruturalistas ou explicados por uma diferente perspectiva. Desde os trabalhos 

inaugurais de Benveniste acerca da subjetividade circunscrita no enunciado e com Jakobson 

determinando as funções presentes em um ato comunicativo de nível macro (embora 

reduzido), o Funcionalismo foi abarcando diversas correntes, enveredando-se pelo domínio 

do Discurso, da Pragmática e da Interação. Instaura-se a necessidade de se adentrar em uma 

nova perspectiva, que ultrapasse, na análise de orações, por exemplo, uma categorização 

discriminatória, mas sim entendê-las como um continuum em cujo desenvolvimento pode-se 

estabelecer graus de integração oracional e ainda a relação entre a articulação e o uso real da 

língua em um determinado contexto. 

Rosário (2016) argumenta que os critérios semântico e sintático estão presentes na 

maioria das definições apresentadas pelos gramáticos, juntamente com o conceito de 

(in)dependência, mas estes não são bem definidos, gerando incompreensões e falta de 

clareza nas exposições teóricas. Tal constatação representa uma necessidade de ultrapassar 
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os domínios da Linguística Estruturalista para analisar a função das estruturas na enunciação 

e discursivização. Para a elucidação das abordagens funcionalistas da articulação de orações, 

usar-se-á a descrição teórico-metodológica apresentada por Carvalho (2004) 

Para Halliday (1985) a integração das orações está baseada em dois sistemas 

distintos: o grau de interdependência de orações e a relação lógico-semântica entre elas. É 

possível perceber que os linguistas, de um modo geral, atribuem à classificação de orações 

não uma resposta à pergunta "Estas orações estão ou não integradas?", esperando uma 

análise dicotômica, mas sim uma resposta à pergunta "O quanto estas orações estão 

integradas?", objetivando determinar graus de pertencimento. 

Quanto ao grau de pertencimento, Carvalho (2004) apresenta a proposta de Halliday 

(1985)que  destaca a divisão entre parataxe e hipotaxe, na qual "táxis" representa o radical 

grego para graus de pertencimento. O nível "para" define status igual e o nível "hipo", status 

desigual. Assim, as orações paratáticas são mais independentes, pois relacionam orações em 

status iguais, das quais uma sucede a outra, enquanto que, na hipotaxe, a relação exercida é a 

de uma oração núcleo e outra oração funcionando como satélite, atribuindo algum grau de 

informatividade à oração núcleo, ainda que não necessariamente exigido pela valência verbo-

argumental. A subordinação representaria assim um aspecto radical, ao levar para a análise 

as construções ditas encaixadas (que se encaixam no argumento selecionado pelo verbo), 

configurando assim um grau de pertencimento mais elevado. 

Carvalho (2004) exemplifica essas estruturas de complexos oracionais: De acordo 

com a autora (2004) “a parataxe congrega coordenação, aposição e citação (por discursos 

diretos e indiretos livres); a hipotaxe apresenta orações relativas não- restritivas, orações em 

discurso indireto (fala relatada), orações interligadas por relações circunstanciais de matiz 

adverbial;” Por fim, o processo de subordinação de orações (embeded clauses) abarca  as 

orações relativas restritivas e oraçõs substantivas que realizam funções sintáticas argumentais 

como sujeito e objetos. (Carvalho, 2004) 

Quanto ao aspecto lógico-semântico, Halliday (1985) destaca duas organizações 

distintas: expansão e projeção. Nestas organizações, uma oração expande ou projeta outra 

oração, respectivamente, dentro de um dado continuum. Uma oração pode ser expandida por 

elaboração (quando uma oração elabora a outra através de uma especificação mais 

profunda); extensão (quando uma oração expande a outra, acrescentando algo de novo na 

informação expressa pela oração anterior) ou realce (quando uma oração intensifica a outra 

oração, atribuindo a ela uma modalização ou uma circunstância de base adverbial). Nota-se, 

deste modo, que não existe uma correspondência automática entre parataxe, hipotaxe e
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subordinação com as conceituações de coordenação e subordinação propostas por 

abordagens mais tradicionais.(Carvalho, 2004) 

Carvalho (2004) também traz Hopper e Traugott (1993) que definem, em termos 

sintáticos, a estrutura complexa (ou sentença) como “uma unidade que consiste em mais de 

uma oração (tratada como cláusula em alguns trabalhos).” (Carvalho, 2004). Essa unidade 

sintática pode ser constituída de “um ou mais de um núcleo” integrada a “um ou mais de um 

satélite”, compreendendo como “núcleo” orações que podem existir sozinhas dentro de uma 

estrutura integrada e o “satélite”, como orações relativamente dependentes, ou seja, que não 

podem existir de forma isolada, mas, ainda assim, não necessariamente exibem os mesmos 

níveis de dependência com relação a uma oração “núcleo”, já que a articulação é constatada 

por meio de um continuum.(Carvalho, 2004); 

Estabelecem, assim, três graus distintos para o processo de integração oracional, de 

acordo com a esquematização de Carvalho (2004): 

 

(a) parataxe - em que há relativa independência; 

(b) hipotaxe - em que há uma oração núcleo e uma oração satélite relativamente 

dependentes em que as orações satélites não se configuram como constituintes argumentais 

da oração núcleo; e 

(c) subordinação – também referenciadas como “encaixadas” em que há completa 

dependência de uma oração a outra. Ou seja, uma das orações funciona como constituinte 

argumental de outra. Este é o caso das construções que se estuda nesta pesquisa. 

 
Valendo-se da combinação dos traços [dependência] e [encaixamento], Hopper e 

Traugott (1992) se baseam na proposta de Halliday (1985) e propõem o seguinte continuum. 

 
Quadro 2 – Dependência e encaixamento: proposta de Hopper e Traugott (1992), de 

acordo com Carvalho (2004) e Rosário (2016). 
 

 Parataxe 

>(independência) 

Hipotaxe> 

(interdependênci 

a) 

Subordinação 

(dependência) 

[Dependência] - + + 

[Encaixamento] - - + 

 
Neste quadro, a subordinação abrange, portanto, as orações completivas e as relativas 

restritivas. Essas orações funcionam como argumentos modificadores exigidos pela valência 
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do verbo ou do nome expresso na oração matriz (Carvalho 2004). A construção subjetiva 

deôntica desta pesquisa envolve uma oração matriz e um argumento com função de sujeito. 

Halliday (1985) vai dizer também, segundo Carvalho (2004) ao descrever o que 

designa como “encaixamento”, que as orações denominadas de matrizes exigirão um 

complemento que é fornecido em outra estrutura oracional. Dessa forma, as encaixadas têm 

uma relação de integração, descrita como “encaixamento”, em relação à matriz. Nesta 

relação de encaixamento, existe uma  dependência, em que uma oração funciona como 

constituinte argumental da outra. A construção subjetiva deôntica, como já indica seu nome, 

ocupa a posição argumental de sujeito das orações matrizes que a selecionam. 

Carvalho (2004) também traz a proposta de Neves (2000), que ressalta que 

classificações de natureza dúbia como “coordenação gramatical e subordinação psicológica” 

na análise de certas ocorrências atestadas em dados “é insuficiente para resolver a 

problemática de classificação de estruturas coordenadas e subordinadas” (Carvalho, 2004). 

Assim Baseando-se na proposta de Halliday (1985), a autora (2000) aponta “a importância 

de se fazer uma abordagem mais sistematizada dos processos possíveis de vinculação de 

orações.” (Carvalho, 2004). Com isso, Neves (2000) estabelece que a oração-argumento 

exerce o papel de constituência em relação à oração matriz, classificando-a como oração 

encaixada completiva. No objeto desta dissertação, considera-se que a oração completiva 

ocupa o papel do sujeito sintático e que, por isso, a classificação empreendida por Neves 

(2000) seja a de uma oração encaixada completiva subjetiva. Esta dissertação não fará uso, 

entretanto, do termo “encaixamento”, trabalhando apenas com “oração completiva 

subjetiva”. 

Por fim, Carvalho (2004) também apresenta a proposta de Decat (2014) que também 

questionará as definições apresentadas para orações sentenças coordenadas e subordinadas a 

partir da classificação via critério de dependência.. A partir daí, a autora (2014) proporá sua 

própria classificação, utilizando como pressuposto metodológico o parâmetro “unidade 

informacional’’. Tomando por base esse parâmetro, revisita a classificação das chamadas 

orações subordinadas, regressando às reflexões de Lyons (1968), Van Valin (1984), Halliday 

(1985) e subdivide essas orações em dois grupos (Carvalho, 2004): as estruturas de 

encaixamento (que compreendem as subordinadas substantivas e adjetivas restritivas da 

gramática tradicional) e estruturas de hipotaxe (que englobam as adverbiais e as adjetivas 

explicativas). No primeiro grupo, estão inseridos “os tipos de subordinadas que fazem parte 

de uma mesma unidade de informação”; no segundo grupo, aquelas sentenças“ que, 

caracterizando-se como opções de que se vale o falante na organização do seu discurso, 
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constituem, elas mesmas, unidades de informação à parte (Decat, 2014 apud Carvalho, 

2004). Mostra-se também um comportamento diferente entre os dois grupos acima, no que 

diz respeito ao seu papel sintático: “as estruturas de encaixamento ocorrem em uma função 

de argumento, enquanto as estruturas de hipotaxe funcionam como adjuntos adverbiais”. 

(Carvalho, 2004). 

Ao se contemplarem os aspectos formais e semânticos, a definição do encaixamento 

pela perspectiva da unidade informacional de Decat (2014) parece atender aos pressupostos 

de uma análise que objetiva investigar a carga de adesão deôntica expressa pela oração 

matriz. 

 

 
3.3. As orações completivas: abordagens dos gramáticos 

 

 

Para a consideração das estruturas completivas, em suas abordagens tradicionais e 

funcionais, esta pesquisa utilizará as reflexões e esquematizações de modelos apresentadas 

por Sperança-Criscuolo (2011). Considerando especificamente do processo de subordinação 

substantiva, tendo em vista o recorte deste trabalho, a análise do tratamento dado a essas 

orações em alguns manuais de gramática (Rocha Lima, 2000; Cunha e  Cinta  2008;  

Bechara 2009),demonstra, com base em definições e exemplos apresentados, que estes 

autores priorizam o nível sintático como critério de caracterizar as orações substantiva, cuja 

classificação sintática se dá de acordo com a função sintática que desempenham em relação  

à oração principal: sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal 

e aposto. Quanto à manifestação forma, podem ser desenvolvidas (introduzidas pelas 

conjunções integrantes que ou se), ou reduzidas de infinitivo, sem desinência numero- 

pessoal, o que, confome Vesterinen (2007) influencia na correferencialidade entre sujeitos 

sintáticos.. 

Sperança-Criscuolo (2011) defenderá que a associação entre oração e substantivo se 

verifica ao descrever a articulação entre orações dentro de uma sentença, com a oração 

matriz selecionando argumentos que são expressos em forma oracional. “Todos os 

constituintes oracionais realizam-se com uma relação do tipo predicado-argumento, seja com 

a oração em posição argumental manifestando-se na forma finita, seja na não-finita” 

(Sperança-Criscuolo, 2011). 

Os manuais de gramática utilizados nesta dissertação fazem referência somente ao 

funcionamento sintático do argumento oracional do predicado matriz, sem a preocupação de 
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estabelecer correlações de natureza semântica e pragmática entre a oração matriz e o 

predicado que lhe funciona como constituinte. Convém ressaltar, no entanto, que existem 

outras propostas, notadamente Matheus et al (2003), que reconhecem a necessidade de se 

empreender as correlações aqui destacadas. 

Em relação à oração subordinada, observa-se o uso de sua forma desenvolvida ou 

reduzida. Nas gramáticas tradicionais, essa diferença é tratada apenas em termos formais, 

sendo a oração desenvolvida introduzida por uma conjunção integrante (que, se), e a oração 

reduzida contendo o verbo no infinitivo ou no gerúndio. Esta observação já havia sido feita 

por Vesterinen (2007) e Sperança-Criscuolo (2011). Bechara (2009) atribui essas diferentes 

escolhas a uma questão de estilo: “O emprego de reduzidas por  desenvolvidas  e  vice- 

versa, quando feito com arte e bom gosto, permite ao escritor variados modos de tornar o 

estilo conciso, não acumulado de quês e outros transpositores, enfim, elegante.” (Bechara, 

2009). 

Contudo, em nossos dados, procurar-se-á demonstrar que a seleção entre uma 

expressão desenvolvida ou reduzida não recai apenas em questões de estilo, mas também 

podem significar diferentes graus de relacionamento do sujeito falante com relação ao estado 

de coisas do evento expresso na oração completiva. A escolha de uma ou outra forma 

depende tanto da tentativa do falante em salvaguardar sua responsabilidade com relação a uma 

ideia defendida em um dado momento. 

Como se observa a partir dessas reflexões, pode-se deduzir que a abordagem 

tradicional da gramática, pelos manuais analisados neste trabalho, não dá conta de todos os 

fenômenos que subjazem as orações subordinadas substantivas, uma vez que se detêm 

unicamente à descrição de aspectos da estrutura da língua, tanto nesta pesquisa quanto no 

trabalho de Sperança-Criscuolo (2011). Quanto à funcionalidade dessas construções, 

seguindo as considerações da autora (2011), na abordagem discursiva objetivada por esta 

dissertação, verifica-se que manifestam caraterísticas discursivas extremamente importantes 

para a comunicação e para a interssubjetividade, o que torna ainda mais relevante 

empreender uma análise qualitativa que vise a dar conta de suas implicaturas funcionais e 

discursivas. 

No que concerne à oração matriz, alguns autores apresentam suas características 

frequentes em relação aos seguintes tipos de oração subordinada., com base na 

esquematização feita por Sperança-Criscuolo, (2011): 

 
a) Nas subjetivas, a oração matriz apresenta verbos como convir, constar e parecer., 
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agradar, espantar. (Bechara, 2009 Rocha Lima, 2000). Também, são comuns as construções 

com voz passiva como é sabido, foi anunciado, ficou provado, sabe-se, diz-se (ROCHA 

LIMA, 2000) e verbo ser + predicativo (substantivo ou adjetivo), como é bom, é claro, é 

proibido, é evidente e, no caso do objeto desta dissertação, é preciso e é necessário. 

b) As orações predicativas complementam o verbo ser (Bechara, 2009) 

c) Orações completivas de objeto, que complementam verbos transitivos e nomes. 

 

Essas observações, como se pode perceber, dizem respeito às características formais 

dessas construções sintáticas. Sperança-Criscoulo (2011) cita Rocha Lima (2000), ao elencar 

os verbos recorrentes na  oração  matriz  cujo  complemento  é  uma  subordinada  

substantiva subjetiva. Nesta classificação, de cunho semântico, os verbos são divididos em: 

 
(1) verbos de conveniência (convém, cumpre, importa, releva, urge, etc.); 

(2) verbos de dúvida (consta, corre, parece, etc.); 

(3) verbos de ocorrência (acontece, ocorre, sucede, etc.) 

(4) verbos de efeito moral (agrada, apraz, dói, espanta, punge, satisfaz, etc.). 

 
 

Sperança-Criscuolo (2011) afirma que esta classificação, embora remeta ao nível 

semântico, objetiva apenas caracterizar a  natureza  dos  verbos  mais  frequentes  em 

orações matrizes cujos complementos são formados por orações subordinadas subjetivas. 

Rocha Lima (2000) pouco avançaria, para a autora (2011), em questões que 

problematizassem a semântica da oração com função de sujeito ou da articulação complexa 

entre oração matriz e oração subjetiva. 

 

 

 

3.4. As Completivas no Funcionalismo. 

 

 

Segundo Neves (2000), as orações subordinadas substantivas no português podem 

ocorrer em função argumental (subjetivas, objetivas diretas objetivas indiretas e completivas 

nominais), função predicativa (Predicativas) e função apositiva (Apositivas), o que 

corresponde à organização tradicional dessas orações. A autora explicita as principais 

características das construções com orações subordinadas substantivas, inclusive destacando 

aspectos da oração matriz, com base na esquematização de Sperança-Criscuolo, (2011). 
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1) Tipos de predicado que ocorrem com orações subjetivas: 

 
 

a) verbos de ligação + predicativo 

b) verbos unipessoais 

c) verbos psicológicos que exprimem a reação de um experimentador 

d) verbos que fazem identificação entre o sujeito oracional e o complemento 

oracional 

e) predicados formados pela voz passiva (analítica ou sintética). 

 
 

2) Tipos de predicado que ocorrem com orações completivas verbais 

 
 

a) verbos de elocução 

b) verbos de atividade mental (julgamento, opinião, crença) 

c) verbos avaliativos factivos 

d) verbos volitivos: 

e) verbos factitivos: 

f) verbos de percepção: 

 
 

3) Orações completivas nominais ocorrem com substantivos ou adjetivos 

valenciais: 

 
4) Orações predicativas funcionam como predicativo do sujeito da oração matriz 

encaixando-se em determinadas expressões finalizadas com a forma verbal “é” 

 
5) Oraões apositivas podem ocorrer como um aposto, de natureza explicativa, de 

algum termo da oração matriz. 

 
Nota-se, portanto, que os trabalhos de Neves (2000) contribuem para um 

entendimento da estrutura oracional e sentencial funcionando como uma unidade 

informacional, com propósitos interacionais e comunicativos, bem como um aprimoramento 

da consideração entre as relações entre oração matriz e oração completiva. Tal destaque 

torna-se condição imprescindível para considerar um dos objetos de discussão neste 

trabalho: a presença do falante em graus de posicionamento e na oração matriz de uma 
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oração completiva e seus efeitos implicacionais e argumentais. 

 

3.5. Orações subjetivas: abordagens dos gramáticos 

 

Os exemplos fornecidos pela tradição gramatical para ilustrar períodos coordenados e 

subordinados não são suficientes para se aprofundar na completa compreensão do fenômeno 

de articulação de orações, pois esta tradição se baseia geralmente na variante literária da 

língua portuguesa ou são exemplos construídos. No que diz respeito particularmente às 

orações subjetivas, estas são apresentadas, com base em Azeredo (2003), Bechara (2009), 

Cunha e Cintra (2008) e Rocha Lima (2000), como perceptíveis através de quatro 

características: 

 
1. Relação entre um verbo de ligação e um predicativo do sujeito 

2. Verbos unipessoais (constar, acontecer, suceder) 

3. Verbo transitivo direto na voz passiva sintética, com o pronome se na 

função de partícula apassivadora. 

4. Verbo transitivo direto na voz passiva analítica. 
 

São exemplos destas definições de orações subjetivas6, obedecendo a ordem de 

critério selecionada acima; 

1. É necessário que se faça a cirurgia 

2. Consta que o pagamento não foi efetuado 

3. Sabe-se que o protocolo deve ser cumprido 

4. Foi provado que ele era mesmo o assassino. 

 

As orações subjetivas podem ser construídas por conteúdo proposicional ou por 

apresentação de estado de coisas. Pode se manifestar de forma reduzida ou desenvolvida 

Todos os exemplos acima foram construídos, ou seja, não foram retirados de nenhum 

texto ou de banco de dados, com as orações subjetivas destacadas em negrito em 

contraposição às orações principais (ou matrizes). Isso pode ser verificado, contudo, quando 

se analisam exemplos de sentenças complexas da modalidade falada de uma língua; nem 

sempre os conceitos tradicionais de coordenação e subordinação conseguem dar conta desses 

6 Também é previsto o fenômeno da redução, ou seja, quando uma oração subjetiva não  se  apresenta 
conjugada dentro do Modo Subjuntivo que lhe é característico, mas realizada através de verbos no Indicativo, 
Gerúndio ou Particípio, como em (1‘) É necessário fazer a cirurgia. 
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exemplos. Evidencia-se o mesmo problema nas aulas de língua portuguesa, em que dois 

importantes participantes do processo de ensino-aprendizagem, os professores e os alunos 

sentem dificuldades para lidar com a diferenciação entre as estruturas, algo constatado em 

experiência docente pessoal. No geral, os manuais escolares contemporâneos abordam o 

sujeito oracional sob o rótulo de orações subordinadas substantivas, em concordância com 

pressupostos da Nomenclatura Gramatical Brasileira (1959). 

 
3.6. Orações subjetivas no Funcionalismo 

 
 

Tendo em vista a aplicação de pressupostos funcionais referenciados anteriormente 

em 3.2, o que está sendo chamado neste trabalho de construção subjetiva deôntica possui em 

Bechara (2009), Cunha e Cintra (2008) e Rocha Lima (2000) uma consideração apenas 

sintática, no que diz respeito às relações entre oração principal e oração subordinada. 

Entretanto, à medida que se vai empreendendo um viés descritivista ao trato da gramática, 

observação acerca da relação que a modalidade estabelece com as orações subordinadas vai 

ganhando mais robustez teórica. 

Constitui exemplo da construção estudada neste trabalho o destaque apresentado 

abaixo. 
 

 

(3) Do mesmo modo, em uma sociedade transtornada por privilégios de alguns e 

privações de muitos, os conceitos de foro íntimo e ética se dissolvem no ar e o que não 
é ilegal não é visto como imoral. Nesse quadro, a chance de termos uma sociedade 

viável, convivível e madura é a tal cultura cidadã- (...). Em suma, para recuperar a 

percepção de que o meu direito termina onde o seu começa, é preciso voltar a 

reconhecer a existência do outro e se reconhecer pelo olhar do outro, algo que 

parecemos ter esquecido há muito. 

(http://garimpodesolucoes.com.br/wp-content/uploads/2016/07/A-memória-seletiva-da-ética-Opinião- 

EL-PAÍS-Brasil-1.pdf. Acessoem 06/06/2018 às 14:45) 

 

A construção subjetiva deôntica estudada neste trabalho é constituída formalmente de 

uma oração matriz + uma oração/sentença completiva subjetiva. Está, portanto, alinhada  

com a descrição tradicional de oração subjetiva cuja oração principal (denominada matriz 

neste trabalho) constitui-se de verbo “ser” na terceira pessoa do singular. Todavia, é 

importante perceber como a tradição gramatical, de um modo geral, não problematiza a 

questão da modalidade e da subjetividade do falante inerentes a estas ocorrências. 

(Wiedemer, 2016); A oração completiva é vista apenas pelo critério sintático (muitos 

manuais escolares identificam a presença do “é” inicial como um “macete” para identificá-

las e classificá-las) e também é 

http://garimpodesolucoes.com.br/wp-content/uploads/2016/07/A-memoÌ�ria-seletiva-da-eÌ�tica-OpiniaÌƒo-EL-PAIÌ�S-Brasil-1.pdf
http://garimpodesolucoes.com.br/wp-content/uploads/2016/07/A-memoÌ�ria-seletiva-da-eÌ�tica-OpiniaÌƒo-EL-PAIÌ�S-Brasil-1.pdf


40  

amplamente recomendada em manuais de redação para vestibulares e jornalismo como 

“construções recomendadas a fim de deixar seu texto com um teor de imparcialidade”. 

Este “teor” que pode ser identificado como um efeito de sentido decorrente do uso de 

uma construção com morfossintaxe impessoal (Neves, 1996) é referenciado por Dias (2013) 

como uma estratégia de escamoteamento do posicionamento do sujeito. A estratégia 

argumentativa, como explicitada nos referenciais discursivo-interacionais, é inerente à 

linguagem, ainda que o sujeito não tenha total consciência. 

Vesterinen (2007) estabelece algumas distinções e propriedades das completivas 

finitas, que ocorrem com verbos desenvolvidos no indicativo ou conjuntivo, e não finitas, 

que ocorrem no infinitivo flexionado ou não flexionado. O autor argumenta que a 

mobilização destas formas, muito mais do que questão de estilo, é empregada para incluir ou 

não o falante no estado de coisas da oração completiva. Lyons, 1977; Wiedemer, 2016 e 

Dias, 2013 asseveram que há valores semântico-pragmáticos da oração matriz, que, 

provenientes, da avaliação subjetiva do falante, expressam modalidade epistêmica ou 

deôntica. Isso significa dizer que o estado de coisas de orações subjetivas pode estar 

relacionado ou ao eixo do conhecimento (valor epistêmico) ou ao eixo da conduta (valor 

deôntico). Outros valores pragmáticos não ligados estritamente a esses eixos também se 

apresentam (Dias, 2013; Wiedemer, 2016). Esse é, portanto, um dos principais traços que 

distinguem as orações substantivas subjetivas de outros fenômentos de articulação de 

orações, como as orações substantivas objetivas. As orações subjetivas são avaliadas por 

através de diferentes eixos semântico-pragmáticos (conhecimento, conduta, verdade) que 

possuem limites pouco delimitáveis, muitas vezes permitindo múltiplas leituras, como a 

avaliatividade com leitura deôntica, por exemplo, (Dias, 2013, Dias e Braga, 2018, 

Wiedemer, 2016) além do apagamento de um sujeito proveniente do mundo real na 

estruturação sintática (Sperança-Criscoulo, 2011). Castilho e Castilho (1993), ao estudarem 

os modalizadores adverbiais, estabelecem uma divisão entre advérbios epistêmicos, 

deônticos e afetivos7, com base nos mecanismos de modalização que estes advérbios 

apresentam. Entretanto, os próprios autores apontam para a não rigidez desta classificação, o 

que permitiria, em alguns casos, leituras ambíguas. 

Com estes aspectos, fica mais fácil compreender porque, no exemplo (1) É  

necessário que se faça a cirurgia, podemos tratar a sentançaformada pela integração entre 

oração matriz e oração completiva como uma única unidade de informação, pelos termos de 

 
7 Os afetivos são denominados como ‘avaliativos’ por Neves (2000) e Nascimento (2005). 
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Decat (2014). Enquanto a oração completiva que assume n função de sujeito entra com a 

carga informativa (o procedimento da realização cirúrgica), a oração matriz impõe o grau de 

adesão que a informação veiculada na completiva possui em relação aos falantes com que 

mantém relação, sejam eles falantes ou interlocutores. O objetivo desta pesquisa torna-se, 

portanto, investigar este tipo de relação nos discursos de deputados, investigando as relações 

entre a interssubjetividade expressa pelo grau de adesão do falante ao enunciado expresso 

com a argumentatividade interacional expressa na língua como um projeto de dizer. Para 

cumprir estes objetivos, reflexões sobre a natureza da modalização, enquanto fenômeno 

comunicativo, e da argumentação, enquanto fenômeno interacional, contribuem para um 

entendimento mais completo da atividade linguística. 
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IV. Modalização e modalidade: uma proposta de diferenciação 

 
 

O fenômeno da modalização do discurso é considerado neste trabalho como uma 

estratégia argumentativa que permite a um falante, responsável pelo discurso, imprimir uma 

avaliação ou ponto de vista sobre o conteúdo de sua fala ou sobreo próprio discurso, 

enquanto processo. Para apresentar a modalização, enquanto processo, em contrapartida a 

termos como modo e modalidade, visando alcançar uma proposta contundente e pouco 

contraditória, é necessário em um primeiro lugar realizarmos uma diferenciação quanto às 

conceituações em questão. 

Segundo Bybee et al (1994), o modo (Mood) se apresenta como um conjunto de 

funções diacronicamente relacionadas e, por meio destas funções, emergem as definições de 

modalidade Ou seja, a modalidade (modality) representaria justamente esse 

comprometimento do falante e interlocutor, por uma perspectiva semântico-pragmática, 

sendo definida como um domínio conceptual, ao passo que o modo (mood) representaria a 

expressão linguística a partir de um morfema gramatical (como um sufixo desinencial) que 

indique um comprometimento do falante/interlocutor com a materialidade linguística que 

está sendo anunciada. Assim, enquanto no modo, existiriam morfemas imprescindivelmente 

gramaticais que indicam estados de certeza, possibilidade, dúvida entre outros, a modalidade 

levaria em consideração aspectos como a seleção lexical e contextos de uso para  

dimensionar e classificar o grau de envolvimento do falante perante o discurso. 

Bybee et al (1994) salienta que a importância de se conceber as diferenças entre 

modo e modalidade é secundária, se comparada a outras diferenciações consideradas mais 

relevante como a entre tempo (tense) e aspecto (aspect). Mas convém ressaltar que, como o 

modo advém de funções diacronicamente relacionadas, reconhece-se que a modalidade 

emerja também diacronicamente, através destas funções. 

Deste modo Bybee et al (1994) estabelece os paradigmas linguísticos pelos quais o 

modo (mood) e a modalidade (modality) devem ser abordados. Mas, em língua portuguesa, 

muitas vezes os termos modalidade e modalização convergem, sendo tratado como 

sinônimos. Para este trabalho buscar-se-á, entretanto, considerar uma diferenciação entre 

estes dois termos para tentar contemplar as duas perspectivas abordadas neste trabalho, 

realizado sob a abordagem da interface entre sintaxe funcionalista e sociolinguística 

discurso-interacional. Optou-se, portanto, em designar modalização como fenômeno, que 
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leva em consideração o processo dinâmico da relação falante-mundo-discurso; a modalidade 

é entendida, então, como a contraparte linguisticamente estática desde processo.8 

Assim, a proposta deste trabalho possui inspirações aos postulados observados em 

Bybee et al (1994), embora se diferencie no fato de os autores estarem preocupados em 

diferenciar o modo verbal com relação a outros elementos como tempo e aspecto 

 
 Modalização: enquanto fenômeno, ela se dá não apenas pelas marcas formais 

apresentadas na fala, mas também pelo processo que lhes dá origem, que leva em 

consideração o processo dinâmico da relação falante-mundo-discurso. 

 Modalidade: a contraparte linguisticamente estática do processo de modalização. 

 
 

Bybee (1985) e Bybee et al (1994) não abordam, dentre a especificação dos tipos de 

modalidade, a nomenclatura “deontic”. Bybee et al (1994) compreendem que o critério 

levado em consideração para distinguir os tipos de modalidade deva considerar as relações 

que um falante possua com seu interlocutor, bem como as relações que estes falantes 

mantêm com o contexto discursivo e com a expressão da subjetividade. Deste modo, a 

modalidade (modality) é dividida em três partes principais. 

 
1. Orientada para o agente9– modalidade na qual as condições de verdade, 

obrigação, desejo, possibilidade e permissão são predicadas em direção ao 

agente, com base em exigências provenientes do mundo externo. 

2. Orientada  para  o  falante10–  modalidade  na  qual  as  condições  de  verdade, 

obrigação, desejo, possibilidade e permissão são predicadas, com base em 

expandir seu efeito de legitimidade ao interlocutor, ou seja, estimular que o 

interlocutor seja interpelado com o efeito de sentido proposto pelo falante através 

de sentenças diretivas, sem a necessidade de destacar as condições do agente. É a 

modalidade identificada nos atos de fala de discurso relatado e nas sentenças 

imperativas. 

3. Epistêmica – modalidade na qual as condições de verdade, obrigação, desejo, 

possibilidade e permissão são predicadas em direção ao agente, baseados no 

8 
Outros estudiosos do tema, entre os quais Castilho e Castilho (1993), Santos (2000), Koch (2002) e Nascimento (2005), têm uma 

concepção mais semântico-discursiva ou semântico-pragmática a respeito desta diferenciação. O termo ‘modalização’ é comumente usado 

para descrever o fenômeno da subjetividade quando o falante expressa uma avaliação sobre o conteúdo da proposição, e o termo 

‘modalidade’ é utilizado para descrever o fenômeno da subjetividade quando a avaliação tem em vista o interlocutor. Por estas razões, 

estes autores não costumam diferenciar os nomes em seus trabalhos, abordando-os como sinônimos. 
9 

Original: Agent-oriented modality 
10 Original: Speaker-oriented modality 
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entendimento das instâncias de convencimento do falante de que ele está com a 

verdade. 

4. Subordinada- modalidade na qual as mesmas circunstâncias semântico- 

pragmáticas da modalidade orientada para o falante e da modalidade epistêmica 

são expressas em orações subordinadas11
 

 
Pelo fato destes quatro tipos de modalidade emergirem de um domínio conceptual, a 

proposta de Bybee et al (1994) supera a classificação tradicional dos estudos em 

modalização (Lyons, 1977) de que modalidade seria apenas uma gramaticalização das 

atitudes e opiniões do falante, com posicionamento expresso na língua. 

Para Bybee et al (1994), a distinção entre estes quatro tipos de modalidade revela-se 

útil porque, além de generalizações conceptuais diacrônicas poderem ser feitas com base 

nesta distinção, cada um dos quatro tipos de modalidade correlaciona-se com tipos de 

expressão formal com base nos significados expressos em cada um destes tipos. O aspecto 

formal é essencial para a diferenciação feita entre a orientada para o agente e os outros tipos. 

De acordo com Bybee (1985), em um trabalho de cruzamento de dados tipológico em cerca 

de 80 línguas, foi percebido que a modalidade orientada para o agente raramente se expressa 

através de afixos verbais e flexionais, enquanto os outros três tipos de modalidade 

majoritariamente se constituem desta maneira. Esta constatação sugere, em um cenário 

diacrônico, que, à medida que a modalidade orientada para o agente gramaticaliza-se, ela se 

generaliza em outros tipos de modalidade e gradualmente começa a aceitar afixos 

desinenciais. Em se tratando do aspecto semântico-pragmático da modalidade, Bybee et al 

(1994) propõe um quadro de significados atrelados a cada um dos quatro tipos de 

modalidade: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
11Por “Subordinating clauses”, Bybee et al (1994) consideram “completive clauses”, concessive clauses” e  
purpose clauses. Enquanto as primeiras aproximam-se das clausulas completivas descritas no capítulo 3 deste 
trabalho, as demais assemlhariam-se mais às hipotáticas, de acordo com as propostas de Halliday (1985) e Hopper 
e Traugoutt (1992) 
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Quadro 3 - Componentes semântico-pragmáticos da modalidade (Bybee et al, 1994) 
 

Orientada para o Agente Orientada para o Falante Epistêmica Subordinada 

Obrigação Imperativo Possibilidade Completivas 

Necessidade Proibitivo Probabilidade Concessivas 

Habilidade Optativo Certeza Inferida Causativas 

Volição Hortativo Contrafactualidade  

 Advertência.   

 Permissivo   

 
Dentre as noções semântica pertinentes aos dados levantados, é importante 

considerar a distinção feita entre obrigatoriedade (obligation) e necessidade (necessity). A 

obrigatoriedade diz respeito à existência de condições externas, de ordem social, para a 

completude de uma ação. Em contrapartida, a necessidade diz respeito à existência de 

condições físicas que impelem o agente a completar a ação, estando ligada mais ao domínio 

externo da corporalidade. Através destas noções, particularmente caras ao entendimento 

tradicional do termo “deôntico”, Bybee et al (1994) desenvolve as relações diacrônicas de 

generalização observadas nas línguas, como a necessidade generalizando em volição 

(existência de condições corporais internas, de ordem mental) e a formação do tempo verbal 

de futuro, que se origina através das noções de obrigação e de volição (que, por sua vez, é 

uma forma generalizada da necessidade). Os estudos sobre a generalização conceptual 

propostos por Bybee et al (1994) contribuem para, nos dados analisados nesta dissertação, 

identificar o movimento de projeção ao futuro que a construção subjetiva deôntica apresenta. 

Neves (1996) apresenta uma proposta de compreensão da modalidade que dialoga 

com a proposta de Bybee et al. (1994), embora dela se estabeleçam algumas diferenças. De 

modo geral, a modalidade, para Neves “pode ser definida como o modo pelo qual o 

significado de uma frase é qualificado de forma a refletir o julgamento do falante sobre a 

probabilidade de ser verdadeira a proposição por ele expressa” (QUIRK, 1985 apud NEVES, 

1996, p. 164) 

Wiedemer (2016), com base em Neves (1996), apresenta como tipos de modalidade 

do enunciado a alética, epistêmica e deôntica. A modalidade alética define-se como baseada 

na lógica, seguindo uma escala de logicidade que parte do impossível chegando ao possível. 

Além disso, a escala reflete a capacidade do falante em se atingir um estado de coisas. 
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Wiedemer (2016) mostra que, diiferentemente da modalidade alética, identificam-se 

em outro eixo a modalidade epistêmica e amodalidade deôntica, esta última o foco da 

pesquisa (Wiedemer, 2016). A modalidade epistêmica ocorre quando há a expressão, por 

parte do falante, de uma avaliação sobre a condição de verdade de uma proposição. Ela pode 

ser asseverativa, em que o falante considera como verdade o estado de coisas expresso pelo 

conteúdo linguístico, consequentemente se comprometendo com o que é apresentado. Na 

modalidade epistêmica, o falante considera o estado de coisas descrito como certo ou quase 

certo (asseverativo ou qusse-asseverativo), seja com base em incertezas, seja com relação a 

uma hipótese (Neves, 2006; Wiedemer, 2016). Por isso, o falante não se responsabiliza pelo 

estado de coisas expresso linguisticamente,  nem por suas condições de verdade. 

Quanto à modalidade deôntica, o falante considera o conteúdo do estado de coisas 

expresso como algo que prescinde de ocorrência, estando relacionada aos valores de 

obrigação e permissão, e situada no domínio do dever (Wiedermer, 2016). Nota-se uma 

intersubjetividade latente na manifestação da modalidade deôntica, já que o interlocutor, ao 

ouvir um enunciado modalizado deonticamente, precisa “aceitar as convenções sociais ou 

morais que o conteúdo linguístico para que o estado de coisas expresso se concretize, em um 

tempo futuro.”(Wiedemer, 2016) 

Na construção subjetiva deôntica, a oração matriz de valor deôntico indica que o 

estado-de-coisas, descrito na oração completiva com função de sujeito, precisa ser realizado, 

possuindo valores semânticos como obrigatoriedade, permissão, necessidade ou proibição, 

conforme pesquisa anterior de Wiedemer (2016). 

O eixo da conduta situa-se, portanto, presente no valores semânticos acima listados 

No plano formal, a manifestação da modalidade deôntica pode corresponder a atos de fala 

diretos, uso do modo verbal do imperativo, mas também por verbos e nomes de natureza 

semântica essencialmente deôntica, como os verbos “precisar” e “necessitar” dos quais 

derivam-se os adjetivos analisados nesta dissertação (Nascimento, 2010; Wiedemer, 2016). 

De acordo com Casimiro (2007), a análise da modalidade deôntica compreende regras 

sociais e morais pré-estabelecidas, a partir das quais todos os valores semânticos da 

modalização deôntica são constituintes. 

Neves (1996 e 2000) também realiza uma subvidivsão da modalidade deôntica em 

três tipos principais, com base no quadro sintetizado por Wiedemer, (2016) 

:
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Quadro 4 - A modalização deôntica, segundo Neves (1996); Casemiro (2005), 

Nascimento (2010) e Wiedemer (2016) 
 

Tipos de modalização deôntica Definição 

Obrigação interna - moral, interna, ditada pela consciência 

que compele o agente a 

completar a ação 

Obrigação externa - imposição das circunstâncias que 

compelem o agente a completar a ação 

Necessidade - impelida pelos desejos e vontades 

projetados pelo falante, de modo a fazer 

com que o falante ressalte a importância 

da proposição que está sendo dita. 

(Casemiro, 2005; Nascimento, 2010; 

Wiedemer, 2016) 

 
A noção semântica de “necessidade” foi desenvolvida por Casemiro (2005); 

Nascimento (2010) e apresentada por Wiedemer (2016) para dar conta de ocorrências que se 

localizariam no intermédio entre as duas noções de obrigatoriedade descritas por Neves 

(1996). Este trabalho concorda com a delimitação do continuum proposto pela autora (2016) 

devido à observação de, nos dados selecionados por esta dissertação, predominar 

obrigatoriedade escamoteada pelo uso da estratégia de impessoalidade para denotar 

modalidade. Como o comprometimento do falante com relação ao evento defendido não é 

diretamente apresentado, a noção semântica estabelecida contribui para reflexões 

argumentativas aqui empreendidas. 

Apesar das diferenças de nomenclatura e de metodologias adotadas, as propostas de 

Bybeeetal (1994) e de Neves (1996) coincidem no estabelecimento da diferença entre o que 

pertence ao domínio do obrigatório por uma série de convenções sócio-culturais 

disseminadas entre os falantes de uma determinada língua e o que pertence ao domínio do 

obrigatório por uma questão interna ao falante que modaliza o discurso, seja por um desejo 

pessoal de que o determinado conteúdo proposicional da fala modalizada se cumpra, seja por 

uma moral, criada socialmente, mas internalizada a partir da inserção do falante em 

determinado meio cultural. 

Lyons (1977) já havia, anteriormente, estabelecido como critério de distinção, entre 

modalidades, o objetivismo e subjetivismo, conforme Wiedemer (2016). Assim, dentre a 



48  

terminologia proposta, haveria uma distinção entre modalidade epistêmica objetiva e 

subjetiva e também entre modalidade deôntica objetiva e subjetiva. Para o autor (1977), a 

modalidade deôntica subjetiva consiste na desejabilidade de ocorrência de um evento, 

enquanto a modalidade deôntica objetiva está relacionada a afirmações sobre a existência de 

obrigações.(Wiedemer, 2016). Pensando na distinção feita pelo autor (1977), considera-se a 

intersubjetividade como um intermédio entre as duas abordagens, através da qual, um falante 

expressa o desejo/vontade com o qual espera que um ouvinte concretize o estado de coisas 

modalizado, seja ele obrigatório ou necessário (Neves, 1996 e 2000), seja social ou moral. 

(Wiedemer, 2016) 

Neves (1996) considera também que a unipessoalização, em sua realização 

morfossintática nas orações matrizes das construções subjetivas evidencia um 

distanciamento do falante mediante sua declaração. Este trabalho advoga a hipótese de este 

distanciamento estar relacionado a uma necessidade do falante em construir um efeito de 

neutralidade (no qual ele não se insere como participante na tese defendida) ou efeito de 

generalidade (no qual a tese defendida é apresentada como socialmente aceita, mas a partir 

da perspectiva do falante). São justamente nestas estratégias do falante que as ocorrências 

podem ser analisadas sob um viés argumentativo. 

O que se apresenta, então, nessa distinção entre modalização e modalidade é a 

oportunidade de entender que as perspectivas da expressão da subjetividade se dão em um 

aspecto muito mais amplo que o estruturalmente linguístico. A modalização, enquanto 

fenômeno, se dá não apenas pelas marcas formais apresentadas na fala, mas também pelo 

processo que lhes dá origem. Isso mostra uma abertura para que se estudem as projeções dos 

falantes nos discursos argumentais, sejam elas escamoteadas ou explicitas e as possibilidades 

de intencionalidade argumentativa que qualquer ato de fala interativo possa apresentar. 

As modalidades, sentido das marcas formais dentro do fala, só podem ser 

compreendidas dentro da acepção do fenômeno mais amplo do discurso, seguindo o modelo 

teórico de Schiffrin (1987) e por isto, este trabalho se insere sob a perspectiva de que a 

análise do fenômeno linguístico pode ser vista como a convergência de uma relação entre o 

contexto que modela e é modelado pela gramática, numa relação dinâmica e simultânea. 

Considerar a modalização ou modalidade como estratégia semântico-

argumentativa e pragmática implica reconhecer que ela é um fenômeno linguístico-

discursivo e/ou um ato de fala bastante específico, com características peculiares. As 

propostas de Bybee et al (1994) e Neves (2000), apesar de discordâncias acerca da 

utilização dos nomes, utilizam critérios semânticos semelhantes para destacar a 
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participação do efeito que o falante proporciona nele mesmo com base em 

posicionamentos e observações a respeito do mundo (opinião e efeitos de verdade) e 

do efeito que o falante proporciona nele mesmo com base em  posicionamentos 

impostos a ele por instituições de autoridade (Ciência e Direito). 
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V. Argumentação 

 

 

Conforme Marchon (2017),. A análise das orações e de suas relações deveria 

ultrapassar o nível da sentença e alcançar o nível do discurso. Apesar disso, ainda insiste-se 

em restringir o estudo de segmentos textuais ao âmbito da classificação de orações e ao 

reconhecimento dos conectores que os constituem. A autora (2017) mostra que não são 

problematizados, em abordagens pedagógicas tradicionais, os usos nos cotextos e contextos  

, havendo, portanto, uma redução das abordagens das características semântico-pragmática, 

funcional-discursiva e argumentativa (Marchon,2017), esta última o tópico deste capítulo,. 

Nesse sentido, busca-se estabelecer a necessidade de se considerar não só o nível 

sintático, semântico e pragmático, mas também o nível discursivo, entendendo discurso 

como uma atividade argumentativa e interacional– ancorando-se, sobretudo, nas propostas 

de Goffman (1981), Schiffrin (1987) e Shi-Xu (2000), com vistas a ampliar os parâmetros da 

Gramática Tradicional no tratamento das sentenças, fato que justifica o estudo de interface 

entre as teorias vinculadas à Sociolinguística-Interacional e Funcionalismo. As reflexões 

sobre argumentação apresentadas neste capítulo vinculam-se à sociolinguística de base 

interacional de Schiffrin (1987), com base em Vieira (2007;2012) e Dias e Vieira (2019). 

Vieira (2012) traz que os estudos sobre argumentação discursiva desenvolvem-se 

desde a Antiguidade Clássica. A argumentação aristotélica foi concebida distinguindo dois 

modos distintos de argumentar: a demonstração analítica, que partia de premissas 

verdadeiras escopadas na lógica racional, e a argumentação dialética, que parte de premissas 

prováveis, verossímeis, com o intuito de atingir o alvo da atividade interativa (Vieira, 2007) 

A argumentação foi moldada a partir de conceitos que apontavam para sua 

característica dúbia, entre os domínios objetivo e subjetivo. A demonstração analítica foi a 

responsável por desenvolver o modelo do silogismo básico "Se A, então B’12. Tal 

estruturação de pensamento rendeu inquestionáveis frutos ao saber humano; proporcionou a 

lógica, talvez o único empreendimento científico desenvolvido apenas por um único homem 

e orientou os trabalhos linguísticos a partir de uma série de raciocínios formais entre 

 

12 
In. SMITH, D; EGGEN, M. A Transition to advanced mathematics, 5ª ed. Pag. 37 
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deduções, induções, pressuposições e silogismos que manifestaram uma reflexão inaugural 

acerca da língua em uso pela situação particular de fala (Aristóteles se preocupava com o 

Discurso Político e com o Poético).(Vieira, 2012). Por outro lado, a argumentação dialética 

desenvolveu o modelo dos entimemas, premissas de raciocínios dedutivos, baseados em 

indícios e verossimilhanças, enfocando em outro aspecto da argumentação: a recepção da 

mensagem por parte do público alvo e de como mobilizá-lo a fim de alcançar o acordo e o 

convencimento (Vieira, 2012). Ainda que Aristóteles tenha optado por separar a dimensão 

analítica do discurso de suas dimensões morais e psicológicas, há o reconhecimento dessa 

dupla constituição do aspecto argumentativo da linguagem (Vieira, 2007). Para a autora, o 

aperfeiçoamento da tradição filosófica ocidental, centrada no pensamento racionalista, não 

obstante, priorizou a forma lógica clássica de demonstração analítica, em detrimento de 

argumentos de apelo moral e emotivo. 

Como este trabalho objetiva investigar o papel do falante na argumentação em uma 

construção que possui aspectos semântico-pragmáticos de distanciamento, mas que 

manifestam uma avaliação do sujeito na oração matriz, conforme descrito no capítulo 2, 

torna-se relevante recuperar a faceta interacional aristotélica, alijada de importância pela 

tradição ocidental, de base racionalista e positivista, a fim de investigar os efeitos de sentido 

que o aspecto interacional possui. 

Vieira (2012) mostra que Aristóteles (1978) divide a argumentação Dialética em  

duas partes, a retórica e a dialética. A primeira ocupa-se das formas de criar a adesão de uma 

opinião em um ouvinte. Ou seja, de moldar o discurso, objetivando influenciar o ouvinte a 

tomar uma atitude, ou torna-lo disposto a isto. Em contrapartida, a dialética define-se como 

as formas de se chegar a um acordo, através de debates e de deliberações. Destas 

considerações, nascem os argumentos éticos e patéticos, sendo os primeiros uma forma de 

argumentar que deriva da condição social, dos hábitos e da moralidade, ao passo que os 

segundos dizem respeito à produção de paixões como alegria, aflição, amizade, ódio. 

(Vieira, 2012) Ambos os tipos de argumentos levam em consideração o caráter 

intersubjetivo da argumentação, no qual ouvinte é idealizado pelo falante e busca ser 

compreendido com base no conhecimento que o falante possui de si e do que idealiza do 

outro. 

Embora tenha, no pensamento aristotélico, tanta importância quanto os silogismos 

lógico-formais, a noção dialética da argumentação nunca mereceu a mesma atenção da 

trajetória epistemológica ocidental, ocupando protagonismo apenas no século XIX, com a 

concepção materialista histórico-dialética aplicada por Karl Marx ao estudo da Sociologia, 
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da Economia e da História. Em estudos de língua, cabe a Bakhtin o reconhecimento por 
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incluir, num objeto de língua passível de ser analisado, sua característica dialógica e 

polifônica. De lá pra cá, muitas contribuições aos estudos argumentativos têm sido feitas, 

merecendo destaque especial nesta dissertação os estudos feitos sobre a argumentação vista 

em perspectiva interacional. (Vieira, 2012) 

Dentre esta perspectiva de argumentação, a teoria discurso-interacional de Schiffrin 

(1987) passa a ser um arcabouço teórico coerente com a escolha epistemológica 

empreendida por este trabalho já que, para a autora, a argumentação se define e se constitui 

em um nível discursivo-interacional, isto é, muito além de considerar a natureza 

argumentativa inerente às línguas do mundo, considera também que este componente 

argumentativo se manifesta materialmente a partir do momento em que se interpela um dado 

proveniente da interação comunicativa. Para Schiffrin (1987), todo ato comunicativo possui 

um discurso no qual ele se alicerça e que funciona como elemento intermediador da 

interação entre dois falantes. 

A abordagem discursivo-interacional de Schiffrin (1987) também se justifica porque 

considera que a argumentação se constitui de forma dinâmica, isto é, a partir de uma 

perspectiva interacional. Nesta abordagem, uma fala vista argumentativamente mostra como 

os interagentes se valem desta para alcançar seus objetivos comunicativos em situações 

reais. Com isto, uma análise do discurso interacional-argumentativo determina um modelo 

de análise que dê conta tanto das propriedades textuais e estruturais da argumentação, quanto 

de suas propriedades interativas, vistas, sobretudo, a partir do conceito de background 

discursivo, a ser aprofundado mais adiante. Por fim, a teoria de Schiffrin (1987), ao 

distinguir os componentes argumentativos, dá conta de descrever a dimensão subjetiva do 

falante, referenciando a dimensão avaliativa do discurso argumentativo. 

A autora (1987) enumera três elementos que são necessários para se observar como a 

argumentação se constitui em um nível discursivo-interacional, destacados neste quadro 

abaixo: 
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Quadro 5 – Componentes da Argumentação, (Schiffrin,1987) de acordo com Vieira 

(2007) 
 

Componente argumentative Definição 

Posição Conteúdo proposicional (ideia) + 

Adesão + Representação 

Disputa Nível interacional de confronto entre 

Posições 

Sustentação Componentes de sustentação da 

Posição 

 

A posição revela o aspecto subjetivo relevante na análise desta dissertação. Ela diz 

respeito ao conteúdo proposicional (ideia) e à relação com a adesão que o falante opera em 

seu discurso. É, portanto, um indicativo que mensura o quanto o falante está comprometido 

com a ideia (descrições de atividades, situações, estados, eventos e ações no mundo) que se 

está apresentando. Schiffrin (1987) aponta também a representação (o estilo adotado pelo 

falante para apresentar a ideia a qual defende) como um componente da posição. Assim, a 

posição pode ser entendida como a soma entre a ideia proposicional, a adesão a essa ideia e 

sua representação feita pelo falante. A posição, portanto, revela mais do que o mero  

conteúdo empírico-factual. Revela as propriedades da intersubjetividade com a qual o falante 

molda, entende e objetiva repassar o seu próprio discurso, pensando na interação com o 

outro. (Vieira, 2007). 

Outra parte da argumentação vista na perspectiva interacional é a disputa que age no 

nível mais interacional para determinar como a posição apresentada por quem toma o 

controle da voz deve atingir aquele com quem se fala ou de quem se fala, evidenciando o 

desacordo com relação à posição ou à sustentação. Em relação ao desacordo com a posição, 

este pode se manifestar total ou parcialmente, ou seja, a disputa pode ser direcionada a 

apenas uma das três partes do componente argumentativo de posição. (Vieira, 2007). 

Por fim, a sustentação se refere a todos os tipos de constituintes evidenciais, como 

analogia, exemplos e apelo à autoridade (Schiffrin, 1987). A autora observa que a 

sustentação, em qualquer um desses níveis, pode ser classificada como diferentes atos de 

fala, isto é, a pessoa pode explicar, justificar, ou defender uma posição em disputa. (Vieira, 

2007). Este modelo de compreender a argumentação parece funcionar de maneira efetiva no 

gênero discursivo institucional e político, razão pela qual foi determinante para o tipo de 

análise a ser empreendida aqui. 

De igual maneira, torna-se relevante o conceito de background discursivo (amparado 
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pelas considerações de Schiffrin (1987) e Ochs, Schegloff e Thompson (1996)), que  

apontam a importância do contexto, através do qual, a modalização, inserida dentro do que 

Schiffrin (1987) concebe como compromisso à ideia, pode ser compreendida como um 

fenômeno, já que mantém relações com o linguístico e com o extralinguístico. 

A leitura e a identificação da modalidade de um falante podem ser identificadas 

como emergentes de um conjunto de proposições linguísticas aliadas à cena comunicativa 

que leve em consideração os falantes, as relações que estes mantêm com a posição 

defendida, a disputa inerente à argumentação e as considerações feitas acerca das 

sustentações levantadas. (Vieira, 2007, Schiffrin, 1987) Com relação à modalidade deôntica, 

o background discursivo pode revelar em que medida as relações dos falantes com a 

modalização da obrigatoriedade ou da permissibilidade estão relacionados a uma autoridade 

orientada ao agente ou orientada aos desejos e constituições morais internas, nos termos de 

Bybee et al (1994). Como referenciado neste trabalho, compreendemos background como: 

“o contexto o qual determina que a leitura modal possa ser concebida como um conjunto de 

proposições (o background) através das quais certas conclusões podem ser tomadas (Keifer 

2517a). Na linguagem cotidiana, o background deôntico pode apenas consistir naquilo que 

uma autoridade reconhecida…deseja. (Tradução nossa).1 

 
Assim, baseando-se nos pressupostos interacionais, estabelece-se a seguinte proposta 

de ilustração de background dos dados analisados neste trabalho, baseando-se nos trabalhos 

de Schiffrin (1987) e Ochs, Schlegoff e Thompson (1996). 

 
 Falante; data; partido; espectro político; relação dentro do governo; pauta; 

justificativa do discurso. 

 Argumentatividade: assunto, posição, tema ao qual a assembleia de deputados 

se refere: diz respeito à proposição de leis, análise de constitucionalidade, 

elaboração de diretrizes orçamentárias e outros assuntos 

 Desvios, quebrar de decoro e outras estratégias retóricas que desviam os 

discursos/audiências de suas finalidades: pode se dar pela evocação de outros 

tópicos alheios ao assunto principal ou por uma exaltação de si mesmo ou de 

seu partido. 

                                                   
1 No original: The context which determines the modal reading can be construed as a set of propositions (‘the 

background’) from which certain conclusions can be drawn’ (Keifer 2517a). ‘In everyday language the deontic 

background may just consist of what a recognized authority... wishes’ 
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Para desenvolver uma análise que dê conta das características desse background, 

mobiliza-se a proposta sócio-cognitiva de Shi-Xu (2000) para dar conta da dimensão 

opinativa dentro do discurso político. 

Segundo o autor, fatos objetivos, descritos e/ou narrados, podem atuar na 

argumentação como um frame interpretativo para a opinião em questão. Esses fatos 

amparados na coletividade cultural como bases de realidade, tornam os fatos perceptíveis  

em termos de sua aparência como opiniões por um lado e a natureza de seus campos de 

factualidade por outro (Shi-xu, 2000, p. 269). Nesse caso, quando fatos da realidade social, 

expressos através de estruturas linguísticas, são usados para sustentar opiniões, os 

significados subjetivo e objetivo se tornam fundidos. 

Para Shi-Xu (2000), portanto, fatos objetivos (narrativas, sustentações com 

evidências) são usados discursivamente para avaliar o outro ou outra cultura. Logo, embora 

esteja tratando de fatos objetivos, o falante realiza uma avaliação ao colocá-los no discurso. 

Tornando transparente a união entre opiniões e fatos no discurso, por exemplo, (Shi-xu, 

2000) não apenas acentua a natureza social das opiniões, mas também destaca a natureza 

dúbia da objetividade do opinante. Em outros termos, os estudos do autor revelam as 

relações entre indivíduo e opiniões sociais no discurso, ampliando nossa consciência das 

forças sociais, culturais e institucionais por trás da fala opinativa. 
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. 

VI. Metodologia de análise 

 
 

Após uma série de considerações teóricas de base funcionalista e de base argumental, 

foi escolhido empreender uma análise do gênero Discurso de Deputado Estadual14, cujo 

corpus se obtém do banco de dados dos discursos dos deputados da Assembleia Legislativa 

do Estado do Rio de Janeiro (http://www2.alerj.rj.gov.br/biblioteca/acervo.html). 

Buscar-se-á elencar a construção subjetiva deôntica que utiliza dois adjetivos 

deônticos específicos, preciso e necessário, com base 

 
1. Frequência do termo deôntico; 

2. Tempo e modo verbal da oração completiva; e 

3. Momento argumentativo no qual a construção subjetiva deôntica se apresenta. 

 
 

Os conceitos e as teorias aqui empreendidos contribuem na explicação das 

ocorrências que justificam as escolhas feitas, pois emergem dos dados e são por eles 

exemplificados. Há uma interação dinâmica entre os dados e a teoria.15 A pesquisa 

qualitativa procura descrever as principais ocorrências relevantes e faz  uma  correlação  

entre essas ocorrências e o contexto social mais amplo, a fim de que possam ser usadas  

como excertos concretos dos princípios abstratos que regem a organização social . 

Adotando uma perspectiva de investigação e análise que concebe a gramática como 

um fenômeno oriundo de um dispositivo sócio-cognitivo, a proposta de interface prevê que a 

gramática se define como algo que concebe e, ao mesmo tempo, é concebida por instâncias 

cognitivas e pelo uso compreendido por uma abordagem interacionista. Nesta abordagem, a 

organização da fala se estrutura por critérios prosódicos, sintáticos e pragmáticos, 

considerando a cognição como instancia mediadora do ser com o mundo (Ochs, Schlegoff e 

Thompson, 1996), mas a interação como o plano existencial do uso da língua, pois a língua 

só existirá por si mesma se tomada pela interação. Desta maneira, a unidade básica da 

organização da fala, nesta abordagem, é denominada UCT (unidade de construção de turno). 

 
 

14 É Importante frisar que a conceituação do termo “discurso” dentro do sintagma ‘Discurso de deputados 

estaduais’ se refere ao ato de fala proferido por parlamentares democraticamente eleitos no espaço legitimador 

das assembleias legislativas estaduais, não necessariamente mantendo relações com as conceituações de 

discurso propostas por diferentes áreas da Linguística, sobretudo para Schiffrin (1987), utilizado neste trabalho. 

Esta designação é meramente convencional 
 

15 ERICKSON, F. Ethnographic microanalysis of interaction. In: LE COMPTE, M. M.; PREISSLE, W.  L 

(Ed.). Handbook of qualitative research in education. San Diego, CA: Academic Press, 1992. p. 284-306. 

http://www2.alerj.rj.gov.br/biblioteca/acervo.html)
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A delimitação dos limites da UCT, bem como a proposta argumentativa de Schiffrin (1987) 

inspiram este trabalho a organizar e a tratar os dados linguísticos que serão analisados. 

A análise qualitativa dos dados tenta empreender um modelo que permita analisar 

como a construção subjetiva deôntica atua na argumentação de dois discursos específicos 

proferidos na ALERJ em 2016. Estes discursos foram selecionados dentre os demais 

reunidos no banco de dados e na análise quantitativa, empreendida em pesquisa anterior16, 

pois uma primeira leitura permite identificar que o direcionamento argumentativo do falante 

se manifesta com relação aos dois eixos de obrigação definidos por Neves (1996), ou seja, a 

obrigação externa e a obrigação interna, previstas pela modalidade deôntica. Além disso, 

também se utilizará as concepções que Bybee et al (1994) estabelece a respeito da 

modalidade deôntica17. 

Considerando os trabalhos em tipologia textual, que buscaram uma descrição dos 

gêneros e dos tipos textuais, pode-se caracterizar gênero textual a ser analisado neste 

trabalho como o de discurso de deputado estadual, especificamente dos deputados do Rio de 

Janeiro. Por gênero textual, compreendem-se as formações de base sócio- históricas e 

culturalmente concedidos e que apresentam características como “forma” e “estrutura 

linguística” identificáveis. No caso dos discursos de deputado, estas características são 

conhecidas pelo nome técnico de “decoro”, com as quais os deputados comunicam-se uns 

com os outros em determinadas regras de tratamento e de etiqueta. 

Já os tipos textuais dizem respeito a determinadas estruturas sintáticas e outros 

elementos linguísticos presentes em determinados gêneros de acordo com sua intenção 

comunicativa. Para o gênero discurso de deputado, o tipo textual predominante é o 

argumentativo e a construção subjetiva deôntica, objeto de análise deste trabalho, é analisada 

a partir de elementos sócio-interacionais que possibilitam a identificação dos movimentos 

argumentativos e a correlação de tese, por exemplo, com a construção subjetiva, num 

processo de moldagem mútua. Isto será feito através de análises qualitativas, utilizando o 

arcabouço da Sociolinguística de base discursivo-interacional atrelada à sintaxe 

funcionalista. 

O discurso de deputados, enquanto ato comunicativo, requer espaço próprio de 

ocorrência (no caso de deputados estaduais, as assembleias legislativas estaduais) e um 

 

16 Segundo Dias (2018), em relatório de projeto de pesquisa. 
17Bybee (1985) e Bybeeet al (1994) não utilizam o termo “deontic”, mas diferenciam Speaker orientedmodality 
e Agent orientedmodality, além da epistemic. Apesar de uma distinção no critério sintático, associada a 
discurso direto e indireto, o critério semântico estabelecido na proposta é similar à divisão concebida por Neves 

(1994), razão pela qual ambas podem ser contempladas neste trabalho. 
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parlamentar que tenha o direito à palavra nas seções determinadas pelo regimento interno, 

mediadas pelo parlamentar que assume a função de presidente da Câmara estadual. 

Os deputados, quase todos vinculados a um determinado partido político,  utilizam 

um espaço designado para proferir os seus discursos, visando à apreciação de uma 

determinada pauta em votação durante um determinado dia. 

Essa constituição de cena de discurso é bastante promissora do ponto de vista da 

Sociolinguística Interacional, pois é possível verificar de maneira latente os elementos 

constitutivos do discurso argumentativo, preconizados por Schiffrin (1987). O background 

discursivo se expande para além do espaço concreto de materialização dos discursos e passa 

por questões ideológicas. 

Além disso, valem “os alinhamentos que escolhemos para nós mesmos e para os 

outros presentes, expressos na forma como gerenciamos a produção e a recepção de uma 

elocução” (Goffman 1981) Este conceito, denominado footing, representa, então, o 

alinhamento, a postura, a projeção do “eu” de um participante na sua relação com o outro, 

consigo mesmo e com o discurso que está sendo coconstruído evidenciando a relação entre o 

alinhamento do falante a uma posição com a projeção deste alinhamento no discurso a ser 

produzido em assembleias. 

Deputados estaduais buscam um equilíbrio entre as obrigações regimentais e a 

obediência aos códigos de lei brasileiros, mas também prestam uma ação em busca da 

realização de uma ideologia, conceituada aqui como um conjunto de ideias socialmente 

difundido. Desta maneira, o background discursivo de alguns discursos de deputados se 

apresenta como ora pendendo mais para um lado documental, ora pendendo para um 

discurso mais orientado para as crenças e valores pessoais, sociais, morais ou ideológicos. 

No que diz respeito à modalidade deôntica, essa diferenciação torna-se 

particularmente interessante já que, se a modalização deôntica implica, como pondera Neves 

(1994), na realização da obrigação, da proibição, da imprescindibilidade e da probabilidade, 

o discurso modalizado pelos deputados, de uma maneira geral, pode ser identificado, de 

acordo com a tipificação de Bybee et al (1994) como “orientado para o sujeito”, quando 

busca explanar seu ponto de vista com base em crenças e posicionamentos pessoais ou 

“orientada para o agente” quando desse plano um ponto de vista com base em elementos de 

natureza evidencial como códigos de lei. 

A estruturação do discurso de deputado, enquanto um acontecimento, também é 

particularmente  relevante  para  análise  do  background  discursivo.   A  não  ser  em  casos 

excepcionais, os discursos de deputados tendem a ser monologicamente realizados, isto é, 
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não se permite a intromissão dos outros falantes durante o ato enunciativo de um deputado, 

apenas após os discursos terem sido finalizados e, mesmo assim, na condição de o presidente 

da câmara, na figura de mediador, conceder o aval positivo para essa inter-relação. 

Há de se destacar ainda a subjetividade do falante, já que Shi- Xu (2000) sugere que a 

avaliação pode estar em um processo inferencial que é alcançado através da objetividade de 

fatos culturais. Nesse caso, a realidade social trazida ao discurso projeta valores da sociedade 

que estão sendo avaliados pelo falante. Considerando a ocorrência das construções objeto 

deste estudo como componentes da posição argumentativa, rodeados por elementos 

discursivos de sustentação, torna-se interessante a avaliação do falante na mobilização das 

sustentações e em como a sustentação objetiva atua na argumentação Shi-xu (2000). 

Esta análise qualitativa possui, ainda, como objetivo demostrar como os deputados se 

utilizam de uma estratégia argumentativa recorrente de proferir o discurso do outro para, em 

seguida, refutado, impor a sua própria visão de mundo. 

A análise dos dados revela que o discurso dos deputados instancia um ambiente rico 

na apropriação de ideias do outro; o discurso mostra como os deputados utilizam as relações 

possíveis entre a construção subjetiva, de ótica unipessoal, nos termos de Neves (2000) e a 

estratégia argumentativa discursiva no levantamento de opiniões bem como no 

escamoteamento do falante, que se isenta de comprometimento com a informação (Dias, 

2013) e, a partir daí, permite-se a concepção dos efeitos de neutralidade e de generalidade 

advindos dessa estratégia, alcançada através da construção. 

Também é facilmente perceptível, dentro do gênero discurso de deputados, as 

relações entre a posição, a defesa e a sustentação de uma tese, até mesmo por sua orientação 

interacional. Uma análise quantitativa dos dados promete revelar em qual destes momentos 

argumentais a construção subjetiva deôntica costuma aparecer mais, já que, para impor a 

modalidade da obrigatoriedade ou da imprescindibilidade, é necessário ter sido apresentada 

alguma ideia principal anteriormente ou que esta esteja entendida pelo background 

discursivo. 

Importante destacar mais uma vez que a disputa como estratégia argumentativa, 

dentro do discurso político de deputados, se refere muito mais a uma disputa argumental em 

que ideias são apresentadas para serem rebatidas e em que falante e interlocutor interagem 

em um jogo de sustentações e disputas, não permitindo o decoro parlamentar que os demais 

deputados interfiram ou interrompam o discurso, enquanto um deputado estiver com a 

palavra na tribuna. Os dados mostrarão, entretanto, que muitas vezes as  interrupções  

acabam ocorrendo. 
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VII. Análise de dados 

 
Para esta análise de dados foram selecionados três discursos proferidos por três 

deputados distintos. Todo o background discursivo, que inclui data, tópico discursivo 

(assunto a ser tratado) , deputado que discursa, filiação partidária e qualquer informação 

relevante referida em seus discursos, será devidamente explicitada antes de cada análise. O 

objetivo desta pesquisa é, como já dito, descrever como a construção subjetiva deôntica 

funciona na argumentação discursiva. Para ilustrar melhor esse fenômeno, cada análise será 

precedida de um quadro dividido em três colunas. Na primeira, ficarão registradas as 

menores unidades, possíveis de serem segmentadas, dos  discursos  selecionados, 

obedecendo a critérios funcionais e argumentativos. A construção subjetiva deôntica será 

destacada em negrito, com a divisão entre oração matriz e oração completiva marcada com 

barras. Na segunda coluna, serão apresentados os componentes semântico-sintáticos; e na 

terceira coluna, os componentes discursivo-argumentativos. O componente argumentativo 

referente ao trecho no qual se encontra a construção subjetiva deôntica também estará 

destacado em negrito. Os espaços em branco nos quadros representam campos considerados 

secundários dentro de uma análise macro. 

O discurso a seguir foi proferido na sessão do dia 8 de Abril de 2016. Trata-se de  

uma discussão acerca da situação das contas do Estado do Rio de Janeiro, considerada crítica 

por técnicos especialistas. As posições a serem defendidas pelos deputados consistem na 

necessidade ou não da realização de reformas fiscais que resolvam os problemas no 

equilíbrio das contas públicas. O deputado Wanderson Nogueira (PSOL) tem a palavra nesse 

discurso, entretanto, faz-se necessário ressaltar que Anderson traz a opinião de outra pessoa 

para dentro de seu discurso: a ideia do deputado Luís Paulo Corrêa, líder da bancada do 

PSDB na ALERJ, estando, portanto, em uma situação de oposição política a Wanderson e 

seu partido. Deste discurso, separam-se dois dados, a serem divididos em tabelas, 

considerando critérios funcionais e argumentativos que puderam ser analisados nas menores 

unidades possíveis. Os espaços em branco nas tabelas representam campos considerados 

secundários dentro de uma análise macro, ao passo que em negrito, encontra-se 

especificamente a construção subjetiva deôntica estudada. 
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Quadro 6: Dado de Análise 1 
 

Segmento oracional analisado Componente sintático- 

semântico 

Componente discurso- 

interacional e argumentativo 

O deputado Luiz Paulo tem 

muita razão em todas as 

afirmações que faz, 

 Concordância com uma 

posição (necessidade de 

realizar uma reforma) 

manifestada anteriormente 

porque desde o ano passado o 

Parlamento vem dizendo 

Oração explicativa Justificação da concordância 

com a posição manifestada 

anteriormente 

[É preciso [fazer uma real 

reforma administrativa]], 

fazendo com que a máquina 

fique menos pesada. 

Construção subjetiva deôntica 

com verbo no infinitivo, o que 

potencializa o efeito de 

escamoteamento. 

(Dias, 2013) 

Posição de outros deputados, 

recuperada por meio de um 

ato de fala. 

Mas uma reforma real Conector intensificador e, a 

partir da  intensificação, 

recuperar as outras 

informações em nível textual. 

Inversão entre substantivo e 

adjetivo. 

Componente argumentativo 

de disputa (Schiffrin,1987), 

no qual Wanderson concorda 

parcialmente com a posição 

de outros deputados. 

Não adianta acabar com 5, 6, 

10 secretarias e manter todas 

as estruturas de emprego 

Subjetiva não-argumentativa. Sustentação da  posição 

apresentada por Wanderson, 

que apresenta peculiaridades 

com a de outros deputados 

(Fonte:http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/3620b663fe7fd44f832565370043e8be/836df 

a2d55ebec5c83257f8e00760571?. Acesso em 13/10 às 06.38.) 

 
O deputado Wanderson utiliza a construção subjetiva deôntica dentro de um ato de 

fala relatado, aferido a Luiz Paulo, como estratégia para conceder à ideia reformista um  

lugar argumentativo determinante que esteja fora de seu discurso. É como se o deputado 

Wanderson quisesse distanciar-se ainda mais da necessidade de defender reformas 

econômicas, tema que não lhe é caro. Para tanto, evoca o discurso de alguém mais alinhado a 

esse tipo de propostas, atribui a esse alguém o ato enunciativo de uma construção subjetiva, 

que possui uma matriz ( é preciso) com a forma morfossintática unipessoal de 3ª. Pessoa, 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/3620b663fe7fd44f832565370043e8be/836df
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/3620b663fe7fd44f832565370043e8be/836df
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utilizada pelo deputado Wanderson, para marcar, portanto, distanciamento: foi o deputado 

Luiz Paulo quem disse isto (a posição). Trata-se, portanto, de uma dupla estratégia de 

escamotear a posição de adesão parcial à ideia defendida de que o Estado necessita de 

reformas. Além disso, o adjetivo deôntico (preciso) projeta um valor de  futuridade 

vinculado à obrigação externa (Neves, 1996) e à obrigatoriedade. 

Como efeito de potencializar esse distanciamento, o deputado Wanderson insere a 

ideia das reformas dentro de um efeito de generalidade, como algo que todo o Parlamento 

vem dizendo, isentando-se assim de sua adesão parcial à ideia defendida, por este tema ser 

de difícil adesão dentro do espectro ideológico ao qual ele representa. Escolhe um deputado 

da oposição para materializar a ideia a ser defendida, mas, na disputa, o deputado  

Wanderson materializa um jogo de inversão lexical dentro da construção subjetiva deôntica. 

É possível identificar o sintagma “real reforma” em situação de contraste com “reforma 

real”, utilizado fora desta. 

Assim, é possível vislumbrar que a construção subjetiva deôntica, inserida dentro do 

componente argumentativo da posição a partir da concordância parcial, possui como 

característica o fato de se situar ao redor de segmentos oracionais que veiculam experiências 

diretas e indiretas do falante, o que Dias e Braga (2018) conceituam como efeito “ilha”. 

Nota-se que a construção impessoaliza o componente argumentativo da posição, estando esta 

posição rodeada por sustentações de natureza pessoal. A construção possui, então, a 

estratégia de escamotear a posição do falante inerente, como proposta por Dias (2013), bem 

como esta estratégia se insere dentro de um jogo argumentativo em que a relação de 

distanciamento entre falante e posição é intensificada a partir de outros recursos 

argumentativos expressos linguisticamente, como na utilização de verbo no infinitivo, 

estratégia já descrita por Dias (2013) como modo de potencializar o efeito impessoal e 

discursivo. Neste excerto, a relação do deputado Wanderson como deputado vinculado a um 

partido do qual se espera uma crítica à reforma econômica é esperada. 

 
Quadro 7: Análise do Dado 2 

 

Segmento oracional analisado Componente sintático- 

semântico 

Componente discurso- 

interacional e argumentativo 

Esta Casa aprovou medidas 

muito duras para que se 

pudesse aumentar a 

arrecadação, 

 Sustentação por evidência, 

que indica reconhecimento de 

trabalho feito anteriormente. 
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mas de que adianta aumentar 

a arrecadação se a forma com 

que se gasta o dinheiro 

público continua de maneira 

equivocada? 

Inserção de uma ideia 

contrastiva. 

Inicia a disputa entre duas 

posições: a apresentada 

anteriormente (a reforma 

mais rígida defendida pelos 

deputados) e a posição a ser 

levantada posteriormente 

Não dá e [é preciso 

realmente[ que o Estado do 

Rio de Janeiro não pare]]. 

Construção subjetiva deôntica 

intercalada em uma sentença 

por um conector aditivo, que é 

intensificada por um advérbio 

de modo. 

Apresentação da posição 

defendida pelo deputado (Ser 

contra a paralisia do Estado 

através de uma reforma.) 

mais branda). 

O Estado do Rio de Janeiro 

precisa prosseguir 

Presença de um sujeito 

metonímico (sinédoque) “O 

estado do Rio de Janeiro” 

Reelaboração da posição, dita 

de outra maneira. 

e sentimos hoje uma total 

paralisia que começa pela 

gestão do Estado. 

Verbo perceptual “sentimos”, 

conjugado na 1ª pessoa do 

plural. 

Sustentação da posição por 

evidência. 

Fonte:http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/3620b663fe7fd44f832565370043e8be/836dfa 

2d55ebec5c83257f8e00760571?. Acesso em 13/10 às 06.38. 

 

A construção subjetiva deôntica aqui está inserida dentro de uma sentença na qual as 

orações estão relacionadas por um conectivo (e). O deputado busca fazer uma relação de não 

adesão com as ações determinadas pela ALERJ no passado: a utilização equivocada do 

dinheiro ainda que a arrecadação tenha aumentado. 

Em termos argumentativos, essa construção insere-se dentro da apresentação da 

posição, acompanhada de um elemento modal – “ realmente’’– que funciona como 

intensificador da ideia defendida, de forma a evidenciar a urgência do que se defende. Mas 

ainda assim a construção subjetiva opera como uma estratégia de escamotear a presença do 

falante, isentando-o da responsabilidade de fazer o Estado continuar a agir. 

A construção subjetiva deôntica utilizada pelo deputado projeta uma ação a ser 

realizada, não por ele, diretamente. A projeção e o afastamento da situação podem se apoiar 

formalmente na unipessoalização do verbo ser e à ideia de futuridade da modalidade 

deôntica. Todos estes recursos linguísticos auxiliam a leitura de afastamento por parte do 

deputado da situação, embora de modo camuflado. 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/3620b663fe7fd44f832565370043e8be/836dfa
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/3620b663fe7fd44f832565370043e8be/836dfa
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Nota-se que a presença da construção em foco, no nível textual-discursivo, segundo 

Dias & Braga (2018) aponta para um contraste entre as porções de informação que a 

antecedem e as porções que a sucedem, configurando assim uma leitura conhecida como 

efeito ilha, na qual o falante a fim de comprovar discursivamente a posição à qual adere, 

sustenta-a com elementos expressos linguisticamente antes e após a posição. 

Esse tipo de relação se manifesta a partir do momento em que a oração completiva 

(que o Rio de Janeiro não pare) evoca o substantivo “Rio de Janeiro” para manter uma 

relação de concordância com o verbo. O deputado Wanderson, portanto, põe em seu discurso 

que é necessário que o Estado, tratado como uma entidade abstrata, não pare, ao invés de 

dizer que é preciso que alguém o movimente ou que o faça agir. Desta maneira, tanto a 

construção subjetiva deôntica aqui destacada quanto o direcionamento semântico levantado 

pelo entorno ao referenciar o paciente (O Estado como instituição) e não o agente (o governo 

e seus funcionários eleitos) contribuem para provocar o efeito do escamoteamento da 

posição do falante com relação à posição defendida. Define-se, por isso, um efeito de 

distanciamento próprio da construção, porém de forma distinta ao dado 1: no dado 2, o 

falante se isenta da responsabilidade de cumprir a ação discutida no discurso (fazer o Estado 

andar), evitando desgastes com seu partido – efeito de neutralidade-. Ao passo que, no dado 

1, o falante se isenta da responsabilidade, apresentando-a como um dado genérico, que 

deveria ser do conhecimento de todos e, por isso inquestionável – efeito de generalidade. 

 

 

 

 

 
 

Quadro 8: Dado de análise 3 
 

Segmento oracional analisado Componente sintático- 

semântico 

Componente discursivo- 

interacional e argumentativo 

Deputado, querido amigo, 

Prefeito de Itaboraí, o cidadão 

que mora em Itaboraí, esse 

sim, vai se enforcar, porque 

sua tarifa está em torno de 

R$11,00.  Se  ele  trabalhar no 

Centro,   gastará   onze   vezes 

 Sustentação por apresentação 

de duas narrativas hipotéticas. 

Essa sustentação apresenta 

discordância com relação à 

posição de limitar os gastos 
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dois, R$22,00 por dia, vezes 

22 dias, serão R$464,00. Com 

o subsídio de R$150,00 terá 

que se virar em R$300,00. 

Imagine, Deputado Carlos 

Osório, que ele trabalhe na 

Zona Sul, salte aqui no Centro 

e faça uma integração com o 

Metrô, adicionará a esse valor, 

duas vezes vinte e dois, vezes 

quatro reais e dez centavos. O 

cidadão vai trabalhar para 

pagar tarifa. Como existe um 

critério do Vale Transporte no 

Bilhete Único, será demitido. 

  

Como o Comperj está 

fechado, devido à péssima 

gestão da Petrobras, esse 

cidadão terá a sua vida 

absolutamente transtornada 

Relação de Causalidade Sustentação por Justificativa 

com relação a projeto de lei 

discutido anteriormente pelo 

parlamento e a seus alcances 

com relação à população de 

menor poder aquisitivo 

Esta Casa não pode admitir 

algo tão violento contra os 

interesses das populações 

mais humildes, como esse 

Projeto. 

 Posição avaliativa sobre a 

aprovação do projeto contrário 

a este limite por ser “algo 

violento contra os interesses 

das populações mais 

humildes” 

Celebramos aqui que o 

Bilhete Único foi uma grande 

conquista do Estado e da 

sociedade fluminense. Um 

subsídio de R$600 milhões 

por ano é muito para os 

tempos  atuais? Claro! Precisa 

de     revisão?     Sem   dúvida 

Uso de verbos em 1ª pessoa 

do plural, o que indica 

proximidade expressa na ação 

descrita “celebrar”. 

Adesão à sustentação expressa 

pelo projeto de lei apresentado 

pelo Parlamento (que 

argumenta que há um valor 

excessivo no subsídio pago 

pelo Estado às empresas de 

transporte). 
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alguma!   

Mas não liquidando a vida e o 

trabalho dos menos 

favorecidos 

Relação semântica de 

Contraste que marca uma 

negação parcial daquilo que é 

dito antes 

Discordância parcial em 

relação à posição do 

Parlamento (Impor um limite 

aos bilhetes de transporte). 

Retomada da posição de forma 

implícita, por meio de 

exemplificação hipotética 

Por isso [é necessário [que o 

Parlamento reflita 

profundamente sobre esse 

Projeto.]] 

Construção subjetiva deôntica 

apresentada em uma 

conclusão. Sujeito 

metonímico (O Parlamento) 

que generaliza o agente da 

ação mental-cognitiva 

destacada. 

Apresentação da posição (O 

projeto não deve ser aprovado) 

de modo escamoteado, com o 

objetivo argumentativo de 

atenuar a necessidade da ação 

incisivado deputado. 

Em particular, foi em função 

disso que votamos pela 

inconstitucionalidade do 

mesmo e, no mérito, também 

contrário. (Palmas) 

 Sustentação por evidência 

empírica. 

 

No início de sua fala, o falante elege como ouvinte endereçado (Goffman, 1981) o 

prefeito de Itaboraí (dirige-se diretamente ao prefeito de Itaboraí, por meio de vocativo). As 

narrativas apresentadas focalizam hipotéticos trabalhadores desse município junto a dados 

financeiros. Ou seja, são usadas sustentações objetivas que constroem um cenário 

desfavorável para o trabalhador da região metropolitana do RJ. 

Em sua argumentação, o deputado Luiz Paulo cita o COMPERJ, complexo 

petroquímico da Petrobras localizado no município de Itaboraí, como um componente de 

sustentação por evidência. Segundo o deputado, a crise política e financeira a qual a 

Petrobras se acometeu causou um caos na vida dos trabalhadores. Desta forma, se antes  

havia a possibilidade de trabalhadores residentes na região metropolitana do Rio de Janeiro 

trabalharem na COMPERJ, reduzindo os gastos em transporte público, o fato de o 

COMPERJ encontrar-se fechado potencializa o número de pessoas a se deslocarem para a 
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capital por motivos de trabalho (o que impacta no preço que se paga pelas passagens). 

Através desta sustentação, no qual se usa um exemplo de um munícipio que pode ser 

diretamente afetado pela lei a ser discutida, o deputado Luiz Paulo encaminha sua posição 

contrária ao projeto apresentado. 

O terceiro excerto traz, enfim, a posição e a avaliação desta feita pelo deputado Luiz 

Paulo (caracterizado como “algo violento contra os interesses das populações mais 

humildes”). Ao mesmo tempo, o deputado desloca a responsabilidade sobre a decisão para a 

câmara como um todo (“esta casa não pode admitir”). Instaura-se aqui o inicio de uma 

tentativa de escamoteamento do falante que visa não se comprometer de forma direta com a 

posição de contrariedade do projeto. Ao atribuir a necessidade da tomada de decisão à casa 

legislativa, uma instância abstrata, o falante direciona sua argumentação criando um efeito 

de generalidade, que apresenta a posição como algo a ser considerado por todos, não apenas 

por ele mesmo. Em suma, aqui se apresenta a posição do deputado. Essa posição foi 

sustentada pelas duas narrativas hipotéticas imediatamente antecedentes 

Este modo de sustentar uma posição já havia sido descrito por Shi-Xu (2000) quando 

ele sugere que a avaliação subjetiva de um falante pode ser alcançada inferencialmente 

através da objetividade dos fatos culturais e da realidade social apresentados numa fala. 

Deste modo, Shi-Xu (2000) compreenderá a seleção de sustentações objetivas expressas por 

um falante como um frame interpretativo que modaliza a fala, de modo a desenvolver a 

avaliação do falante. Ou seja, ao evocar um exemplo factual para a sua posição o deputado 

Luiz Paulo concebeu objetivos (hipotéticos) que podem ser usados para construir uma 

imagem do outro ou da cultura do outro, a de considerar tal cenário indesejável para o 

trabalhador da Região Metropolitana. 

No ultimo trecho do dado destacado, a posição expressa é reiterada de forma  

implícita pelo deputado na construção subjetiva deôntica: a contrariedade ao projeto, de 

forma a considerar as consequências que ele pode ter para os trabalhadores da região 

metropolitana. O escamoteamento da posição do deputado pode ser observado tanto na 

atribuição da responsabilidade sobre a decisão ao Parlamento quanto na não explicitação de 

sua posição. Isso porque o sentido de refletir “profundamente sobre esse projeto” (o projeto 

não deve ser aprovado) só pode ser compreendido na relação com a elocução antecedente e 

necessita ser inferencialmente ativado. O deputado Luiz Paulo, então, generaliza a 

necessidade de uma reflexão mais cuidadosa acerca do projeto que pretende interferir na  

base de valores do bilhete único. 
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Assim, apesar de o deputado ter começado a sua fala com sustentações oriundas de 

exemplificações que, como estabelecidos por Shi-Xu (2000) representam uma avaliação 

opinativa do falante a partir de fatos empíricos e objetivos, ele, a todo o momento, isenta-se 

de apresentar uma posição mais forte acerca das suas críticas ao projeto. No último  excerto 

de fala, o deputado apresenta uma sustentação por evidência empírica (a votação anterior 

fora contrária ao projeto). Neste momento argumentativo, o deputado insere-se no meio da 

ação, apresentando o verbo votar com a desinência número-pessoal de 1ª pessoa do plural. 

Ou seja, após isentar-se de um posicionamento direto no componente argumentativo da 

posição, ele marca a sua presença quando o competente argumentativo é a de sustentação. 

Tal ocorrência vai de encontro, mais uma vez ao efeito ilha descrito por Dias e Braga (2018), 

no qual a construção impessoal encontra-se rodeada de vários comprometimentos diretos, 

com marcação da subjetividade. 

Curioso observar o valor semântico do termo necessário, utilizado pelo deputado na 

construção subjetiva deôntica. Para Bybee et al (1994) o valor semântico de necessidade 

implica à existência de condições físicas externas, do domínio corpóreo, que impelem o 

agente a modalizar sua fala. Para Neves (1996), a necessidade é impelida pelos desejos e 

vontades projetados pelo falante, Se considerarmos a utilização do verbo refletir na oração 

completiva dentro da construção, poder-se-ia determinar que o deputado projeta sua posição 

de não querer aprovar o projeto de lei por meio da expressão de um desejo, como diz Neves 

(1996). Bybee et al (1994) também destaca que o valor corpóreo atribuído à necessidade  

está na base da formação do significado volitivo (para os autores, a noção semântica de 

volição, como expressão de desejos, emerge a partir da abstração da noção de necessidade, 

vinculada ao corpo) traçando o caminho de que aquilo que é mais concreto vai se tornando 

mais abstrato. Por estas considerações, poder-se-ia compreender que a utilização do termo 

deôntico preciso, nesta construção, supostamente evocaria outros aspectos da modalização 

deôntica, o que levaria a um provável desenvolvimento de uma escala de força deôntica  

entre estes dois termos. O dado seguinte tenta demonstrar melhor de que forma isso se daria. 

Vale destacar que, na construção analisada, a oração completiva encontra-se 

desenvolvida com a presença de um sujeito metonímico (Parlamento) e verbo no 

subjuntivo(reflita). Vesterinen (2007) destaca que a principal diferença entre orações 

completivas finitas e infinitas reside no fato de que as finitas, iniciadas por conjunção 

integrante, permitem a correferencialidade, ou seja, que se trate de outros sujeitos sintáticos 

que não aquele expresso na oração matriz. Tal estratégia linguística contribui como forma de 

preservar a face do falante em apresentar uma posição. Há um sujeito sintático na oração 
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completiva que é o parlamento. Este faz correferência a alguém/algo de valor não pessoal, 

mais geral, expresso na oração matriz (morfossintaxe unipessoal). Tal recurso toma, por 

entendimento deste trabalho, o efeito de generalidade como regra, 

O dado seguinte foi retirado do discurso de ordem do dia proferido pelo deputado 

Waldeck Santiago (PT) no dia 06/11/2016 em uma sessão que tratava do Projeto de Lei 

3370/2006 do deputado Carlos Minc (PSB) que determina a gratuidade na emissão de 

segunda via de cartões de transporte rodoviário, como o RioCard e Bilhete único, para 

pessoas que por ventura tenham perdido seus cartões. O comando da sessão ficou a cargo do 

presidente da Casa, André Ceciliano (PT). Importante constar que os deputados Waldeck e 

Carlos, apesar de pertencerem a partidos distintos, fazem parte de uma coalizão de esquerda 

que existe na Alerj, portanto, o posicionamento político entre os dois não se configura como 

uma oposição total. 

 

 

. Quadro 9: Dado de análise 4 
 

Dado Componente sintático- 

semântico 

Componente discursivo- 

argumentativo 

Também quero declarar meu 

voto favorável a este Projeto 

do Deputado Carlos Minc, 

que autoriza a emissão de 

segunda via e também de 

recarga dos cartões 

eletrônicos do transporte 

intermunicipal quando seus 

titulares forem vítimas de 

furto, roubo ou quando esses 

cartões apresentarem defeito 

– isso é muito importante. 

 Concordância à posição 

apresentada no projeto de lei 

do deputado Carlos Minc 

(autorizar a emissão 2ª via de 

cartões de transporte 

gratuitamente) 

Mas quero acrescentar que [é 

preciso [falarmos todo dia, 

se necessário, sobre esta 

questão:]] 

Construção subjetiva dêontica 

inserida em uma oração de 

contraste/ contrajuntiva. A 

noção deôntica de 

obrigatoriedade se 

Introdução da posição de 

contrariedade ao tipo de 

controle da bilhetagem desse 

transporte municipal. 
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 potencializa pela presença de 

dois adjetivos deônticos na 

mesma construção. Verbo na 

oração subjetiva apresenta- 

se no infinitivo flexionado. 

 

não faz nenhum sentido que 

as empresas que operam 

serviço de transporte 

intermunicipal, representadas 

pela Fetranspor, sejam elas 

mesmas as controladoras da 

bilhetagem. 

 A outra posição a qual se 

vincula o falante (empresas 

de transporte não devem 

controlar a bilhetagem) 

acrescida de uma sustentação 

por evidência empírica. 

A licitação, então, é 

importante, porque é o 

método mais transparente; 

porque permitirá que o Estado 

arrecade com o valor da 

outorga; e terceiro, e mais 

importante, é um absurdo que 

a raposa tome conta do 

galinheiro. 

Sequência de orações 

coordenadas e uma oração 

causal com uma quantidade 

de carga avaliativa. 

Sequência de três 

sustentações por justificação. 

Por isso, é fundamental que a 

bilhetagem eletrônica do 

transporte intermunicipal seja 

gerenciada mediante licitação 

pública. Não dá para entender 

– ou melhor, até dá para 

entender – por que o Estado 

reluta   tanto   em  adotar esse 

procedimento. 

Um tipo de construção 

subjetiva avaliativa/ 

epistêmica na qual a oração 

matriz avalia o estado de 

coisas descrito na oração 

subjetiva. 

Explicitação da  posição 

descrita na terceira linha deste 

quadro (empresas de 

transporte não devem 

controlar a bilhetagem). 
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O deputado Waldeck inicia concordando com a posição do projeto de lei elaborado 

por Carlos Minc. Ele adere completamente a esta posição, o que se evidencia na avaliação ao 

final da fala que fecha o apoio ao projeto do deputado Minc: “isso é muito importante”. 

Em seguida, a construção subjetiva deôntica é empregada dentro de uma sentença 

contrastiva para estabelecer outra posição, associada à primeira pelo vínculo ao tópico 

discursivo “transporte municipal”. Waldeck levanta a posição de que é preciso falar, indagar, 

questionar sobre outros aspectos referentes ao transporte público do Estado. Apenas após a 

construção subjetiva deôntica, esta nova posição, levantada pelo deputado Waldeck, se 

apresenta: o deputado questiona o fato de as empresas de transporte público acumularem a 

função de controladoras da bilhetagem de vale-transporte. A nova posição não é uma 

discordância da posição apresentada pelo deputado Minc. Pelo contrário, ela apenas vincula- 

se à posição do projeto do deputado Minc pelo tópico discursivo. Ou seja, se o deputado 

Minc pede que as empresas executem um certo serviço, a posição de Waldeck deputado 

questiona na realidade como é feita a contratação deste serviço. A posição dele na verdade é 

propor licitação para contratação do serviço discutido. 

Chama a atenção, dentro da construção subjetiva deôntica, o fato de que, além de 

estar incluída em uma sentença contrastiva, que indica uma eventual mudança de discussão, 

encontram-se alguns outros aspectos linguísticos que acarretam em componentes 

argumentativos particulares. Em 1º lugar, o verbo da oração completiva dentro da construção 

encontra-se no infinitivo flexionado(falarmos). Vesterinen (2007) aborda a diferença entre 

orações completivas reduzidas, infinitivas e com o clítico se. Segundo o autor, as regras de 

utilização entre o infinitivo flexionado e não flexionado são, no geral, irreais e insuficientes, 

mas que é possível perceber que, além do fator estilístico, a diferença entre uma forma e 

outra se dá pela necessidade de enfatizar a ação ( pelo infinitivo não-flexionado) ou de 

enfatizar o agente (infinitivo flexionado). Desta forma, o uso do infinitivo flexionado é 

empregado como uma estratégia do deputado Waldeck em escamotear sua posição, mas ao 

mesmo tempo, incluir-se na responsabilidade de trabalhar em prol de sua posição. Ao usar 

“falarmos”, o deputado Waldeck escamoteia a posição defendida na construção (de que outra 

questão precisa ser discutida), mas marca uma flexão na 1ª pessoa do plural como indicativo 

de que ele também quer participar da discussão. Em um primeiro momento, ele isenta seu 

comprometimento, ainda que se inclua como interessado em discutir. Só após a construção 

deôntica, sua posição particular é apresentada, ou seja, apenas depois de ele jogar a 

responsabilidade da discussão aos outros deputados. 
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Esta estratégia do deputado Waldeck em incluir-se na responsabilidade de trabalhar, 

mas apresentar, ao mesmo tempo, a responsabilidade da discussão aos outros deputados 

representa uma estratégia de escamoteamento vinculada ao que está sendo designado de 

efeito de neutralidade. O deputado isenta-se da responsabilidade isolada de argumentar a 

favor de sua posição e a apresenta como um componente argumentativo que seja de comum 

entendimento a todos os membros do parlamento. Dessa forma, apesar do deputado  se 

incluir na discussão, marcada pela desinência de 1ª pessoa do plural na forma infinitiva 

“falar”, o deputado livra-se da responsabilidade total em defender sua posição, dividindo-a 

com os demais parlamentares. 

Além disso, o deputado Waldeck usa um adjunto adverbial (se necessário) com outro 

adjetivo deôntico intercalado entre a construção subjetiva. O uso de dois termos deônticos, 

tão próximos argumentativamente e dentro da mesma construção, indica uma necessidade  

de Waldeck de potencializar a característica imperativa e imprescindível da discussão que 

ele se propõe a fazer. Mas também revela traços de diferença semântica entre estes dois 

adjetivos. Analisando o dado, é possível deduzir que Waldeck utilizou o adjetivo necessário 

como elemento intensificador do significado deôntico da construção. Seria possível concluir 

que existiria, portanto, uma relação de não sinonímia entre esses dois termos deônticos. 

Bybee et al (1994) já haviam identificado diferenças nos valores semânticos de obrigação e 

necessidade e argumentam que os valores de necessidade, ligados ao corpo, poderiam ser 

mais fortes ou mais intensos que os valores de obrigação, ligados a condições externas, de 

ordem social. Assim projeta-se ainda mais os valores de necessidade e obrigação na posição 

que o deputado está defendendo, potencializando e escamoteando a posição de que empresas 

de transporte não devem controlar a bilhetagem, o que mostra que há plausibilidade nesta 

hipótese. A oração matriz, utilizando um termo deôntico que remete à obrigatoriedade 

externa (Neves, 1996) também contém projeção para o futuro, característica típica da 

modalização deôntica, ao jogar a obrigatoriedade da discussão acerca da nova posição 

apresentada aos demais deputados. 

Após uma sequência de três sustentações por justificação, o deputado reitera sua 

posição, dizendo-a com outras palavras, sem sustentação (tal como foi apresentada na 

terceira linha do quadro deste excerto). Convém destacar que, na última linha deste quadro, o 

deputado utiliza uma construção com um adjetivo epistêmico (fundamental) no qual ele 

avalia o estado de coisas de sua posição expressa na oração completiva subjetiva. Chama a 

atenção também outros elementos avaliativos presentes no excerto, como a inserção de “ou 
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melhor, até dá para entender”, o que potencializa a adesão à posição de que empresas de 

transporte não devam controlar a bilhetagem. 

A análise das quatro construções destacadas nos excertos dos três discursos 

selecionados para esta dissertação permitem observar alguns detalhes interessantes. Por um 

lado, houve iguais ocorrências na apresentação da oração completiva em suas formas 

reduzida ou desenvolvida, com duas ocorrências para cada grupo. Como salientado por 

Vesterinen (2007), a estratégia em empregar uma oração em sua forma não-finita contribui 

para potencializar o efeito de impessoalidade a ser pretendido. Em relação ao termo 

deôntico, os dados registram o uso do “preciso” em 3 dados e do “necessário” em 1 dado. 

Mas convém destacar que, no dado número quatro, o falante utiliza também o adjetivo 

“necessário” dentro de um adjunto adverbial, o que intensifica a modalidade deôntica e, 

consequentemente, a avaliatividade do falante presente na oração matriz. Este dado, aliado 

às propostas de Bybee et al (1994) e Neves (1996) permitem sustentar a hipótese de que haja 

uma escala de obrigatoriedade entre esses termos, de acordo com as noções semânticas 

consideradas pelas autoras. 

Em relação à argumentação, todas as quatro ocorrências manifestam-se no 

componente argumentativo da posição, de acordo com a proposta de Schiffrin (1986). As 

ocorrências representam a manifestação da intenção comunicativa e argumentativa do  

falante em apresentar sua posição de forma camuflada, disfarçada, a fim de que a posição se 

apresente com o mínimo destaque possível, seja para evitar se comprometer consigo mesmo, 

seja para se comprometer com outros deputados ou com sua base eleitoral. Entretanto, é 

importante ressaltar como as construções que impessoalizam o posicionamento do falante 

ocorrem em meio a componentes argumentativos de sustentação, e que, nesse componente, o 

falante não possui temor em se expor, se comprometer mais assertivamente. Tal estratégia já 

havia sido descrita como “efeito ilha” por Dias e Braga (2018) e constatada nos dados deste 

trabalho. 
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VIII. Conclusão 

 
 

O uso da construção objeto de estudos deste trabalho, constituída formalmente de [ 

oração matriz (verbo ser3ª pessoa do singular do modo indicativo + adjetivo deôntico [ uma oração encaixada 

completiva com função sintática de sujeito forma finita e não finita]], categorizada de modo 

relativamente esquemático (Bybee, 2016), está relacionado a uma estratégia de 

escamoteamento do sujeito (Dias, 2013; 2018) em manifestar explicitamente sua adesão a 

uma posição (Schiffrin, 1987), de acordo com os dados analisados qualitativamente neste 

trabalho. 

Os dados levantados por este trabalho demonstram como a construção subjetiva 

deôntica atuou dentro do componente argumentativo posição, majoritariamente na 

apresentação de uma ideia e na avaliação do estado-de-coisas que o falante desenvolve desta 

ideia, ou seja, sua adesão. Relacionando-se a um entorno discursivo, em que predomina a 

sustentação, um cotejamento com o contexto textual revela que a avaliação do estado de 

coisas e a adesão à ideia principal se desenvolvem a partir de estratégias de distanciamento, 

característica descrita por Dias (2013) e Neves (1996). A partir da noção de distanciamento, 

esta dissertação avança um pouco mais nas reflexões desenvolvidas em pesquisas anteriores 

e propõe duas estratégias complementares ao efeito de distanciamento: a estratégia de 

neutralidade, quando o falante não se insere como participante da posição defendida, e a de 

generalidade, quando o falante apresenta a posição defendida como socialmente aceita. Essas 

estratégias podem ser observadas no tipo semântico de verbo da oração completiva 

(Vesterinen, 2007) subjetiva, bem como na dimensão avaliativa da opinião em perspectiva 

intersubjetiva (Shi-Xu, 2000) no cotexto discursivo. 

Os deputados utilizaram, nos quatro dados apresentados, a construção subjetiva 

deôntica como uma forma de isentar-se de apresentar suas posições específicas dentro do 

momento argumentativo selecionado. As justificativas para o uso desta estratégia por parte 

dos deputados são obtidas a partir da análise de todo o background discursivo, que diz 

respeito às relações que os deputados têm com seus pares. A análise da construção, em 

comparação a todo o entorno discursivo, permitiu desenvolver a hipótese de que haveria dois 

direcionamentos argumentativos distintos: o efeito de neutralidade e o efeito de generalidade 

e que essa diferença, ainda que sutil, poderia ser considerada relevante para um melhor 

entendimento dos direcionamentos argumentativos. 
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A análise de dados permite demonstrar que, ao contrário do que se poderia supor, 

nem sempre as argumentações presentes nos discursos de deputados estaduais mobilizam 

aspectos externos ao indivíduo. Há muita modalidade orientada ao falante circunscrita nestes 

discursos, materializadas pela construção subjetiva deôntica, de valor mais impessoal, cujo 

entorno (cotexto) é representado pela experiência individual ou do grupo, pela assunção do 

(próprio) discurso e/ou através da experiência do outro, através da narrativa hipotética, o que 

pode configurar-se como um “efeito ilha”, conforme Dias e Braga (2018) . Para aprofundar 

mais acerca do conceito de opinião, o trabalho de Shi-Xu (2000), neste sentido, ajudou a 

elucidar a dimensão avaliativa que o falante realiza ao argumentar com uma opinião, ainda 

que dentro da estratégia de impessoalidade inerente à construção aqui estudada. 

Entretanto, as relações com o valor semântico de necessidade, como vinculadas ao 

corpóreo (Bybee et al, 1994) ainda precisam ser melhor estudadas e compreendidas. Desta 

maneira, poder-se-ia inclusive argumentar sobre uma escala de força de termos deônticos a 

serem usados dentro de uma construção subjetiva deôntica para potencializar o valor 

imperativo, conseguindo demonstrar, com dados, um continuum de obrigação entre o preciso 

e o necessário, sendo esta uma reflexão em aberto que convida a futuros trabalhos. 

Considerando-se as diretrizes teórico-metodológicas da Sociolinguística Interacional, 

na qual todo o background discursivo necessita ser levado em consideração para elaboração 

de uma análise do direcionamento argumentativo, não seria coerente estabelecer um 

levantamento quantitativo estatístico dos dados levantados nos discursos políticos 

selecionados, mas, com o objetivo de melhor nortear e ilustrar a proeminência da construção 

aqui estudada, contribuições estatísticas feitas em outros trabalhos, bem como as 

contribuições feitas a partir de trabalhos em uma perspectiva diacrônica, poderiam melhor 

demonstrar a legitimidade ou não dos postulados deste trabalho. É mais uma reflexão que 

poderá ser mais bem desenvolvida em futuros trabalhos. 

Desta forma, vinculado a uma proposta de interface entre gramática e discurso, com 

orientações argumentativas, este trabalho espera ter contribuído com uma abordagem ainda 

pouco explorada em conceber a análise qualitativa de unidades construcionais aplicada à 

uma proposta interacionista de argumentação que projeta para um macroambiente. Espera-se 

que as dificuldades inerentes a uma abordagem de interface tenham sido apresentadas 

consideradas cautelosamente e que o esforço aqui depositado possa ser de mais-valia aos 

estudos em linguagem, em variadas abordagens. 
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X. ANEXO 

 

 
Discurso    Proferido    pelo    Deputado  Wanderson   Nogueira (PSOL-RJ) em 

08/04/2016; fonte para os dados 1,2 e 3. 

(http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/3620b663fe7fd44f832565370043e8b 

e/836dfa2d55ebec5c83257f8e00760571?OpenDocument) 

 
O SR. WANDERSON NOGUEIRA – Grande pai do Arthur! Tem o pai do 

Arthur e em breve o pai do Jorge III. Muito bom, e a todos os papais aqui presentes. 

O Deputado Luiz Paulo tem muita razão em todas as afirmações que faz porque 

desde o ano passado o Parlamento vem dizendo: “É preciso fazer uma real reforma 

administrativa, fazendo com que a máquina fique menos pesada”. Mas uma reforma 

real. Não adianta acabar com 5, 6, 10 Secretarias e manter todas as estruturas de 

emprego. Aqui não tem nada contra cargo comissionado, mas, cargos comissionados 

que são cabides e que servem apenas para um propósito político eleitoreiro, devem ser 

combatidos num momento de dificuldade que o Estado do Rio de Janeiro passa. 

Esta Casa aprovou medidas muito duras para que se pudesse aumentar a 

arrecadação, mas de que adianta aumentar a arrecadação se a forma com que se gasta o 

dinheiro público continua de maneira equivocada? Não dá e é preciso realmente que o 

Estado do Rio de Janeiro não pare. O Estado do Rio de Janeiro precisa prosseguir e 

sentimos hoje uma total paralisia que começa pela gestão do Estado. Essa paralisia que 

o Estado sofre não é a partir deste momento por conta da greve mais do que justa dos 

servidores públicos, mas por conta de uma paralisia da própria gestão pública que não 

avança e que não percebemos nem estudos para que essa situação possa sair da 

realidade atual, da realidade em que se encontra. 

Sr. Presidente, também quero destacar, como jornalista formado pela 

Universidade Cândido Mendes, da qual tenho muito orgulho de ter sido aluno - também 

sou radialista de profissão, sindicalizado pelo Sindicato de Radialistas - as discussões 

que tivemos ontem acerca do salário estadual, mas quero também parabenizar aos 

jornalistas porque hoje é Dia do Jornalismo e não ser faz jornalismo sem jornalista, por 

mais que todos tenham “se tornado jornalistas” por conta das redes sociais, há uma 

grande diferença daqueles que fazem e perpetuam ou transmitem notícias através das 

redes sociais para aqueles que têm o compromisso e são formados pelo jornalismo. Sou 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/3620b663fe7fd44f832565370043e8b
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/3620b663fe7fd44f832565370043e8b
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totalmente favorável a que se tenha o diploma de jornalista para exercer a profissão de 

jornalista. É uma profissão igual à do médico. Uma falha de um jornalista pode levar à 

morte, a falha de um jornalista pode levar a grandes tragédias. Então, tem que ser 

encarada como uma profissão que lida com a vida das pessoas e é por isso que sou 

favorável às formações de jornalistas para que se tenha o diploma e que se possa exercer a 

profissão. 

Infelizmente, o Judiciário brasileiro entende de forma diferente. Quero ver o dia 

que não for mais exigido diploma para ser juiz ou para ser advogado, ou para outras 

profissões do meio jurídico, aí a história muda. É por isso que eu digo que o mundo 

Judiciário é o mundo mais corporativista de todos e é o único Poder que se autorregula e 

que se autofiscaliza e que ninguém pode fazer nada com relação a ele. Isso é algo que 

tem que ser debatido. 

Sr. Presidente, na terça-feira eu anunciei aqui minha filiação ao PSOL, abonada 

pelo Deputado Eliomar Coelho, pelo qual tenho imenso carinho. Fiz uma carta aberta e 

gostaria de ler aqui para que constasse nos Anais da Casa. 

Posso lê-la, Sr. Presidente? 

(Lendo) "Os porquês da minha decisãoCada um de nós tem uma ou muitas teses 

acerca da vida. Essas teses se formam por nossas próprias experiências, ou seja, nossas 

histórias de vida; pelo acúmulo de experiências de outros que obviamente nos 

sensibilizam e nos afetam; pelas nossas convivências que são o nosso compartilhar de 

biografia; e claro também a nossa essência. 

Minha história de vida me leva a um caminho. Da esquerda.  Minhas 

experiências me conectam a um horizonte. Do socialismo. Minha observação do espaço-

tempo me coloca numa defesa. Da democracia. Minha essência me constitui a um 

propósito. Das liberdades. 

Por esses motivos sou um socialista convicto que acredita em um tipo de 

socialismo específico, afinal, são muitos os conceitos de socialismo e jamais 

considerarei o meu como o melhor, apenas é o que faz brilhar os meus olhos e palpitar o 

meu coração. Trata-se de um socialismo que batalha por igualdade de oportunidades, 

consagrando as liberdades individuais como máxima, sempre pelo viés democrático. Sei 

que não estou sozinho nessa e daí vem a minha decisão partidária. 

Felicidade só existe se for compartilhada. Logo, a vida nos pede que não 

passemos por ela sozinhos. Assim, nos unimos e somos fiéis aqueles que compartilham 

de sentimentos semelhantes. A partir da semelhança desses sentimentos debatemos, 
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vencemos nossas próprias contradições e como grupo eliminamos o heroísmo casuístico 

ou a vilania seletiva. Somos um coletivo, cada um sendo parte desse coletivo, que deve 

buscar não para si, mas pelos outros por uma sociedade mais justa, mais humana e mais 

feliz. Colocar seu humilde passo ao caminho de todos, ser responsável pelos destinos da 

humanidade e se assumir como integrante das conquistas e também das perdas. 

Estou na política porque acredito que através dela é possível alterar realidades e 

aprimorar o mundo. Utopia ou não, estar na política neste momento no Brasil parece ser 

viver numa constante resistência. Que seja! Mas é a minha utopia ou chamem como 

quiserem. Eu acredito que é possível mais do que dizer o que não se quer, semear aquilo 

que se quer! Nestes tempos de crise ética que é maior do que qualquer outra  eu 

necessito ser ético com os meus próprios princípios. 

Não deferirei críticas ao único partido que fui filiado até hoje, o PSB (Partido 

Socialista Brasileiro). Estive lá, acreditando no seu estatuto e no seu programa. Mas é 

preciso dizer: deixo lá alguns companheiros que se manterão na resistência, acreditando 

na possibilidade que o Partido volte a ser uma legenda dos ideais e convicções que o 

formaram. Muitos outros não se viam mais naquele projeto, na forma como vem sendo 

conduzido. A eles, assim como eu, não restou outra decisão a não ser manter os sonhos 

por outros caminhos. Os propósitos continuam os mesmos. O que eu quero dizer é que 

eu não mudei. Continuarei o mesmo com os mesmos valores. Mas para tanto se faz 

necessário militar em novos campos, sob a luz do sorriso do sol e a esperança trazida  

em cada um de seus raios. 

Por todos os motivos aqui expostos, com o ânimo de quem quer debater em um 

partido orgânico, ideológico, que está nas ruas permanentemente, anuncio aos que me 

acompanham, que estou me filiando ao PSOL (Partido Socialismo e Liberdade). Espero 

influenciar na construção deste partido. Aos companheiros que lá estão, aos que vieram 

agora e aos que virão espero não ajudar a construir só o Partido, mas contribuir para a 

construção de uma melhor política, de um novo País, de uma sociedade mais igualitária  

e justa para todos. 

Agradeço aos deputados Marcelo Freixo, Flávio Serafini, Paulo Ramos e 

especialmente ao deputado Eliomar Coelho que é quem assina a minha filiação. 

Obrigado por me acolherem. Agradeço aos demais dirigentes do partido das executivas 

municipal, estadual e nacional. Reafirmo meu compromisso de vida com o deputado 

federal Glauber Braga na manutenção dessa aliança que vem fazendo a diferença no 

interior do Estado ganhando eco a nível estadual e nacional. Não medirei esforços para 
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ouvir e trabalhar com a militância psolista e honrar o programa partidário, mas acima de 

tudo, espero poder conjuntamente com os demais deputados, independente de sigla, dar 

a virada que o Estado do Rio de Janeiro tanto precisa e a população fluminense  

merece". (Conclui a leitura) 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Sadinoel) – Deputado Wanderson Nogueira, que o 

Papai do Céu o abençoe nesse novo caminho, nesse novo partido. Que o PSOL o acolha 

e lhe dê o valor que você merece, como poucos nesta Casa. 

Parabéns, PSOL, por tamanha aquisição. 
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Assembleia realizada no dia 04/11/2016, fonte do dado 4 

(http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2 

502/f7b7a8a3d9bd5c2e8325807400649ca0?OpenDocument) 

 

ANUNCIA-SE A DISCUSSÃO ÚNICA, EM REGIME DE URGÊNCIA, 

DO PROJETO   DE   LEI   2248/2016 , DE AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 49/2016), QUE ACRESCENTA 

DISPOSIVOS À LEI Nº 5628, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

(PENDENDO DE PARECER DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA; DE TRANSPORTES; E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE.) 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Para emitir parecer pela 

Comissão de Constituição e Justiça, convido o Sr. Deputado Edson 

Albertassi. 

O SR. LUIZ PAULO – Uma segunda questão de ordem, Sr. Presidente. 

Ontem, alguém aqui em plenário propôs primeiro votarmos nas comissões os 

dois projetos e depois abrirmos para as discussões. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – A Presidência submete ao 

Plenário. 

Os Srs. Deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa). 

Aprovada a questão de ordem do Deputado Luiz Paulo. Vamos colher os 

pareceres dos dois projetos e logo a seguir abrir para a discussão. Já está 

inscrito para discutir o Deputado Luiz Paulo. 

Está aberta a inscrição. 

Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, tem a palavra o 

Deputado Edson Albertassi. 

O SR. EDSON ALBERTASSI (Para emitir parecer) – Sr. Presidente, o 

parecer é pela constitucionalidade. 

O SR. LUIZ PAULO – Peço a palavra para voto em separado. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Tem a palavra para voto em 

separado o Deputado Luiz Paulo. 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/5d50d39bd976391b83256536006a2
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O SR. LUIZ PAULO (Para emitir voto em separado) – Sr. Presidente, chamo 

atenção do Presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Estou dando 

esse voto, pela inconstitucionalidade, em separado, porque a legislação atual 

disciplina, de forma ampla e irrestrita, o benefício da tarifa social do Bilhete 

Único, não especificando minimamente o beneficiário. É amplo, geral e 

irrestrito. 

E, consequentemente, este Projeto de Lei limita de forma também ampla, 

geral e irrestrita o valor de benefício a 150 reais mensais, por beneficiário, 

sem nenhuma especificidade para alguns dos beneficiários. 

Então, assim como posto, este Projeto, inclusive fundamentado em parecer 

que fez a Defensoria, não atende aos princípios constitucionais da dignidade 

humana, da igualdade, da seletividade e da capacidade contributiva do 

usuário do serviço público de transporte. Além do que, Deputado Samuel 

Malafaia, vai gerar um bruta desemprego. Porque todos aqueles que tiverem 

na região periférica da nossa Região Metropolitana, que necessitarem de 

pegar dois modos de transporte por dia ou que tiverem tarifas muito caras, 

como Itaboraí, na ordem de 11 reais, serão punidos e os empresários patrões 

os demitirão. 

Então, Sr. Presidente, fiz aqui uma exposição, porque estou dando um voto 

pela inconstitucionalidade, mas com um caráter de admoestar. Por que, Sr. 

Presidente? Quando o senhor coloca a tarifa para todos em 150 reais, quem 

está na periferia da Região Metropolitana vai se arrebentar. Quem ganha 

muito pouco vai se arrebentar. Essas pessoas serão demitidas. 

Então, estou dando este voto e já solicitando a V.Exa., nas Emendas, que 

acate uma das Emendas que, no mínimo, garanta aqueles que ganham até, 

pelo menos, três, quatro salários mínimos, fiquem livres da imputação desses 

150 reais. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Talvez, se diminuir o subsídio, 

você não precise limitar. Vai onerar um pouco para o empregador, mas não 

vai prejudicar quem mora em Japeri, em Queimados, em Nova Iguaçu, em 

Itaguaí, em Itaboraí, em São Gonçalo. Então, talvez o caminho não seja ter 

limitador. 
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Hoje, o empregador paga R$ 6,50 e o Estado paga a diferença. Uma 

passagem de Itaguaí é R$ 10,50, com mais uma de R$ 3,80, dá R$ 14,30, 

vezes dois... 

O SR. LUIZ PAULO – Dá R$ 28,00. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – R$ 28,60. 

O SR. LUIZ PAULO – Vezes 22. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Mas antes de 22, vamos 

diminuir os R$ 6,50 do subsídio. 

O SR. LUIZ PAULO – Isso. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Então, sobram ainda 22. 

O SR. LUIZ PAULO – 22. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Vezes 22, dá... 

O SR. LUIZ PAULO – R$ 444. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Mais né? 

O SR. LUIZ PAULO – R$ 464. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – R$ 464. E aí, 150, o cara que 

mora... 

O SR. LUIZ PAULO – Se arrebentou. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Talvez o caminho seja... O 

empregador, que é tão beneficiado, se ele tiver que arcar com essa diferença, 

vai demitir. Vai demitir. Num momento de problema de empregabilidade, é 

muito duro. Talvez seja não tirar o limite e você diminuir o subsídio. 

Hoje, o cara paga R$6,50, vai pagar 9, 10, 8 ou 7. Eu não sei quanto. Eu  

acho que isso reduz mais do que o Estado, beneficia mais o Estado, vai ser 

maior do que esse cálculo que eles fizeram e você não prejudicará. Você tem 

15% e não tem vale-transporte. É o funcionário autônomo, aquela pessoa que 

ainda não tem carteira assinada. Até porque isso atingia muito as pessoas que 

trabalham em casas de família. Com a nova legislação, todo mundo tem 

carteira assinada. Então, todo empregador, mesmo que familiar, paga o vale- 

transporte. 

Deputado Luiz Paulo, V.Exa. tem razão, é uma questão que não sei se é 

inconstitucional. V.Exas. estão discutindo e, no mérito, deve ter uma 

reflexão. 
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O SR. LUIZ PAULO – Ela é inconstitucional por causa disso. Se isso for 

superado, deixa de ser. Porque isso mexe no princípio da capacidade 

contributiva do usuário e a seletividade, que são princípios constitucionais. 

Se isso for superado, estará superada a inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Vamos estender até amanhã à 

tarde a Emenda para que todos possam discutir e verificar uma forma. O 

Deputado Carlos Osório conhece bem o assunto. 

Eu e o Deputado Zaqueu Teixeira estamos preocupados com Japeri e 

Queimados, que são os nossos votos. 

O SR. LUIZ PAULO – Sr. Presidente, nós já apresentamos... 

O SR. ANDRÉ CORRÊA – Eu fiz uma Emenda para o Bolsa Família, Sr. 

Presidente. 

O SR. LUIZ PAULO – Nós já fizemos Emendas... 

O SR. ANDRÉ CORRÊA – Quem está cadastrado no Bolsa Família passa. 

O SR. LUIZ PAULO – Deputado André Corrêa, V.Exa. não resolve nada 

com Bolsa Família nesse caso específico. 

Já fizemos uma série de Emendas e uma delas, por exemplo, se o limite, 

você não atingir a quem ganha quatro salários mínimos e o valor do subsídio 

chegar a R$ 400,00 já melhora muito o problema. O segundo... 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Sabe qual é o perigo disso? 

Qual o sistema de controle que o Estado tem para quem ganha quatro 

salários, quem não ganha quatro... 

O SR. LUIZ PAULO – Só pode ser no cadastro. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Por isso é melhor diminuir o 

subsídio. O Estado vai economizar, vai socializar o prejuízo com o 

empregador de uma forma geral, com o industrial e com o comerciante. E 

não vai sacrificar aqueles que moram mais longinquamente. Porque o 

objetivo do Bilhete Único foi permitir que o patrão do Centro do Rio de 

Janeiro, da Barra da Tijuca, do Centro de Niterói, pudesse dar emprego. 

Quem está em Niterói dar emprego a quem mora em Itaboraí; quem está no 

Rio de Janeiro dar emprego a quem mora em Japeri, Queimados, Itaguaí e 

Nova Iguaçu. Entendeu? Se limitarmos a 150, isso acabou. É melhor acabar 

com o Bilhete Único. Aliás, acaba como Bilhete Único. 
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O SR. LUIZ PAULO – A outra hipótese também, Sr. Presidente, que 

colocamos é limitar também para cima. O cara que ganha mais de 15 salários 

mínimos não precisa ter Bilhete Único. E os municípios que só têm o modal 

ônibus, esses estão lascados. Por exemplo, Itaboraí, Tanguá... 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Luiz Paulo, a 

questão não está no salário e vou explicar o porquê. É o patrão quem paga. 

O SR. LUIZ PAULO – Não, estou falando fora do salário. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – O patrão é quem paga. Não 

adianta discutirmos por aí. Precisamos discutir se você diminuir o subsídio, 

em quanto estará onerando a folha de pagamento patronal? Mas o benefício é 

tão grande, hoje, que está na hora de socializar um pouco. 

O SR. LUIZ PAULO – Está bem, Sr. Presidente. 

O voto está dado, vamos ver se superamos isso. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Vamos superar. 

Eu não entendi agora. Eu vou colher... O voto é contrário. 

Deputado Chiquinho da Mangueira. (Pausa) 

O Deputado Chiquinho da Mangueira não está presente. 

Deputado André Lazaroni. 

O SR. ANDRÉ LAZARONI – Sr. Presidente, o parecer é pela 

constitucionalidade, acompanhando o parecer original do Deputado Edson 

Albertassi, mas dizendo o seguinte, Sr. Presidente: como vamos discutir 

ainda as matérias, pedir aos Deputados - que estão no afã de conquistar o 

voto dos funcionários públicos - que não saiam por aí dizendo que agora 

estamos votando contra o Bilhete Único. 

Porque ainda vamos discutir, e daqui a pouco vão dizer: “Os Deputados que 

votaram contra o Bilhete Único”. Nós não estamos votando contra o Bilhete 

Único. O voto na Comissão de Constituição e Justiça não é terminativo; 

ainda vai para discussão. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – O voto é só em dezembro. 

O SR. ANDRÉ LAZARONI – É um voto pela constitucionalidade ou não.  

Se é favorável no mérito ou não, é outra questão. 

As medidas são duras; exigem um esforço deste Parlamento, e nós não 

estamos aqui brincando. Alguns de nós já receberam ameaças, como é o meu 

caso. Mas ameaça eu recebo com toda tranquilidade de quem colocou a cara 
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a tapa. Eu não tenho medo de funcionário público. Eu não tenho medo dos 

bombeiros, porque são meus amigos e eu os respeito, como respeito a Polícia 

Militar e os funcionários públicos de um modo geral. Se tivesse medo, não 

estaria aqui. 

Ameaças ocorrem. Nesse momento de ânimos acirrados, as pessoas querem 

aparecer. Não é momento de aparecimento. O momento é de botarmos a bola 

no chão, fazermos o nosso esforço e tentarmos dar as mãos para salvarmos 

este Estado, porque o Estado não é meu, o Estado não é do Governador 

Pezão, o Estado não é da Deputada Cidinha Campos. O Estado é de todos 

nós. Todos nós somos o Estado. 

É isso que eu queria dizer aqui, já dando meu voto pela constitucionalidade, 

porém exigindo uma discussão no mérito, como eu tenho feito em todo esse 

momento, e a bancada do PMDB tem feito em todo esse momento. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Jorge Felippe Neto. 

O SR. JORGE FELIPPE NETO (Para emitir voto em separado) – Voto com 

o relator, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Carlos Minc. 

O SR. CARLOS MINC (Para emitir voto em separado) – Sr. Presidente, eu 

vou votar da mesma forma que o Deputado Luiz Paulo, considerando que, 

nos termos com que foi apresentada essa Mensagem, esse Projeto de Lei, ele 

é inconstitucional porque quebra o princípio da equidade, como V.Exa. já 

comentou e o Deputado Luiz Paulo comentou. Vai criar uma situação 

desfavorável para o morador da periferia, de Queimados, Japeri, Magé, etc. 

Ele vai ser preterido pelo empregador, porque o Bilhete Único era 

exatamente para dar a todos a mesma condição de chegar ao trabalho e ser 

contratado. Nos termos em que está, ele quebra a equidade. 

Então, eu voltarei acompanhando o Deputado Luiz Paulo, mas também com 

a mesma preocupação dele, no sentido de que é inconstitucional em termos, 

que pode e deve ser corrigido por Emendas, inclusive as que V.Exa. sugeriu, 

que algum outro sugerir, ou aumentando os subsídios ou estipulando um teto. 

Não acho justo que uma pessoa que ganhe mais de dez salários tenha 

subsídio para o transporte, nessa altura do campeonato. Deveria ser seletivo. 
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Então, nos termos em que está, eu acompanho o voto do Deputado Luiz 

Paulo, pela inconstitucionalidade, mas também participarei com Emendas 

para corrigir essa inconstitucionalidade no debate. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Obrigado, Deputado Carlos 

Minc. 

Deputado Paulo Melo. 

O SR. PAULO MELO (Para emitir voto em separado) - Sr. Presidente, eu 

sempre gosto muito de debater com o Deputado Luiz Paulo, que é um 

estudioso, mas também gosto de me aventurar no complexo caminho do 

Direito, que pouco entendo, mas muito observo. 

Em primeiro lugar, falou-se muito aqui na quebra de equidade. Pelo 

contrário. O Projeto de Lei, ao estender o benefício a todo mundo, entendo 

que ele está cometendo um grande equívoco porque trata de forma igual os 

desiguais. 

A Lei 5628/2009, que é a lei que criou o Bilhete Único, da qual fui relator 

em cinco Comissões, tinha como escopo principal ajudar as pessoas que 

moram mais longe de se viabilizarem no mercado de trabalho, conseguindo 

trabalhar em regiões distantes que ofereciam emprego. 

Não existe, e a Deputada Martha Rocha, com todo seu conhecimento 

jurídico, professora que é, delegada brilhante, fala do art. 5º do direito 

igualitário do transporte para todos, o que não acontece com essa lei. 

Essa Lei beneficia, em especial, os moradores da Região Metropolitana, 

tratando desigualmente os moradores de regiões mais longínquas, mais 

distantes, que, muitas vezes, sofrem um processo severo de desemprego, de 

falta de oportunidade. 

Temos que discutir, porque não há obrigatoriedade constitucional de 

manutenção, a diminuição, se há possibilidade de universalizar. Hoje, falo 

com tranquilidade, o irmão, dito por ele mesmo, do ex-chefe da Casa Civil, 

que mora em Niterói, usa o Bilhete Único nas barcas. Eu conheço inúmeras 

pessoas que têm condições e têm carro, que usam o Bilhete Único. Há 

deputados que usam o Bilhete Único. 

Esta é a oportunidade de se ter um mecanismo, como disse o Deputado Luiz 

Paulo, em diminuindo no princípio necessário da economicidade, para 

universalizar o atendimento. 



92  

Aqui, mais do que direito constitucional, busca-se o direito à equidade  

social. Voto pela continuidade e pela constitucionalidade da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Waguinho. 

O SR. WAGUINHO (Para emitir voto em separado) – Acompanho o relator, 

Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Cinco a dois, favorável, pela 

constitucionalidade. 

Para emitir parecer pela Comissão de Transportes, convido o Sr. Deputado 

Marcelo Simão. 

O SR. MARCELO SIMÃO (Para emitir parecer) – Favorável. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Para emitir parecer pela 

Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, 

convido o Sr. Deputado Pedro Fernandes. 

O SR. PEDRO FERNANDES (Para emitir parecer) – Favorável, Sr. 

Presidente. 

O SR. ZAQUEU TEIXEIRA – Voto contrário, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Zaqueu Teixeira, 

voto contrário pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização 

Financeira e Controle. 

O SR. PEDRO FERNANDES – Sr. Presidente, no momento em que eu ia 

apresentar minha justificativa, S. Exa. entrou com o voto contrário. Se me 

permite, quero dar minha justificativa, Sr. Presidente. 

Estou votando favorável a essa medida, mas queria ressaltar que a audiência 

pública que a Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e 

Controle realizou, a pedido do Deputado Bruno Dauaire, quando se trouxe a 

Secretaria de Transportes e a Secretaria de Assistência Social para debater 

esse tema. 

Hoje, basicamente o subsídio que é dado ao Bilhete Único sai do Fundo de 

Combate à Pobreza. O Fundo de Combate à Pobreza subsidia esse benefício 

para pessoas que ganham R$30 mil, R$20 mil. Qualquer pessoa tem direito a 

usufruir de um benefício vindo do Fundo de Combate à Pobreza. 

Estamos votando favorável, junto com o Deputado Bruno Dauaire e outros 

parlamentares que queiram se associar a esta Emenda, mas queremos, pelo 

menos no que se refere ao montante que é subsidiado pelo Fundo de 
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Combate à Pobreza, estabelecer um teto de três, quatro, dois salários 

mínimos. 

Não conseguimos ter dinheiro para pagar o Aluguel Social, não conseguimos 

dinheiro para pagar o restaurante popular, porque o recurso que seria 

utilizado para isso está subsidiando o Bilhete Único, sem critério. 

Gostei muito dos debates havidos aqui, das sugestões de V. Exa. junto com o 

Deputado Luiz Paulo e outros parlamentares, mas eu queria estabelecer esse 

teto. Pode até ser que o Governo consiga outros caminhos para subsidiar 

mais a quem ganha três, quatro salários mínimos. Mas aquele benefício que é 

subsidiado pelo Fundo de Combate à Pobreza, eu queria pedir a ajuda de 

todos os parlamentares, para que se estabeleça um teto que não fosse da 

forma como é hoje, pessoas com 20, 30 mil reais tendo direito a esse 

benefício. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Zaqueu. 

O SR. ZAQUEU TEIXEIRA – Sr. Presidente, preliminarmente, o presente 

Projeto, sob o ponto de vista do Orçamento, não traz nenhuma informação  

do valor que o Estado gasta com o subsídio do Bilhete Único, nem quanto 

pretende economizar com a presente medida. 

Nós estamos percebendo, e está claro no Projeto, que ao limitar o valor a 

R$150,00 vai agravar o problema que vivemos no Estado do Rio de Janeiro, 

a taxa de desemprego do nosso Estado já é a maior do País, e se nós 

deixarmos passar este Projeto como está, limitando a R$150,00, nós vamos 

aumentar a taxa de desemprego para além do Estado do Rio de Janeiro, para 

Região Metropolitana e, principalmente, Baixada Fluminense, Niterói e São 

Gonçalo, e as regiões mais longínquas são as que mais perderão empregos 

em razão deste limitador. Então, votar este Projeto como está, sem um estudo 

apurado, e eu quero trazer a reflexão aos Srs. Deputados, que a cada um real 

que o Estado coloca a menos no subsídio, ou seja, se passar de R$6,50 para 

R$7,50, a cada real representa R$230 milhões a menos que o Estado vai ter 

que desembolsar no Bilhete Único e essas informações não vieram no 

Projeto, porque se viessem nós teríamos condições de apresentar Emendas 

suficientes para que o rombo que o Estado sofre hoje nas suas finanças possa 

ser minimizado, e por isso a razão do voto contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Edson Albertassi. 

O SR. EDSON ALBERTASSI – Favorável. 

O SR. ANDRÉ LAZARONI – Acompanho o parecer do Deputado 

Presidente Pedro Fernandes. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Comte Bittencourt. 

O SR. COMTE BITTENCOURT – Presidente, eu não vou entrar no debate 

da CCJ, que trata .... 

MANIFESTAÇÃO DAS GALERIAS 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Comte Bittencourt. 

O SR. COMTE BITTENCOURT – Sr. Presidente, eu não vou entrar no 

debate da Comissão de Constituição e Justiça, porque eu discordo da visão 

do Deputado Luiz Paulo, não vejo inconstitucionalidade na matéria. 

(Manifestação nas galerias) No mérito, sou favorável, agora, precisamos 

buscar critérios que possam, de fato, separar aqueles que necessitam do 

aporte do Estado no Bilhete Único daqueles que não têm essa necessidade 

social. Acho que será o grande debate que a Casa fará através das Emendas 

que serão apresentadas. Meu voto é favorável ao mérito. 

O SR. JORGE PICCIANI – Obrigado, Deputado Comte Bittencourt. 

Deputado Luiz Paulo. 

O SR. LUIZ PAULO – Sr. Presidente, o Bilhete Único foi uma das maiores 

conquistas sociais, no meu entendimento, dos últimos oito, dez anos. Quando 

este Projeto aqui veio à pauta, eu me lembro que produzi - o Presidente era o 

Deputado Paulo Melo - talvez, mais de 50 Emendas, das quais 23 foram 

aproveitadas, então, sou um defensor intransigente do Bilhete Único. Mas 

quem redigiu essa proposta, apesar de ele custar para os cofres  públicos 

cerca de 600 milhões de reais, é algo que ajuda muito os menos favorecidos 

e, principalmente, a geração de emprego, porque corrige as distorções do 

vale transporte. Então, no intuito de que precisamos preservar essa conquista, 

e, ao mesmo tempo, diminuir esses gastos - que é uma equação de equilíbrio 

- é que estou promovendo esse processo de discussão, porque não posso 

votar naquilo que virá. Eu só posso votar naquilo que veio escrito. E o que 

veio escrito é profundamente perverso. 

Por isso, o meu voto é contrário. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Waguinho. 
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O SR. WAGUINHO – Favorável ao Relator. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Com os pareceres emitidos, ... 

O SR. PAULO RAMOS – Sr. Presidente, tenho uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Pela ordem, tem a palavra o 

Deputado Paulo Ramos. 

O SR. PAULO RAMOS (Pela ordem) – Ouvi várias intervenções falando do 

mundo do trabalho, mas nessa questão a Comissão do Trabalho, Legislação 

Social e Seguridade Social não teve a oportunidade de dar o seu parecer. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – A Presidência chama os 

trabalhos à ordem, e convoca a Comissão de Trabalho, Legislação Social e 

Seguridade Social para se pronunciar. 

Deputado Paulo Ramos. 

O SR. PAULO RAMOS – Sr. Presidente, peço até a atenção dos demais 

membros da Comissão para que não se surpreendam com o meu voto. 

Quero dizer o seguinte: a questão do Bilhete Único e do Vale Transporte 

envolve dados, informações. Sabemos que tudo se transformou em algo 

muito pouco transparente, até a própria gestão. A gestão está deferida às 

próprias concessionárias. Isto gera uma situação, que não vou dizer de 

suspeição, mas de desconfiança. No momento em que vamos apreciar esta 

matéria, sem as informações necessárias, tudo fica muito difícil. Porque ouço 

aqui falar em quatro, cinco salários mínimos como isto representasse  

também uma grande remuneração. 

Quanto à questão do desemprego, quem está desempregado terá dificuldades 

até de procurar emprego com a limitação. 

Sr. Presidente, imagino que só será possível dar um voto com 

responsabilidade tendo as informações, que o Governo não enviou. Vou dar 

o voto contrário porque a matéria, por maioria nas Comissões, vai seguir o 

seu curso e chegar à votação, mas que, pelo menos, até o dia da votação 

definitiva a informação chegue. E aí, todos nós poderemos votar com 

conhecimento, querendo até contribuir. Mas, com informação. 

O voto é contrário, Sr. Presidente. 

O SR. EDSON ALBERTASSI – Voto divergente, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Edson Albertassi. 

O SR. EDSON ALBERTASSI – Favorável. 
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O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) - André Lazaroni. 

O SR. ANDRÉ LAZARONI – Sr. Presidente, o voto é favorável ao Projeto. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Rogério Lisboa. 

(Pausa) 

Deputado Marcos Muller. (Pausa) 

Deputado Comte Bittencourt. 

O SR. COMTE BITTENCOURT – Sr. Presidente, na mesma linha do meu 

voto na Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e 

Controle. No mérito, favorável, esperando aperfeiçoamento com as 

Emendas. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Luiz Paulo. 

O SR. LUIZ PAULO – Sr. Presidente, acompanho o abalizado voto do 

Presidente da Comissão de Trabalho, Legislação Social e  Seguridade  

Social, Deputado Paulo Ramos. O voto é contrário. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Três a dois. 

O parecer foi aprovado. 

ANUNCIA-SE A DISCUSSÃO ÚNICA, EM REGIME DE URGÊNCIA, 

DO PROJETO   DE   LEI   2247/2016 , DE AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO (MENSAGEM 48/2016), QUE ALTERA A LEI Nº  6.138, 

DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011 E A LEI Nº 2.804, DE 8 DE OUTUBRO 

DE 1997, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

(PENDENDO DE PARECER DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA; DE TRANSPORTES; E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE.) 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) - Para emitir parecer pela 

Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Albertassi. 

O SR. EDSON ALBERTASSI (Para emitir parecer) – O parecer é pela 

constitucionalidade, Sr. Presidente. 

O SR. LUIZ PAULO – Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Voto contrário do Deputado 

Luiz Paulo. 

O SR. LUIZ PAULO – Mas quero fazer uma pergunta a V.Exa. 

Este Projeto é de outro grau de diferença. 
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Hoje, os moradores de Paquetá e da Ilha Grande são isentos e este Projeto 

propõe que eles paguem. E aqueles que não sejam frequentadores habituais 

terão o que chamam de “tarifa de turismo”, uma supertarifa. Eu gostaria de 

ter o compromisso de V.Exa. de superar a seguinte questão. Imagine que 

uma pessoa humilde mora na Ilha de Paquetá e arranja um namorado que 

tem que ir lá uma vez por semana e que esta tarifa turística seja de 40 pratas! 

Esse cara não vai mais namorar ninguém. Se o senhor superar isso, eu tiro o 

voto da inconstitucionalidade, porque habitual, eu não sei o que é. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Presidente, é evidente que o 

Plenário e as Comissões vão votar e depois vão para receber emendas, mas 

esse Projeto me parece natimorto, até porque punir quem mora em Paquetá... 

não estou entendendo, mas... 

O SR. LUIZ PAULO – Está bem. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) - Mas vamos avançando. 

O SR. LUIZ PAULO – Então, Sr. Presidente, eu mantenho o voto pela 

inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Chiquinho da 

Mangueira. (Pausa) 

Deputado André Lazaroni. 

O SR. ANDRÉ LAZARONI – Voto pela constitucionalidade, com o mesmo 

entendimento de que no mérito é inócua a discussão. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Perfeito. 

O SR. ANDRÉ LAZARONI – Sr. Presidente, no outro dia, disse que o ato  

de devolução de V.Exa. foi, na verdade, um ato político. Não existe no 

mundo jurídico a devolução. Votamos contra ou a favor. Então, nesse 

momento é pela constitucionalidade, mas no mérito nós vamos discutir. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) - Deputado Jorge Felippe Neto. 

O SR. JORGE FELIPPE NETO – Sr. Presidente, nesse Projeto, o voto é pela 

inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) - Deputado Carlos Minc. 

O SR. CARLOS MINC – Sr. Presidente, vou acompanhar o voto do 

Deputado Luiz Paulo e do Deputado Jorge Felippe Neto, pela 

inconstitucionalidade. Explico por que razão eu vejo a inconstitucionalidade. 

Primeiramente, esse Projeto pune muito e economiza muito pouco. Acho que 
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ele cria uma quebra de compromisso; por exemplo: o Governo diz que o 

morador de Paquetá ou da Ilha Grande não vou pagar. Eu moro no Rio  e 

falo: “Oba, vou morar lá”. Aí, mudo-me para lá, desfaço o que eu tenho aqui 

e vou morar num lugar bacana porque sei que o Governo, por lei, disse que 

para quem mora lá é de graça. Depois que eu estou morando lá, que eu me 

desfiz do apartamentozinho que eu tinha aqui na Glória, o Governo chega e 

fala: “Não é mais como eu tinha dito”. É uma quebra de compromisso, e é 

também muita maldade. Economiza muito pouco e quebra um compromisso. 

Portanto, acompanho o voto pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Paulo Melo. 

O SR. PAULO MELO – Sr. Presidente, estou voltando e estou aprendendo. 

Estava conversando. Aqui se diz muito que, depois da Comissão de 

Constituição e Justiça, o resto é tudo mérito, o que é um equívoco. Comissão 

de Orçamento não é mérito. Comissão de Orçamento é técnica. Ela tem que 

observar a lei 4320, de Execução Orçamentária, de 1964; ela tem que 

observar a Lei de Diretrizes Orçamentárias; ela tem que observar a execução 

orçamentária, a receita. E isso não é mérito, assim não é na Comissão de 

Constituição e Justiça. Vi Deputados que me antecederam dizendo: “É 

inconstitucional”, mas são os mesmos que aprovaram várias 

inconstitucionalidades. As gratuidades oferecidas por esta Casa caíram em 

todos os tribunais porque eram inconstitucionais. Violavam frontalmente o 

art. 112 da Constituição por não indicarem a fonte de custeio. Não existe 

estado gratuito. Cada um paga. Existe o atendimento às classes mais 

necessitadas, aquelas que demandam mais o Estado. 

A matéria não é inconstitucional. Ela pode ser equivocada, o que merece 

uma discussão aprofundada, em especial no sentido daqueles que dependem 

como sobrevivência desse transporte aquaviário. Então, pela luz do Direito, a 

matéria é extremamente constitucional, até por que quem pode mais pode 

menos, quem pode menos pode mais. A gratuidade é dada pelo Governo do 

Estado que tem a premissa constitucional e a atribuição precípua de 

administrar o Estado baseado nas leis vigentes. 

Dou o parecer pela constitucionalidade da matéria, Sr. Presidente, mesmo 

entendendo que é uma matéria que precisa de discussão, porque nela há 

inúmeros equívocos. 
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O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Waguinho. 

O SR. WAGUINHO (Para emitir voto em separado) – Meu voto é pela 

constitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Marcelo Simão. 

Quatro a três, pela constitucionalidade. 

O SR. MARCELO SIMÃO (Para emitir voto em separado) – Sr. Presidente, 

favorável. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Para emitir parecer pela 

Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, 

convido o Sr. Deputado Pedro Fernandes. 

O SR. PEDRO FERNANDES (Para emitir parecer) – Sr. Presidente, vou 

votar favorável usando os mesmos critérios que tenho utilizado até aqui de 

ampliar o debate, mesmo já anunciando que, se continuar da forma que está, 

se as emendas não melhorarem o Projeto, não terei como votar. Favorável  

até por que sou o Deputado mais votado de Paquetá, mas temos que 

estabelecer critérios. Não posso votar a favor, ou contra, por que tenho mais 

voto ou menos voto num determinado local, mas entendo que esse Projeto 

precisa ser emendado, melhorado, para que tenha a possibilidade de ser 

aprovado. 

O SR. ZAQUEU TEIXEIRA – Voto divergente. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Zaqueu Teixeira. 

O SR. ZAQUEU TEIXEIRA (Para emitir voto em separado) – Sr. 

Presidente, preliminarmente, sob o ponto de vista orçamentário, da mesma 

forma que o anterior, este Projeto não traz uma linha do valor que impacta o 

orçamento ou desonera o orçamento público. 

Além do não cumprimento da lei orçamentária, nós temos um direito social 

que está sendo retirado pelo presente Projeto, razão pela qual, sendo 

orientado pela bancada do PDT, nosso voto é contrário ao Projeto. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Edson Albertassi. 

O SR. EDSON ALBERTASSI (Para emitir voto em separado) – Favorável. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado André Lazaroni. 

O SR. ANDRÉ LAZARONI (Para emitir voto em separado) – Sr. Presidente, 

voto com o relator. 
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Quero aproveitar este momento para parabenizar a decisão da Ministra do 

Supremo Tribunal Federal que proibiu o arresto judicial do orçamento 

estadual e que determinou redução de 20% do repasse do duodécimo para os 

Poderes, acompanhando a queda da receita líquida corrente. 

Meu voto é favorável na Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização 

Financeira e Controle, mas, como eu disse anteriormente ... 

(Manifestação das galerias) 

Eu vou respeitar as vaias. Deixa só eu terminar. Não tem problema nenhum. 

Eu estou acostumada à vaia, depois podem vaiar, mas estou fazendo uma 

justificativa e não tem problema nenhum. 

Quero, Sr. Presidente, dizer, mais uma vez, estou votando aqui  pela 

comissão técnica por entender que está respeitando os padrões, mas, no 

mérito, já quero declarar que vou ser contra esse Projeto. Está bom? Podem 

ficar tranquilos. Só quero respeito. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Comte Bittencourt. 

O SR. COMTE BITTENCOURT (Para emitir voto em separado) – Sr. 

Presidente, os votos são os mais curiosos possíveis. 

Independente do pacote de maldade do Governador Pezão, que todos nós 

estamos acompanhando, neste Projeto, como disse o Deputado Zaqueu 

Teixeira, nós temos que buscar corrigir injustiças sociais. Essa gratuidade foi 

objeto de um profundo debate na CPI das Barcas, presidida pelo Deputado 

Gilberto Palmares, que trouxe ao debate da Casa a questão da tarifa do 

transporte aquaviário de Paquetá e da Ilha Grande. Só que dali saiu a 

gratuidade, sem nenhum tipo de corte social. O Estado não tem condições, 

todos nós sabemos disso. 

O Deputado Paulo Melo se referiu aos deputados de Niterói que andam de 

barca. Eu não tenho Bilhete Único, eu pago RioCard. 

Posso pagar com o meu RioCard. Não há por que usar o Bilhete Único. 

Tenho o meu Riocard aqui no bolso. 

Não se justifica que toda população de Paquetá tenha gratuidade. Quem paga 

isso é o servidor, o contribuinte. E falta dinheiro para outras pontas. 

Aprovar este Projeto? Não estamos apoiando o pacote de maldades do 

Governador Pezão. Nós estamos aqui para defender o direito do servidor, a 
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garantia do seu salário. Essa sim é uma garantia que temos que preservar. 

Agora, dar gratuidade a todos, inclusive àqueles que podem pagar, parece- 

me que é demais. 

O meu voto é favorável a discutirmos e aperfeiçoarmos esta matéria. Não é 

possível gratuidade para quem pode pagar. E quem vai pagar por isso é o 

trabalhador mais pobre. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Luiz Paulo. 

(Manifestação nas galerias) 

O SR. LUIZ PAULO - Sr. Presidente, eu considero que a população de 

Paquetá e da Ilha Grande receberam um justo benefício de poder usar as 

barcas, que são seus veículos únicos de transporte, de forma graciosa, visto 

que são residentes. E os não residentes é que pagam a tarifa. Razão pela qual 

este Projeto pretende punir os residentes, tirando-lhes um benefício que já 

tinham. 

Por este motivo, eu apresento o meu voto contrário. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Waguinho. 

O SR. WALDECK CARNEIRO – Acompanho o Relator. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Deputado Paulo Ramos. 

O SR. PAULO MELO – Mas, Sr. Presidente, pela Comissão de Orçamento? 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – É. 

O SR. PAULO MELO – Eu não dei parecer, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – V.Exa. é 1º Suplente. Votaram 

os sete. 

O SR. PAULO MELO – Ah, perfeito! Desculpe. 

O SR. PAULO RAMOS – Pela Comissão de Trabalho, quero, em primeiro 

lugar, registrar que o Deputado Luiz Paulo provocou a minha memória, 

fazendo com que me lembrasse do tempo em que morava em Realengo e 

tinha uma namorada em Paquetá. Certamente, se essa parcela do pacote de 

maldades estivesse em vigor à época, teria eu dificuldades maiores de 

namorar. 

De qualquer maneira, Deputado Luiz Paulo, muito obrigado por ter trazido à 

minha memória um dos raríssimos casos de amor da minha vida. 

Sr. Presidente, foi apenas para descontrair. 



102  

O Deputado Luiz Paulo falou nos usuários que não são moradores. E os 

trabalhadores autônomos? Os trabalhadores que prestam serviços eventuais? 

Aqui, V.Exa. foi muito feliz quando registrou preocupação. Não quero 

interpretar o posicionamento de V.Exa. Tenho até grande dificuldade, porque 

V.Exa. está num nível mais elevado da minha interpretação. 

Mas obviamente, além da falta de informação - as informações que seriam 

necessárias – o que acarreta de economia é muito pouco, e ainda vai 

convulsionar ainda mais a população da Ilha Grande e de Paquetá. 

Há situações na vida em que o sujeito mora e não tem como comprovar a 

residência. Não tem como. E aí, como comprovará ser morador? Há até 

habitações não regularizadas, habitações cuja utilização não pode ser sequer 

confessada. 

Então, Sr. Presidente, pela Comissão de Trabalho, Legislação Social e 

Seguridade Social, em homenagem ao trabalhador, o voto só pode ser 

contrário. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Obrigado, Deputado Paulo 

Ramos. 

Para declaração de voto, tem a palavra o Deputado Edson Albertassi. 

O SR. EDSON ALBERTASSI (Para declaração de voto) – Voto favorável, 

Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Tem a palavra, para declaração 

de voto, o Deputado André Lazaroni. 

O SR. ANDRÉ LAZARONI (Para declaração de voto) – Sr. Presidente, voto 

favorável. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Tem a palavra, para declaração 

de voto, o Deputado Rogério Lisboa. (Pausa) 

Tem a palavra o Deputado Marcos Muller. (Pausa) 

Tem a palavra o Deputado Comte Bittencourt. 

O SR. COMTE BITTENCOURT (Para declaração de voto) – Sr. Presidente, 

na mesma linha da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização 

Financeira e Controle voto favorável, esperando as Emendas. 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Tem a palavra, para declaração 

de voto, o Deputado Luiz Paulo. 
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O SR. LUIZ PAULO (Para declaração de voto) – Sr. Presidente, eu gostaria 

muito de acompanhar o voto do meu amigo, parceiros de todas as horas, o 

Deputado Comte Bittencourt, mas, mais uma vez, acompanho o voto do 

nobre Presidente da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade 

Social, Deputado Paulo Ramos. O meu voto é contrário. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (JORGE PICCIANI) – Três a dois. Aprovado o 

parecer a favor do Projeto, contra o Relator. 

Com os pareceres emitidos, para discutir os dois Projetos, tem a palavra o 

Deputado Luiz Paulo. 

O SR. LUIZ PAULO (Para discutir a matéria) – Sr. Presidente, em exercício, 

Deputado André Ceciliano, Srs. Deputados, inicialmente, vamos discutir o 

Projeto de Lei 2248/2016, de autoria do Poder Executivo - que nos últimos 

tempos não pensa no que envia a esta Casa - que acrescenta dispositivos à 

Lei 5628/2009, que é a Lei do Bilhete Único. 

Pretende o Chefe do Executivo, sem nenhuma demonstração numérica, sem 

apresentação de nenhum estudo, limitar o valor do benefício do Bilhete 

Único, em R$150,00. 

Deputado Waldeck Carneiro, procurei fazer as contas com todos os modais 

possíveis, com duas viagens por dia, durante 22 dias e nenhuma conta 

consegue chegar a esse valor. Todas as contas superam os R$150,00. 

Deputado, querido amigo, Prefeito de Itaboraí, o cidadão que mora em 

Itaboraí, esse sim, vai se enforcar, porque sua tarifa está em torno de 

R$11,00. Se ele trabalhar no Centro, gastará onze vezes dois, R$22,00 por 

dia, vezes 22 dias, serão R$464,00. Com o subsídio de R$150,00 terá que se 

virar em R$300,00. 

Imagine, Deputado Carlos Osório, que ele trabalhe na Zona Sul, salte aqui no 

Centro e faça uma integração com o Metrô, adicionará a esse valor, duas 

vezes vinte e dois, vezes quatro reais e dez centavos. O cidadão vai trabalhar 

para pagar tarifa. Como existe um critério do Vale Transporte no Bilhete 

Único, será demitido. 

Como o Comperj está fechado, devido à péssima gestão da Petrobras, esse 

cidadão terá a sua vida absolutamente transtornada. Esta Casa não pode 

admitir algo tão violento contra os interesses das populações mais humildes, 

como esse Projeto. 
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Celebramos aqui que o Bilhete Único foi uma grande conquista do Estado e 

da sociedade fluminense. Um subsídio de R$600 milhões por ano é muito 

para os tempos atuais? Claro! Precisa de revisão? Sem dúvida alguma! Mas 

não liquidando a vida e o trabalho dos menos favorecidos. 

Por isso é necessário que o Parlamento reflita profundamente sobre esse 

Projeto. Em particular, foi em função disso que votamos pela 

inconstitucionalidade do mesmo e, no mérito, também contrário. (Palmas) 

É claro que apresentamos um elenco de emendas para que, com os outros 

Srs. Deputados, possamos tentar superar a dramaticidade desse Projeto. 

E afirmo: um Projeto como esse não faz parte de um pacote de maldades; faz 

parte de um pacote de perversidades. É muito pior ainda! 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – O próximo orador inscrito é o Sr. 

Deputado Osório. 

Quero dizer que estão inscritos os Deputados Eliomar Coelho, Carlos Minc, 

Zaqueu Teixeira, Samuel Malafaia, Bruno Dauaire, Paulo Ramos, 

Enfermeira Rejane, Zeidan, Waldeck Carneiro, Janio Mendes e Luizinho. 

O SR. OSÓRIO – Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde. 

Estamos aqui discutindo os Projetos de Lei encaminhados pelo Poder 

Executivo 2248/2016, que trata do Bilhete Único, e o 2247/2016, que trata  

da questão das barcas. 

O Deputado Luiz Paulo apresentou, de maneira muito clara, nesta tribuna e 

nos seus votos pela inconstitucionalidade desse Projeto, que da maneira com 

que esse Projeto foi encaminhando, estabelecendo um limite de R$ 150,00 

por mês para o beneficiário do Bilhete Único fazer jus, ele está 

automaticamente prejudicando aqueles que moram mais longe, que, por 

conseguinte, são os mais pobres. Isso é inaceitável! Isso é injusto! (Palmas) 

Isso não pode ser aprovado por esta Assembleia Legislativa. 

Nós tivemos hoje uma reunião de bancada – Deputado Luiz Paulo, eu, e 

falando por telefone com a Deputada Lucinha – e apresentamos uma série de 

emendas nas quais fomos apoiados e acompanhados pelo Deputado Comte 

Bittencourt. As nossas emendas buscam corrigir essa injustiça. 

O Deputado Luiz Paulo fez aqui a conta, que é fácil de fazer. Coronel Jairo, 

imagine um cidadão que mora em Tanguá ou em Itaboraí. Ele tem que pegar 
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um ônibus – não tem outra alternativa; lá não passa trem - de R$ 10,50/ R$ 

11,00, para chegar ao Centro da Cidade e, depois, se ele não trabalhar no 

Centro, tem que pegar um outro ônibus ou o metrô para ir para um outro 

local. Se esse Projeto for aprovado, vão tirar do bolso desse cidadão no 

mínimo R$300,00. Ou isso vai cair na conta do empregador, e ele vai ser 

demitido, ou ele vai ter que colocar, por mês, esse dinheiro. Quem, nessa 

situação de hoje do Rio de Janeiro, tem condição de fazer um desembolso 

desse tipo? Isso é inaceitável! 

Outra questão que queremos corrigir, com as emendas, Deputado Waldeck e 

Deputada Martha Rocha: hoje, qualquer cidadão, ganhando quanto ganhe, 

pode fazer jus ao benefício do Bilhete Único. 

O Bilhete Único tem seus subsídios extraídos do Fundo de Combate à 

Pobreza. É razoável pegarmos recursos do Fundo de Combate à Pobreza para 

subsidiar passagem de quem ganha R$15 mil ou R$ 20 mil? É óbvio que não 

é justo! Então nós pretendemos também estabelecer um limite que vai ser 

discutido nas emendas. Nós temos a nossa proposta de um valor de renda 

máxima para fazer jus ao benefício. Esse é um tema que precisa ser tratado 

por esta Assembleia Legislativa. Porque, senão, a lei do Bilhete Único, que 

criou o maior programa social do Estado, estará destruindo esse programa, se 

este Projeto de Lei for aprovado. Então, é um grande equívoco do Poder 

Executivo, mais um, ao encaminhar o Projeto nessas condições, porque não 

foi discutido com ninguém. Se tivessem perguntado a qualquer pessoa que 

conhece transporte – eu fui Secretário de Transporte do Estado –, nós 

teríamos dito que essa não é a melhor maneira de tratar esse tema, é uma 

maneira injusta, perversa e não pode ser aprovada. 

Agora, eu quero trazer a esta tribuna, Sr. Presidente, outro gravíssimo 

problema que não foi colocado ainda aqui, e eu vou pedir o apoio dos Srs. e 

Sras. Deputadas. No dia da emissão do pacote, o Governador publicou um 

Decreto que aumenta o valor do Bilhete Único de R$6,50 para R$7,50, com 

validade a partir de 1º de janeiro. Esse Decreto é ilegal, porque ele vai contra 

a Lei que criou o Bilhete Único. 

A Lei que criou o Bilhete Único, que é a Lei 5428, de 29 de setembro de 

2009, estabelece no seu art. 5º – o Deputado Coronel Jairo conhece bem essa 

Lei –, o seguinte: “o valor pecuniário do Bilhete Único será devidamente 
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atualizado...” Atenção... “o valor pecuniário do Bilhete Único será 

devidamente atualizado no mesmo índice de reajustamento ou revisões das 

tarifas intermunicipais de ônibus, sempre na mesma data e na mesma 

proporção.” 

Ou seja, o Governador não tem autoridade para publicar um decreto 

aumentando o Bilhete Único de R$6,50 para R$7,50, acima de 15%, porque 

isso não está de acordo com o aumento da tarifa de ônibus intermunicipal. 

Ora, como era feito regularmente? Publica-se um decreto com aumento da 

tarifa de ônibus municipal e, no mesmo D.O, no mesmo valor, o aumento do 

Bilhete Único. Sempre foi feito dessa maneira. 

Então, ou o Governador está antecipando que o aumento da tarifa de ônibus 

intermunicipal será superior a 15%, que é mais do que o dobro da inflação, 

quando a regra é aumentar as tarifas pelo IPCA, cuja projeção é algo em 

torno de 7%, ou ele está antecipando que vai aumentar a tarifa de ônibus em 

15%, mais do que o dobro da inflação, ou esse decreto do aumento da tarifa 

do Bilhete Único não existe. 

Por isso, hoje, a bancada do PSDB apresentou, protocolou, aqui, na Alerj,  

um Decreto Legislativo que revoga o Decreto do Governador com o aumento 

de R$6,50 para R$7,50 das tarifas do Bilhete Único. 

Isso é mais um erro do Governo do Estado. O Governo do Estado está 

editando decretos e mandando matérias para esta Casa sem ter a consciência 

dos erros que está cometendo. Isso precisa ser avaliado com muito cuidado. 

Eu gostaria de pedir a esta Casa que apoie esse Decreto Legislativo que 

derruba o Decreto do Governador, que estabelece um aumento ilegal, porque 

só pode aumentar; ou muda a Lei, ou aumenta na mesma proporção e na 

mesma data dos ônibus intermunicipais. 

Por favor, Deputado Milton Rangel. 

O SR. MILTON RANGEL – Deputado Osório, só um esclarecimento. V. 

Exa. já foi Secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro. Quem é 

que controla o uso do Bilhete Único e do Riocard? 

O SR. CARLOS OSÓRIO – O Bilhete Único e o Riocard são 

responsabilidade da Secretaria Estadual de Transportes e para isso a 

Secretaria Estadual de Transportes contratou uma auditoria independente 

para fazer esse acompanhamento. 
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Esse processo precisa ser aprimorado, Deputado. Quem faz a compensação e 

o controle é a própria Riocard. Esse é um tema que, também através das 

emendas, nós pretendemos corrigir, porque existem os famosos saldos dos 

cartões, que, até hoje, não existe uma justificativa para onde eles são 

aplicados, aqueles que não são utilizados depois de um ano pelo usuário. 

Nós pretendemos também, através de uma emenda, nesse mesmo Projeto do 

Bilhete Único, sanar essa questão. Mas a responsabilidade é da Secretaria 

Estadual de Transportes, através de uma auditoria independente, contratada 

pela própria. 

Existe questionamento se a gestão deveria ser feita pela Riocard. O Tribunal 

de Contas do Estado recomendou ao Governo do Estado, no final do ano 

passado, que fosse feita uma licitação para contratação de um novo operador 

para o controle do Bilhete Único. Até o momento, o Poder Executivo não 

lançou esse edital de licitação. 

O SR. MILTON RANGEL – V.Exa. tem noção dos custos do Estado com o 

Bilhete Único, com o RioCard? 

O SR. CARLOS OSÓRIO – O Bilhete Único, em subsídio do Governo do 

Estado no ano passado fechou na casa de R$ 600 milhões por ano. A 

projeção para este ano é um valor superior a esse. Esse número não está 

fechado. Então, estamos falando de recursos públicos da monta de R$ 600 

milhões que são pagos pelo Estado aos transportadores por conta do 

benefício do Bilhete Único. 

O SR. MILTON RANGEL – Obrigado, Deputado Osório. Desculpa, Sr. 

Presidente, por utilizar o conhecimento do nosso ex-Secretário  de 

Transporte. 

Muito obrigado. 

O SR. CARLOS OSÓRIO – Muito obrigado, Deputado. 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Esclareço aos Deputados que 

temos mais de 12 Deputados inscritos. Todos terão vez e voz. Só por conta, 

já são 16h15. 

A SRA. ZEIDAN – Solicito um aparte e uma compreensão da Presidência e 

dos Deputados exatamente para completar a pergunta do nosso Deputado, 

aproveitando que V.Exa. já foi Secretário da pasta. 
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Por ser uma auditoria, o controle, o cadastro do usuário, a decisão de quem 

vai usar o Bilhete, é feito pela Secretaria, o controle dos valores é feito por 

esse grupo, ou só pelo grupo que tem essa denominação de controle. 

O SR. CARLOS OSÓRIO – Quem concede o Bilhete Único na ponta é a 

operadora RioCard baseada na legislação. Esse é um dos questionamentos no 

Tribunal de Contas. Por isso, o Tribunal de Contas recomendou, Deputada, 

ao Governo do Estado que fizesse uma licitação para termos uma terceira 

empresa, entidade que vencesse a licitação, o certame, que não fosse a 

RioCard, que é vinculada às empresas de ônibus. Essa foi a recomendação  

do TCE ao Poder Executivo Estadual. A ideia é que isso fosse licitado no 

primeiro semestre deste ano. Até o momento, a licitação não foi lançada. 

Sr. Presidente, era isso o que eu queria dizer. Agradeço a intervenção dos 

Srs. Deputados. 

Para concluir, Sr. Presidente, o tema do Bilhete Único é de gravíssima 

importância, Sras. e Srs. Deputados. Não podemos permitir, em hipótese 

nenhuma, que esta matéria, do jeito que foi encaminhada para cá, seja 

aprovada. Precisamos aperfeiçoá-la através de Emendas, ou rejeitá-la. Do 

jeito que está não dá. 

A proposição feita pelo Presidente – vou procurá-lo para esclarecer - de 

alterar o subsídio, vou lembrar a S.Exa. que isso só pode ser feito se a lei do 

Bilhete Único for alterada por esta Casa, porque ela é clara: o Bilhete Único 

só pode ser reajustado no mesmo valor das tarifas intermunicipais e na 

mesma data. Se houver um descompasso é ilegal. Por isso, apresentamos 

essa medida de decreto legislativo para cancelar o decreto do Governador 

que foi feito contra a lei do Bilhete Único. Pedimos o apoiamento dos 

Deputados aqui presentes. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – O próximo orador inscrito é o 

Deputado Eliomar Coelho. 

O SR. ELIOMAR COELHO – Sr. Presidente dos trabalhos desta Sessão, 

nobre Deputado André Ceciliano, Sras. e Srs. Deputados, funcionários, 

imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências das 

galerias, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos 

acompanham pelas redes sociais, quero começar saudando a presença dos 



109  

companheiros e companheiras que estão nas galerias e, ao mesmo tempo, 

lamentar que a ocupação das galerias esteja sendo muito pouca. Pelos temas 

que estão sendo abordados nesta Casa, as galerias tinham que estar cheias. 

As pessoas estão querendo entrar para participar, para ver, para assistir não 

só aos pronunciamentos, mas, acima de tudo, assistir à decisão de cada 

parlamentar deste Legislativo. É isso que a população está querendo. 

Lamento profundamente. Acho que o que está acontecendo em termos desta 

Casa estar cercada desse jeito é constrangimento para nós. 

Se está cercada é porque o que se está fazendo aqui é contra quem está lá 

fora. Isso, eu já falei e volto a repetir. 

O pior serviço público prestado à população do Estado do Rio de Janeiro é 

exatamente na política de educação. Isto eu tenho afirmado há muito tempo e 

não é só por causa de aumento, não. 

O serviço que sempre falamos que precisa ter pontualidade, conforto, 

segurança e preço acessível, nada disto existe em relação aos transportes 

públicos do Estado do Rio de Janeiro. Esta é que é a verdade. Lamentamos 

profundamente. 

Se apanharmos, por exemplo, o Artigo 18 da Lei que institui, exatamente, o 

Bilhete Único no Estado do Rio de Janeiro, veremos que diz o seguinte: 

“O Fundo será gerido através de uma unidade orçamentária específica no 

Orçamento que divulgará, semestralmente, o quantitativo de Bilhetes Únicos 

expedidos assim como os respectivos valores. 

Parágrafo 1º - a não disponibilização do relatório previsto no caput deste 

Artigo implicará no descredenciamento da concessionária ou permissionária 

do sistema único intermunicipal. 

Parágrafo 2º - a Secretaria de Estado de Transportes definirá e as 

concessionárias ou permissionárias implantarão, em prazo hábil, uma câmara 

de compensação tarifária, valores dos serviços do sistema eletrônico, 

devidamente, auditável para a partição entre as mesmas dos valores dos 

serviços prestados e subsidiados, permitindo acesso eletrônico em linha e 

tempo real a todas as informações relativas ao uso do Bilhete Único ao poder 

concedente.” 

Nada disto a população usuária desse sistema de transporte, tem a 

informação como direito. Então, é lamentável. 
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Isto daqui significa que também, da parte do Estado, que é o poder 

concedente, nada disto tem sido cumprido. Então, fica complicado. 

Quero saber de onde foram tirados os valores que são apresentados, por 

exemplo, nestas duas Mensagens enviadas ao Executivo. Quero saber, por 

exemplo: qual o impacto? Houve algum estudo, em relação ao impacto sobre 

as populações de Paquetá e Ilha Grande. Foi feito algum impacto? O que 

significa na vida das pessoas, quando estão habituadas a exatamente não 

pagar pelo transporte por serem moradores dessas localidades, de repente 

passar a pagar? Foi feito algum estudo? Não foi feito. 

Se você perguntar à Secretaria de Transportes, quantos passageiros, de 

Paquetá e Ilha Grande, usam exatamente o Bilhete Único? Também não 

sabem responder. Então, isso é complicado. 

Se passarmos, por exemplo, para o Bilhete Único, do jeito que está 

acontecendo hoje, um cidadão que mora numa cidade da  Baixada 

Fluminense e paga R13,50 no ônibus de lá cá e terá que apanhar mais outro 

ônibus para ir para o trabalho, mais R$3,80, ao somarmos esses dois valores, 

multiplicarmos por duas vezes - porque é para vir e depois voltar - e 

multiplicar por 22, que são exatamente os dias do mês que ele utiliza, dará 

mais de R$700,00. 

E aí, o que acontece? Atualmente, que tem o Bilhete Único, paga mais de 

R$300,00 e o resto é subsidiado pelo Estado. 

Agora vai pagar 600 e tantos reais por não haver nenhum subsídio do Estado, 

ficando o valor reduzido única e exclusivamente a 7,50, assim mesmo, com o 

teto de 150 reais. O resto quem paga é o usuário. 

Esse Projeto, acima de tudo, é imoral e carece de fundamentação. Não tem 

sustentação técnica que diga que o que está sendo solicitado deva ser 

acolhido. Portanto, nós, da bancada do Partido Socialismo e Liberdade, 

vamos votar contra as duas propostas, tanto em relação ao uso das barcas, 

agora com uma tarifa de Paquetá para cá e da Ilha Grande para a Cidade do 

Rio de Janeiro, assim como em relação à imoralidade que é querer empurrar 

goela abaixo isso que se refere ao Bilhete Único. 

Eram estas as minhas considerações. Até a próxima! 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – O próximo orador inscrito é nobre 

Deputado Carlos Minc. 
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O SR. FLÁVIO SERAFINI – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Tem a palavra, pela ordem, o 

Deputado Flávio Serafini. 

O SR. FLÁVIO SERAFINI (Pela ordem) – Sr. Presidente em exercício desta 

Sessão, Deputado André Ceciliano, quero fazer uma solicitação a V.Exa. e  

ao secretário da Mesa. Ontem apresentei um conjunto de projetos de lei e de 

projetos de resolução que dizem respeito a despesas da Alerj, à  

transparência, aos vencimentos dos Deputados, todos no sentido de cortar 

despesas na Assembleia Legislativa. Esses projetos não foram publicados no 

Diário Oficial de hoje. 

Sei que hoje a Mesa Diretora tratou de tema afim, inclusive  tomando 

algumas decisões semelhantes aos projetos de resolução que apresentei, mas 

não dá para entender que, das cinco iniciativas que apresentei, somente uma 

tenha saído no Diário Oficial e as outras tenham sido cortadas. Solicito a 

correção desse equívoco e gostaria que meus projetos saíssem com data 

retroativa, com a data que os apresentei. Não podemos banalizar o fato de 

que algumas questões saiam no Diário Oficial e outras não. O Diário Oficial 

serve para que se publique na íntegra a produção parlamentar, o que acontece 

nesta Casa Legislativa. 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – A Presidência vai consultar a 

Mesa Diretora. 

Nobre Deputado Carlos Minc. 

O SR. CARLOS MINC – Servidores presentes na Assembleia Legislativa, 

sejam muito bem-vindos! 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós, na Comissão de Constituição e Justiça, 

votamos pela inconstitucionalidade dos dois Projetos. No caso do Projeto  

que quebra praticamente o Bilhete Único, votamos pela 

inconstitucionalidade e apresentamos muitas emendas. Entendemos que, 

quebrando, na prática, o Bilhete Único, como esse projeto faz, os moradores 

que trabalham nas periferias mais distantes vão ficar em situação de 

desigualdade. V. Exa. bem conhece Paracambi, onde já foi Prefeito, Japeri, 

onde, infelizmente, não foi Prefeito por pouco, e vários outros municípios. 

Os empregadores vão preterir esses trabalhadores. O Projeto quebra o 
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princípio da isonomia e da igualdade de oportunidades, cria uma 

discriminação e volta atrás. Realmente, como está, é inconstitucional. 

O próprio Presidente Jorge Picciani, que presidia a Sessão, ouvindo os 

argumentos do Deputado Luiz Paulo, que votou dessa maneira – também 

votei dessa maneira, com outros argumentos, acompanhando a linha do 

Deputado Luiz Paulo –, falou que do jeito que está era o fim do Bilhete 

Único. Então, já temos certeza de que esse projeto não será aprovado da 

forma como foi apresentado. 

Também o outro quebra completamente a vida dos moradores de Paquetá e 

da Ilha Grande e vai representar um ganho absolutamente  insignificativo 

para o Governo, que sequer é estimado na Mensagem. Essas Mensagens, 

Presidente em exercício, Deputado André Ceciliano, além de perversas e 

cruéis, estão sendo muito mal elaboradas. Basta dizer que sete delas já 

voltaram, as das fundações; uma foi devolvida por ser impossível, a do 

confisco de 30%; outra, a do triênio, em bom momento a Enfermeira Rejane 

conseguiu uma liminar e também está fora da pauta, pois seria outra maldade 

inconstitucional – parabéns, Deputada! Então, vemos que pouco a pouco  

esse pacote está desmoronando. Essas duas matérias de hoje já está claro que 

não serão aprovadas desse jeito, porque, além de cruéis, são malfeitas. O 

Ministério Público, nas pessoas do Dr. Marfan e mais cinco Procuradores, 

esteve aqui para dizer que das 22, 14 eram inconstitucionais e que eles não 

tinham sido consultados. 

Sr. Presidente, estamos em um momento difícil. O Rio de Janeiro está 

quebrado. Não temos só que derrubar o pacote, mas também garantir que as 

pessoas venham a receber salário no final do mês. Os Deputados, mesmo os 

da oposição, onde me incluo, têm apresentado uma série de alternativas – o 

MUSPE, aliás, que esteve ontem aqui, apresentou 15 medidas, várias das 

quais que cortam gastos ou aumentam a arrecadação. Acho que nós, da 

oposição, não temos apenas que derrotar o pacote das maldades, mas temos 

que colocar na mesa alternativas que viabilizem o Governo, cortando... Por 

exemplo, hoje, a Mesa Diretora anunciou alguns cortes, que apoio e ainda 

acho que são tímidos; podemos ir adiante sem prejudicar o exercício do 

mandato parlamentar, como bem disse a Deputada Zeidan, e sem demagogia. 

É bom que se diga isso claramente. Mas acho que há gordura a ser cortada, 
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mais ainda em outros poderes, como o Poder Judiciário e o próprio 

Ministério Público. 

Ontem, o Supremo tomou duas medidas com as quais concordo 

completamente: uma impedindo que o Tribunal de Justiça faça arresto para 

pagar seus próprios funcionários e magistrados, o que acho correto; e outra, 

dizendo que o duodécimo para os poderes não é em função do orçamento lá 

atrás, mas em função da arrecadação real, o que já diminui 20%. 

Nós apresentamos, Deputado André Ceciliano, várias emendas. Ontem, no 

Projeto sobre a energia elétrica, apresentamos emendas tirando o aumento da 

taxa para 200 e 300 quilowatts, mas aumentando para lanchas, helicópteros, 

armas, perfumes; há que separar o que é essencial do que não é. A população 

pobre não vive sem energia elétrica, mas seguramente não tem barco, não 

tem helicóptero. Perfume pode faltar, o que não pode faltar é o arroz e o 

feijão na mesa do trabalhador. 

Este Parlamento foi pioneiro, no passado, pois foi o primeiro Parlamento 

estadual a acabar com os jetons, e participei diretamente disso. Isso tem 15 

anos. O Deputado Paulo Ramos, que na época era Deputado Federal, 

lembrou que não existia jeton no Congresso Nacional, mas existia em vários 

Parlamentos estaduais, e o Rio de Janeiro foi o primeiro a acabar com isso. 

Acabamos também com o voto secreto para praticamente todas as votações, 

uma delas foi contestada. Participei diretamente dessas iniciativas que 

imprimem a esta Casa um papel de vanguarda, e acho que esta Casa agora 

deve retomá-lo. As medidas apresentadas foram muito boas, mas podem ser 

expandidas, e foi criada uma comissão para isso. 

Ocorre que os outros poderes têm que participar. O Poder Judiciário e o 

Ministério Público aprovaram recentemente, e é bom que se diga que isso 

também passou pela Casa e deve ser revisto, questões que não 

correspondem, ainda mais em momentos de crise. Não pode haver um 

sistema de castas. O sacrifício tem que ser pra todos. Temos que correr atrás 

dos 64 bilhões de dívida ativa que não são cobrados, temos que melhorar 

aquele fundo de 10% – aliás, ontem foi repetido no acordo do Presidente da 

República com os governadores. Nós poderíamos passar esse Fundo aqui no 

Rio, porque nós fomos pioneiros nisso, para 20% ou 25% e não penalizar 

mais ainda os funcionários públicos e o único Poder, o Poder Executivo. 
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Então, esta é a nossa posição e as nossas considerações, Sr. Presidente. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Para discutir a matéria, tem a 

palavra o Deputado Zaqueu Teixeira. 

O SR. ZAQUEU TEIXEIRA (Para discutir a matéria) - Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, quero cumprimentar os servidores presentes no plenário e 

nas galerias desta Casa. 

Sr. Presidente, nós verificamos que o Governo de fato é um Governo que 

encaminha para esta Casa um pacote de maldades. Porque os dois Projetos  

da pauta de hoje são a negação dos direitos sociais conquistados pelas 

pessoas. Quando vemos aqui um Projeto de Lei que pretende limitar o valor 

do Bilhete Único, pretende o quê com isso o Governo? É desonerar apenas 

os seus cofres? Não. Não está enxergando o agravamento social que vai 

produzir com essas medidas. Porque limitar o Bilhete Único a R$150,00 o 

valor do subsídio é gerar mais desemprego. E vai gerar mais  desemprego 

para quem? Para os moradores da Região Metropolitana, que serão os mais 

afetados com a limitação produzida por esta lei. 

Se formos para a minha cidade, a Cidade de Queimados, Japeri, Nova 

Iguaçu, se formos a Itaboraí, Tanguá, essas pessoas não estão percebendo 

que isso vai gerar desemprego, sim, se esse Projeto passar nesta Casa. Na 

hora de fazer uma reflexão e de apresentar os dados o Governo não 

apresenta. Porque ele não apresentou aqui neste Projeto uma única linha de 

qual vai ser a economia que se pretende fazer para que possamos ter aqui 

uma posição abalizada. 

E aí ficam os parlamentares, e a bancada do PDT fez uma profunda reflexão, 

de que não dá para salvar. É tão ruim a proposta. As Emendas são Emendas a 

fim de minorar os impactos. Agora, como você limita sob o ponto de vista da 

renda? 

Ouvi aqui vários discursos dizendo, não, vamos limitar. Quem ganha dois 

salários mínimos, três, quatro, cinco tenha o benefício. Pois bem. Pergunto 

aos senhores: como vamos viabilizar se hoje o controle é feito pelo CPF e 

todos têm a garantia do sigilo fiscal das contas que apresentam ao Imposto  

de Renda? Como vamos verificar isso? Então, são ideias que surgem, mas 



115  

que no dia  a dia, na prática do mundo real são difíceis de serem 

implementadas. 

Sr. Presidente, verificamos que de fato o que este Projeto pretende não é 

desonerar os custos do Estado; o que ele pretende sim, é agravar a situação 

econômica que estamos vivendo. É agravar a situação econômica porque vai 

gerar desemprego, sim. 

Ouvimos aqui algumas soluções no seguinte sentido: então vamos aumentar 

o valor do subsídio para o empregador. O subsídio hoje é de R$6,50. O 

Governo já propôs para R$7,50, e já ilegal porque isso tem de ser feito na 

hora em que a tarifa for reavaliada, porque o Projeto através de decreto já 

passou de R$6,50 para R$7,50. Mas em janeiro nós teremos a revisão 

tarifária. E qual será o impacto dessa revisão tarifária na vida dos 

trabalhadores? Por isso que essa discussão tem de ser feita em conjunto. Não 

dá para separar a discussão da revisão tarifária com o subsídio que o 

Governo concede através do Bilhete Único. 

E olha, esse não é um recurso do Governo, não. Esse é um recurso da 

sociedade. E essa política foi aprovada para reduzir o desemprego daqueles 

que moram na Região Metropolitana. 

Vou dar um exemplo aqui, Deputado Waldeck Carneiro, dos municípios de 

Queimados e Campo Grande. Quando olhamos a quilometragem para a 

capital, não vamos ter tanta diferença de Campo Grande para Queimados, 

mas, na hora de ver o valor da tarifa, percebemos a diferença. Porque um, o 

valor é três e oitenta, e o de Queimados, o valor é muito superior: oito e 

noventa, dez e cinquenta, e por aí vai dependendo da categoria e do trajeto 

que o ônibus percorre. 

Então, é gerar desemprego. Não dá para que esse pacote seja aprovado; não 

dá para que essa lei, que, na prática, acaba com o Bilhete Único, seja 

aprovada. Por isso a posição do PDT em votar contrário a esse Projeto. 

As Emendas apresentadas procuram minimizar, permitindo que se possa 

limitar o acesso àqueles que percebam até quatro salários mínimos. Mas isso 

é de difícil comprovação e difícil aplicação, na ponta, e de difícil 

fiscalização, por parte dos órgãos de controle. 

Por outro lado, o limitador de R$150,00 é um grave equívoco também. E não 

dá para ter esse limitador, porque não leva em consideração a realidade de 
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cada trabalhador, de cada trabalhadora, que precisa e uso o Bilhete Único. E 

não queremos agravar a situação social, econômica e financeira dos 

moradores da Região Metropolitana. 

O segundo ponto é com relação às barcas. Hoje, quem mora em Paquetá tem 

o direito social garantido de ter o transporte gratuito. Por que isso? Muitos 

pensam apenas que o morador está usufruindo de benefício. Negativo. Ele 

usufrui para trabalhar, sim. Isso já está incorporado na vida dele, quando 

pega essa gratuidade. Mas, na hora em que ele precisa de um atendimento 

médico, ele vai precisar usar o transporte aquaviário, sim, para sair de 

Paquetá, na busca de garantir a sua saúde no Rio de Janeiro. 

Quando ele sai de lá para estudar, da mesma forma. Por isso foi garantida a 

gratuidade. Porque é um benefício social, sim. E acabar com a gratuidade 

para os moradores de Paquetá e Ilha Grande também é outro grave equívoco 

que o Governo está mantendo. Sem apresentar a conta, sem dizer quanto é 

gasto de subsídio para os moradores de Paquetá e da Ilha Grande. 

Por isso, nós, que aqui estamos, devemos rejeitar as duas leis, votando 

contra, quando voltar à Ordem do Dia. 

Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – O próximo orador inscrito é o 

Deputado Samuel Malafaia. (Pausa) 

Não se encontrando presente, o próximo orador inscrito é o Deputado Bruno 

Dauaire, que dispõe de dez minutos. 

O SR. BRUNO DAUAIRE (Para discutir a matéria) – Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, todas as pessoas que se encontram no plenário, nas galerias, 

precisamos interpretar a Constituição da maneira que dever ser interpretada. 

Devemos tratar os iguais de maneira igual, e os desiguais de maneira 

desigual. E não é, ao que me parece - embora nos falte tanta informação - 

no Projeto enviado pelo Executivo. O objetivo dele é justamente colocar as 

pessoas que possuem um poder aquisitivo menor e as pessoas que possuem 

um poder aquisitivo maior na mesma vala. 

E nós, Parlamentares, devemos ter esse discernimento. Devemos elaborar 

Emendas que possam consertar esse Projeto, mas não podemos jamais deixar 

de manifestar novamente duas questões que envolvem o pacote de maldades, 

Deputado Eliomar Coelho. 
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Em nenhum Projeto enviado pelo Executivo encontramos informações claras 

que nos possibilitem votar com tranquilidade. Parece que toda vez em que 

venho a esta tribuna tenho que ressaltar essa questão. Nenhum parlamentar 

aqui pode votar um projeto nessas condições. É preciso que diferenciemos o 

processo legislativo. O que estamos fazendo é o processo de discussão dessa 

matéria, e as informações devem vir, Deputado Waldeck Carneiro, não na 

hora em que nós votaremos, mas na hora da discussão, para que possamos 

escutar de outros parlamentares soluções necessárias para corrigir os desvios 

desses Projetos. 

Sr. Presidente, mesmo com a carência dessas informações relativas ao 

impacto orçamentário, quero ponderar e fazer algumas reflexões viáveis 

nesse momento. Como eu disse, esse projeto coloca todos na vala comum, 

pobre, rico, aquele que ganha dois, aquele que ganha cinco, aquele que  

ganha dez mil; e não excetua também as classes. E os nossos policiais 

militares que usam o Bilhete Único? E os nossos professores da rede  

estadual que usam o Bilhete Único? Nós precisamos proteger, respaldar 

esses servidores que usam o Bilhete Único. Nesse sentido, a bancada do PR 

vai tentar com emendas convencer os líderes partidários desta Casa para que 

excetuemos algumas categorias que não podem de maneira alguma ser 

atingidas por esse pacote de maldade e por esse Projeto de Lei relacionado 

ao Bilhete Único. 

Sr. Presidente, na segunda-feira, por meio de ofício elaborado pelo nosso 

mandato, nós conseguimos realizar, e o Deputado Eliomar Coelho estava 

presente, uma audiência pública que tratou do Bilhete Único e do uso do 

Fundo de Combate à Pobreza para pagamento do Bilhete Único. 

Nós tiramos daquela audiência pública, embora também faltassem ali 

algumas autoridades que pudessem responder alguns questionamentos 

nossos, a famosa caixa-preta relacionada a essa questão, que precisamos 

fazer um diferenciamento disso. Nós conseguimos saber com os 

empregadores o salário de 70% dos usuários do Bilhete Único. Precisamos, 

ao invés de limitar e colocar um valor único para eles, saber quais daqueles 

usuários possuem a real necessidade do uso do Bilhete Único. Podemos fazer 

esse cálculo com base nesses 70%, e acho que não há dificuldade alguma em 

a Secretaria de Transporte ou a Fetranspor dar essa transparência para que a 
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não punamos os cidadãos, nesse momento em que as pessoas mais precisam 

do poder público. 

As nossas emendas vão todas nesse sentido: tentar achar com base no valor 

dos salários um meio-termo, para que as pessoas que possam arquem, neste 

momento de crise, com o Bilhete Único, deixando para que as que mais 

precisam sejam beneficiadas. 

Uma outra reflexão que faço neste momento, além dessa limitação 

relacionada ao salário, é quanto ao uso Fundo de Combate à Pobreza para 

pagamento do Bilhete Único de pessoas que possuem uma renda grande, que 

possuem poder aquisitivo grande. 

O Fundo de Combate à Pobreza, na sua essência, como eu disse ontem desta 

tribuna, está ligado justamente ao combate à pobreza e às desigualdades 

sociais. Então, usar o Fundo de Combate à Pobreza para um outro fim que 

não o fim para o qual foi criado é um tanto estranho. 

Nós precisamos debater também nesse Projeto de Lei a questão de que o 

Fundo de Combate à Pobreza possa ser usado justamente com o objetivo 

para o qual foi criado: combater a pobreza e diminuir as desigualdades 

sociais. Temos que ver quem realmente precisa do Bilhete Único. 

Não podemos jamais rechaçar esse instrumento de grande importância de 

integração de toda a Região Metropolitana de todos os usuários, que 

possibilita hoje trabalharem em regiões mais distantes por causa do Bilhete 

Único. Mas precisamos, para concluir, Sr. Presidente, prestigiar neste 

momento de crise aqueles que mais precisam do poder público e não puni- 

los, como tem feito o Governo do Estado com esse “pacote de maldades”. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – O próximo orador inscrito é o 

nobre Deputado Paulo Ramos; em seguida, teremos Deputada Enfermeira 

Rejane, Deputada Zeidan, Deputado Waldeck Carneiro, Deputado Janio 

Mendes, Deputado Luiz Martins e Deputado Milton Rangel, nesta ordem. 

O SR. PAULO RAMOS – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os debates, 

hoje, foram tão acalorados quanto nos demais dias anteriores, mas ouvi a 

intervenção de um Parlamentar falando sobre as votações nas comissões, e o 

voto dado por cada um nas comissões, e que o voto poderia não corresponder 
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ao voto quando da votação definitiva da matéria, colhidos os pareceres das 

comissões. 

Ora, Sr. Presidente, em primeiro lugar, nós não podemos, de forma alguma, 

ficar contrariados quando o voto, o nosso voto dado aqui no plenário seja de 

conhecimento público; é publicado no Diário Oficial, cada um precisa 

assumir a responsabilidade pelo seu voto. 

Se um membro da Comissão de Constituição e Justiça vota pela 

constitucionalidade de uma iniciativa do Governo manifestamente 

inconstitucional, ele não pode se sentir melindrado quando a sua 

manifestação chega ao domínio público. 

Na comissão de mérito, nós tivemos hoje uma situação completamente 

esdrúxula: o Deputado a vota a favor na comissão e declara que dará o voto 

contrário quando da votação da matéria por todo o Plenário. Ora! 

Então, Sr. Presidente, é preciso que as entidades representativas dos 

servidores públicos, e todas têm acesso ao Diário Oficial, que elas realmente 

acompanhem para a divulgação para os associados o posicionamento de cada 

um, desde a votação nas comissões. 

E é preciso cuidar, porque várias matérias já foram rechaçadas, já não serão 

trazidas ao Plenário, mas as matérias que estão recebendo pareceres nas 

comissões, e pareceres favoráveis pelo voto da maioria, essas matérias estão 

tramitando. Ontem mesmo, aqui, em relação aos servidores da área da 

Segurança Pública, as matérias foram votadas nas comissões. Eu disse ontem 

para alguns servidores: “O trem está caminhando para atropelar os 

servidores, em uma velocidade menor, mas administrada.” Conhecer o voto 

nas comissões é para pressionar para quando chegar o voto no Plenário. Mas 

os votos nas comissões, os pareceres foram colhidos. A matéria agora 

recebeu Emendas e vai retornar para votação em Plenário. Ah, mas vamos 

aperfeiçoar. Aperfeiçoar como? Reduzindo um pouco a tragédia? 

Então, Sr. Presidente, não podemos, de forma alguma, nos distanciar do 

controle, da fiscalização, do acompanhamento por parte da sociedade e dos 

setores interessados na matéria que está sendo votada nesta Casa. 

No caso específico da falência do Estado, Deputado Waldeck, veja bem, o 

Governo do Estado transferiu para a gestão municipal, que depois entregou a 

uma OS, vários hospitais: Pedro II, Rocha Faria, Albert Schweitzer, para 
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citar três. Fechou o Instituto de Infectologia São Sebastião. A rede Iaserj  

vem sendo aniquilada, a começar pelo Iaserj central. Eu pergunto: onde estão 

esses servidores? Transferiu a gestão, foi terceirizada, e os servidores estão 

onde? Estão prestando serviços em qual unidade hospitalar? 

O Iaserj preservou, ainda, Niterói, precarizado, e o Iaserj Maracanã. Mas 

Iaserj Penha, Madureira, Gávea, todos? E esses servidores? E o Estado 

continua pagando, e pagando mal! 

Porque diz assim: vamos terceirizar, vamos entregar a uma OS. Pelo menos, 

a OS, que paga mais aos servidores que contrata, diz assim: eu vou pelo 

menos aproveitar esses servidores, e o Estado vai fazer a economia. Seria um 

absurdo, mas o Estado estaria fazendo economia, deixando de pagar aqueles 

servidores. Não. 

Então, Deputado Dr. Julianelli, que é médico, está lá o Hospital Adão Pereira 

Nunes, uma OS. A OS disse que não recebia do Governo, cancelou o 

contrato, abandonou. O Estado contratou outra, que começou hoje, com 

equipes desfalcadas, sem insumos, sem nada. E a população como fica? 

A grande questão é o modelo de gestão, que está falido. O modelo de Estado 

mínimo já não deu resultado. A falência do Estado guarda um vínculo com a 

visão do Estado mínimo. 

Serviço público tem que ser continuado. A prestação do serviço público tem 

que ser continuada, por isso é que tem que ser prestada por servidor público 

concursado, com Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Tem que ter 

continuidade. 

E aí, Paquetá e Ilha Grande, acredito eu que a Mensagem vá ser derrotada. 

Não tem como aperfeiçoar. Já há esse reconhecimento quase unânime. Não 

tem como emendar. 

Mas a iniciativa em relação ao Bilhete Único, não vou dizer um equívoco, é 

de uma perversidade! Não é nem pacote só de maldade: é a maldade elevada 

a não sei qual potência. 

Este Projeto não tem como consertar. Primeiro que o transporte é público. 

Transporte público e o serviço público prestado através da concessão: barcas, 

ônibus, metrô, trem. Transporte público. 

E aí, as privatizações foram feitas, as concessões são feitas e não há 

nenhuma transparência. Quem cuidar de olhar o balanço do metrô, por 
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exemplo, ou da SuperVia, vai encontrar também remessas de lucros para o 

exterior. 

No caso das barcas, privatiza e o Estado compra as barcas. Privatiza e o 

Estado compra os trens do Metrô, compra os trens da SuperVia. Quer dizer, 

como o Estado não tem como investir, vamos entregar à iniciativa privada. 

Aí o Estado banca, financia e ainda transfere recurso público, controlado 

pelas concessionárias, com bilhete daqui e bilhete dali. Bilhete Único por  

três horas! 

Sr. Presidente, eu já disse aqui e concluo: a impressão que eu tenho é que o 

Governador quis criar de forma tal uma comoção, que ele não cuidou, com 

os seus assessores, de analisar em profundidade, a partir da 

constitucionalidade ou do impacto social, as Mensagens enviadas a esta Casa 

porque, no fundo, ele deve ter outra pretensão ainda não identificada; deve 

ter outro propósito, deve querer criar uma comoção tão grande, a 

mobilização, o enfrentamento, a repressão, para depois a população aceitar 

qualquer outra saída que não seja a saída a partir da Justiça. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – O próximo orador inscrito é a 

Deputada Enfermeira Rejane. 

A SRA. ENFERMEIRA REJANE – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

telespectadores, fico com a última frase do Deputado Paulo Ramos: qual o 

interesse que está por trás disso tudo? 

Para nós ainda não está claro o objetivo do Governo, que não pode ser, 

simplesmente, arrasar com a população mais pobre. Será que esse é somente 

o sentido desse pacote que já foi exaustivamente discutido nesta Casa? 

Hoje, estamos discutindo o dois Projetos de Lei que tratam de questões de 

transporte: um que limita o Bilhete Único para R$ 150,00 por mês, e o outro 

que limita as barcas, tanto da Ilha Grande quanto da Ilha de Paquetá, e que 

atingem, como todas as outras propostas do pacote, a população que mais 

precisa. 

Se o Governo quisesse só resolver o Projeto de Lei, ele encaminharia para a 

Casa um valor estipulado para quem ganha até tal salário. Por exemplo, até 

cinco mil, dez mil reais, teria direito à gratuidade e quem ganhasse acima 

desse valor pagaria o subsídio. Mas não, o Governo envia a esta Casa o valor 



122  

do Bilhete Único que só pode até R$ 150,00. Isso, no meu entendimento, não 

atinge a camada de cima. Continua o Governo querendo subsidiar pobres e 

ricos, como foi dito aqui, que em Paquetá podem morar empresários que 

estão tendo benefícios das barcas gratuitas. Com essa proposta encaminhada 

o Governo não atinge essa camada, mas, ao mesmo tempo, o Governo 

inviabiliza a vida do trabalhador que utiliza o Bilhete Único, daquele que 

mora na Baixada Fluminense, principalmente; daquele que mora em São 

Gonçalo, que, com esse Projeto, estará em vias de perder seu emprego. 

Não podemos deixar passar esse Projeto. Além de tudo, o Governo não 

especifica o que vai trazer de economia para o estado. Não há aqui 

informações fundamentais para que nós possamos votar com tranquilidade. 

Sequer possibilita a esta Casa fazer o debate correto, fazer audiências 

públicas. 

O Deputado Osório trouxe aqui informações que são fundamentais. A 

Deputada Zeidan questionou o Deputado Osório; o Deputado Milton 

questionou o Deputado Osório, ex-Secretário de Transportes. E esse é o 

debate necessário na Casa. É importante sabermos para onde vai esse 

dinheiro, o que será feito com a economia, com a sobra do Bilhete Único. 

São tantas as informações. São mais de 200 leis incluídas nesse Projeto que 

estamos discutindo: do Fundo de Combate à Pobreza, do Fundo para o 

Transporte, etc. São várias legislações, várias cascas de banana que existem 

aqui. O Deputado Waldeck estava falando aqui que ele piora, porque não 

permite, com a proposta do Governo, a junção de modais de cooperativas. 

Há muita coisa escusa. Nós não estamos debatendo com profundidade. Os 

Deputados estão assinando cheque em branco. Precisamos, sim, debater as 

emendas. O que vai acontecer na Casa é que vão apresentar em dezembro a 

informação de que o Governo não aceitou as emendas, e vai ser um rolo 

compressor dentro desta Casa Legislativa, mais uma vez, prejudicando toda  

a sociedade. 

A emenda que apresentamos é para suprimir o artigo 1º , ou seja, inviabilizar 

esses Projetos de Lei, porque o PCdoB vai votar contra todos esses Projetos 

aqui na Casa. 

Muito obrigada. 
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O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – A próxima oradora inscrita é a 

Sra. Deputada Zeidan. Em seguida, os Deputados Waldeck Carneiro, Janio 

Mendes, Luiz Martins e Milton Rangel. 

A SRA. ZEIDAN – Serei breve, Presidente. Eu quero me prender a  um 

ponto único, que se refere a um bem adquirido pela população do Estado do 

Rio, o Bilhete Único. 

Quando eu entrei nesta Casa, uma das minhas primeiras preocupações era 

trazer para cá a discussão do transporte público e da mobilidade urbana. Está 

aqui o digníssimo Deputado Eliomar Coelho, que foi um vereador no 

município do Rio que sempre discutiu a questão da mobilidade urbana. 

Nós do PT apresentamos emendas também contra esse pacote, que não é o 

pacote da maldade, mas o pacote da crueldade, pois é um pacote criminoso, 

que dilacera, de fato, os mais pobres, os trabalhadores e os servidores do 

nosso estado, e as famílias mais carentes. 

O Bilhete Único é usado hoje por boa parte da população. 

Se não há critérios de seleção para os usuários desse benefício, esse é um 

erro da gestão, isso é um erro onde, foi colocado aqui pelo próprio Deputado 

Osório, que já foi Secretário da pasta no Estado, que o TCE já determinou a 

licitação da operação desse benefício. Eu sou uma defensora do transporte 

público gratuito para a população do Estado, aqui não se fala dos benefícios 

de uma federação, que é a Federação dos Transportes do Estado, a 

Fetranspor, que tem todo domínio dos monopólios do transporte público no 

Estado. Pouco se toca nesta questão. E a questão do Bilhete Único é mais 

grave do que todos nesta Casa possam imaginar. Foi dito aqui pelo Deputado 

que a operadora Riocard é a única que tem o controle total, não só  da 

seleção, mas do uso e do custo. Foi dito aqui. Nós temos os relatórios do 

Fundo de Combate à Pobreza, de onde saíram 600 milhões do Governo, do 

dinheiro do orçamento público que vai direto para pagar esse benefício sem 

o mínimo controle do Estado. 

O Bilhete Único é usado, quero relembrar aqui, pelos nossos estudantes. Nós 

fizemos, aqui, Deputado Waldeck Carneiro, que é membro da Comissão de 

Educação, várias audiências públicas na Faetec, nas escolas, com os 

estudantes que fizeram ocupação este ano em várias unidades escolares, e 

descobrimos que o Riocard dos estudantes também não tem o menor 
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controle. O sistema intermodal não é usado de fato pelos os estudantes. O 

estudante usa o ônibus, não pode usar o trem, não pode usar a barca. Então, 

há falha e eu vou me prender a isso e lembrar que esta Casa precisa discutir 

seriamente o sistema público de transporte do Estado do Rio de Janeiro. 

Esta proposta do Governo do Estado de retirar e diminuir um benefício como 

o Bilhete Único nos reflete a esta reflexão. Temos, sim, que exigir essa 

licitação e, mais do que isso, esta Casa precisa acompanhar o uso e a 

operacionalidade desse benefício, porque um estudante não pode ficar sem 

poder usar o Riocard durante todo o seu mês de aula. Tenho que trazer uma 

discussão futura, porque o estudante também deve usar o Bilhete Único para 

fazer pesquisa em bibliotecas, para ir assistir a um cinema. O trabalhador usa 

o Bilhete Único para ir para o seu trabalho – na maioria das vezes, o Bilhete 

não cobre. E pela matemática do Deputado Milton – dá para fazer uma 

matemática com esse aumento – nós também entramos, pela bancada do 

Partido dos Trabalhadores, com uma Emenda cancelando esse Decreto do 

aumento de R$ 6,50 para R$ 7,50. Vamos entrar com a Emenda, discutir, 

porque, pela matemática, mesmo com esse aumento, o Bilhete Único não 

cobre os 22 dias necessários para um trabalhador ir e voltar de sua  

residência, do seu local de trabalho. 

Então, eu quero só dar essa ênfase de que é uma caixa-preta que nós 

precisamos desvendar. Transporte público gratuito é realidade, já existe no 

Município de Maricá, no Estado do Rio de Janeiro, uma autarquia, uma 

empresa pública de transporte. 

O Bilhete Único, hoje, é controlado por um grupo da operadora Riocard que 

está subjugado ao comando de uma federação, que é a federação dos 

empresários donos do monopólio e do transporte público no Estado do  Rio 

de Janeiro. 

Fica aqui a reflexão. A bancada do PT é contra, não só o aumento, mas a 

todo esse pacote cruel, criminoso e inconstitucional que foi enviado para esta 

Casa. 

Obrigada, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – O próximo orador inscrito é o Sr. 

Deputado Waldeck Carneiro. 
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O SR. WALDECK CARNEIRO – Sr. Presidente, Deputado André 

Ceciliano, Deputados, Deputadas, cidadãos aqui presentes, quero iniciar 

minha intervenção, dizendo que repetidamente tenho assumido a tribuna e 

me manifestado sobre esse pacote, já popularizado como pacote de  

maldades, e que o hoje o Deputado Luiz Paulo classificou não apenas de 

maldade, mas como de perversidade. E eu, Deputado Luiz Paulo, vou um 

degrau acima e coloco como pacote de atrocidades, portanto, estamos numa 

escala cada vez mais. Mas tenho dito que esse pacote, qualquer que seja a  

sua qualificação, sempre negativa, tem problemas de método, de forma e de 

índole e quero explicar por quê. 

No que tange ao método, já disse aqui, e repito, que é um pacote que 

dispensou o método do diálogo, abriu mão do diálogo como método para se 

fazer política. Já repeti aqui que um pacote dessa gravidade, dessa 

perversidade, jamais poderia ter sido apresentado à Assembleia Legislativa 

sem um diálogo prévio, uma tentativa de concertação com diferentes setores 

implicados nas propostas aqui apresentadas. Então, o Governo abriu mão, e 

isso não me surpreende no caso deste Governo, do diálogo como método de 

debate prévio, preliminar, antes da apresentação do pacote. 

Ele tem problema de forma não apenas porque várias de suas mensagens 

estão eivadas, atravessadas, por inconstitucionalidades, mas também porque 

grande parte delas, senão todas, dispensa apresentação dos seus 

fundamentos, das suas bases de cálculo, das suas matrizes estruturantes que 

levaram o Governo a pensar assim ou assado, a propor esta ou aquela 

medida, este ou aquele valor. 

E tem o problema de índole, porque é um pacote cruel e covarde. Eu já disse 

que ele é duplamente covarde, covarde pelo time que foi apresentado, porque 

marotamente, malandramente, já conhecendo a impopularidade que ele 

encerra, o Governo esperou acabou acabar o processo eleitoral para só então, 

covardemente, apresentar esse conjunto de medidas à Assembleia 

Legislativa. É covarde também, porque muitas dessas medidas impopulares o 

Governo quer consagrar com o voto da Assembleia Legislativa, com a qual 

ele não conversou previamente, ou seja, dividindo o ônus da impopularidade, 

da crueldade, da perversidade dessas medidas com o Poder Legislativo, e não 

foi conversado, não foi ouvido, não foi ator do diálogo prévio sobre essas 
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medidas. E é covarde também por causa do foco, porque é um pacote que, na 

sua essência, visa o servidor público e visa a população como um todo, em 

especial as parcelas do povo fluminense que mais precisam do serviço 

público e mais precisam das políticas sociais que o Governo Pezão quer 

extinguir, uma a uma. 

Então, Sr. Presidente, esta é apenas uma introdução, talvez um pouco 

redundante, mas é importante repetir que o Governo tem problema de 

método, de forma e de índole em relação a esse pacote. 

E, em relação aos Projetos especificamente que discutimos, eles ilustram 

muito bem tudo isso. Veja a situação, por exemplo, do Projeto que propõe 

um limite de R$150,00/mês para o Bilhete Único subsidiado. Esse Projeto só 

pode ser entendido, na sua profunda perversidade, se combinado com o 

decreto que aumentou o valor do Bilhete Único de R$6,50 para R$7,50, 

porque aí nós fazemos uma operação da mais simples aritmética e chegamos 

a uma cota, R$7,50 para ir, R$7,50 para voltar, R$15,00 multiplicados por  

10 são R$150,00. Bateu o limite, em dez dias úteis, Sr. Presidente. Faltam 12 

dias úteis para o trabalhador. Quem vai honrar essa diferença? Se o 

empregador refutar, vai cair no colo do trabalhador. Os trabalhadores dos 

municípios da Região Metropolitana mais distantes serão severamente 

prejudicados e serão pouco a pouco preteridos por trabalhadores que não 

precisarão usar o Bilhete Único, já que o empregador não quer honrar a 

diferença que terá que ser paga por alguém. Portanto, é uma medida que  

além de ilegal, e aí o Deputado Carlos Osório nos ajudou muito na sua 

intervenção de hoje, e é mais um exemplo dos problemas de forma das várias 

Mensagens desse pacote. É um Projeto de Lei que, na forma da Lei, não 

poderia ter sido apresentado, seja neste tempo - a não ser que fosse 

apresentado no tempo da revisão tarifária -, seja em relação ao percentual de 

majoração, que bate 15%, ou um pouco mais, o que supera os 12 meses 

acumulados de inflação com base no IPCA. 

Além disso, é um pacote que produz um efeito contrário àquele que curiosa, 

estranha ou supostamente, o Governo quer proporcionar. Produz recessão 

porque provoca desemprego. E provocando o desemprego, atrapalha o 

funcionamento da economia. Então, é uma medida ilegal, perversa, que irá 
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provocar desemprego e, consequentemente, terá efeitos contrários àqueles 

que supostamente o Governo faz parecer que terá. 

E tudo isso, sem que haja uma planilha demonstrativa, um fundamento de 

cálculo, uma matriz qualquer que faça com que o Governo demonstre as 

contas que fez. Podemos discordar das contas e fazer outras, mas precisamos 

ter um fundamento. Existe o conteúdo, o mérito da matéria, mas, 

examinaríamos também os fundamentos que fizeram com que o Governo 

chegasse a essa conta, chegasse a essa proposta. 

E mais. Conversando em off com os Deputados Carlos Minc e Enfermeira 

Rejane, eu também estranhei a necessidade de se incluir na Lei a vedação do 

uso do benefício nas integrações entre os modais alternativos. Isso foi posto. 

É uma novidade que a Mensagem traz. Além do limite, prestem atenção ao 

fato de que o Projeto também propõe a vedação do benefício tarifário do 

Bilhete Único intermunicipal nas integrações entre si no modal, previsto no 

Art. 3º, Inciso II. 

Quando conferimos esse modal, vemos que é o transporte alternativo. Por 

que não se pode fazer integração de um transporte alternativo para outro 

transporte alternativo? Por que se pode fazer integração de ônibus para 

ônibus, mas não se pode fazer integração de um modal alternativo para 

outro? 

Isso não é do interesse da Fetranspor. Isso não é do interesse dos empresários 

de ônibus que querem inibir o uso do transporte alternativo.  Portanto, 

querem consagrar em lei a vedação da integração do transporte 

intermunicipal alternativo. É outro elemento importante para se trazer à 

baila. 

Por último, em relação à outra Mensagem, embora o Deputado Luiz Paulo, 

mais cedo, tenha invocado de maneira espirituosa a questão do uso habitual 

do transporte aquaviário para Ilha Grande e para Paquetá - inclusive 

provocando no discurso do Deputado Paulo Ramos reminiscências amorosas 

antigas -, o fato conceitualmente não fica claro para quem lê o texto da Lei, o 

que significa usar habitualmente, ou frequentemente se quisermos usar um 

sinônimo, esse transporte. Não fica claro. Não há um parâmetro. 

De mais a mais, esses moradores só têm esse meio de transporte. Não têm 

alternativa, a não ser os “miliardários” que podem usar alternativas luxuosas. 
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Mas o trabalhador e o morador – a imensa maioria da Ilha Grande e de 

Paquetá – dependem do transporte aquaviário para mobilidade cotidiana; 

para ir trabalhar, para honrar outros compromissos quaisquer que sejam. 

Portanto, não podem agora ser penalizados, não podem agora ser 

responsabilizados com a perda de um benefício de que já dispunham e, mais 

uma vez, sem que o Governo apresente qualquer tipo de planilhamento, 

qualquer tipo de fundamento matemático que justifique esse tipo de 

vantagem. Qual é a vantagem para os cofres públicos produzir essa grande 

perversidade? Qual o retorno econômico? Em que medida isso representa 

enfrentar a crise em que estamos? 

Quero dizer que nos dois casos, não só oferecemos Emendas para aplacar 

aspectos absolutamente perversos das propostas, mas, na forma em que se 

encontram, discutimos aqui na hora em que se colhe o voto das Comissões 

sobre o projeto tal e qual, sobre o projeto como foi apresentado aqui. Então, 

colhe-se o voto ali, e o Deputado quer dar o voto, legitimamente, do jeito que 

achar melhor por sua Comissão, está votando na matéria como chegou aqui. 

Quem sou eu para julgar voto de Deputado, pois quem julga é a população. 

Eu voto assim ou assado em função das Emendas que vão chegar? Enfim, 

este é um debate que precisamos fazer. 

Quando se colhe o parecer, nas comissões, é sobre a matéria, do jeito que ela 

chegou. Outro movimento são as Emendas que os Deputados podem fazer. 

Portanto, no nosso caso, em relação aos Projetos, tais quais chegaram à 

Assembleia, votaremos contrariamente, porque não endossaremos nenhuma 

medida que prejudique o servidor público, que prejudique as parcelas da 

população que precisam dos serviços públicos e das políticas sociais que o 

Governo Pezão, perversamente, quer extinguir. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – O próximo orador inscrito é o 

nobre Deputado Janio Mendes. 

O SR. JANIO MENDES – Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, ao ocupar a 

tribuna esta tarde, dizer que discordo do encaminhamento aqui trazido pelo 

Deputado Waldeck Carneiro, que me antecedeu, quanto à forma do 

encaminhamento das matérias. Uma Mensagem trazida a esta Casa pode ter 
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aspecto positivo e vários negativos, como também aspecto negativo e vários 

positivos. 

Aqui cito, por exemplo, a Mensagem que trata da majoração da alíquota 

previdenciária de 11 para 14%. É negativo, somos contra, mas, no corpo do 

Projeto, traz a oportunidade de ampliarmos de 7,5 para 10% a destinação da 

receita do Duda para o Rioprevidência – o que é positivo. O artigo seguinte 

traz a possibilidade de votarmos para que o Tribunal de Justiça, o Ministério 

Público, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de contas assumam o 

pagamento da contribuição previdenciária patronal, o que é positivo. Votar 

contra isso é votar pela manutenção de privilégios, que precisamos, nesse 

momento, discutir e cortar. 

Nessa hora, votamos pelo encaminhamento da matéria e lá, na questão do 

mérito, retiramos o que pune o trabalhador e cortamos os privilégios, que 

têm que ser cortados. Isso é da essência do Poder Legislativo e faz parte da 

construção legislativa. Todo resto é debate político e sabemos bem como 

enfrentá-lo. 

Venho, há três anos, debatendo, nesta Casa, essa questão do Bilhete Único, 

que tenho chamado de política de privilégios. Quando a matéria vem à pauta, 

tenho a oportunidade de, mais uma vez, abordar esse tema. A última vez que 

aqui o fiz foi quando veio a Mensagem para incluir, na  Região 

Metropolitana, Tanguá, Itaboraí, Petrópolis, para que estas cidades 

passassem a ter este benefício. 

Sempre considerei uma injustiça dessa política pública para com o interior  

do Estado. A cidade de Cabo Frio é uma cidade-polo regional. A linha de 

ônibus que sai de Saquarema e vai até Cabo Frio, atendendo Araruama, 

Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia, é intermunicipal. Por que o 

trabalhador, o cidadão da Região dos Lagos não tem direito ao Bilhete Único 

se é cidadão do Estado do Rio de Janeiro? Então, o primeiro  privilégio 

criado foi o de não ser uma política de Estado - é uma política da Região 

Metropolitana -, mas a base, a composição dos recursos que a financiam é 

sustentada por todo cidadão do Estado do Rio de Janeiro, porque o que 

financia a política do Bilhete Único é o Fundo de Combate à Pobreza. E o 

Fundo de Combate à Pobreza taxa todo o cidadão do Estado do Rio de 

Janeiro, ele taxa a cadeia produtiva. E a base da cadeia produtiva do Estado 
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do Rio de Janeiro, hoje, é a indústria de petróleo e gás, é a indústria 

automobilística. 

E onde está a base da indústria de petróleo e gás? Onde está baseada a 

indústria automobilística? Está na região da Baixada Litorânea – Cabo Frio, 

Macaé, Rio das Ostras –, no Norte e Noroeste Fluminense, e o polo 

automotivo está no Sul Fluminense, exatamente as regiões que são preteridas 

da política do Bilhete Único. Ou sejam o interior do Estado financia um 

privilégio da Região Metropolitana. 

Então nós precisamos, neste momento, pautar essa discussão. É preciso nesta 

hora, já que aqui se falou em equidade, já que aqui se falou em isonomia, já 

que aqui se falou muito hoje em princípio da igualdade, em princípios 

basilares da Constituição Cidadã no Brasil, nós precisamos nesta hora pesar 

essa injustiça praticada contra o cidadão do interior do Estado do Rio de 

Janeiro. E ela, Sr. Presidente, traz uma incoerência maior ainda, porque, 

quando o Estado acenou com a política do Bilhete Único, acenou com 

objetivo claro de minimizar os danos políticos de um reajuste tarifário na 

tarifa intermunicipal. Deu com uma mão para tirar com a outra. Deu-se 

incentivo às empresas de ônibus, tirando lá do Fundo de Combate à Pobreza, 

botando recurso público para financiar a política de transporte, e se majorou, 

acima dos índices inflacionários, a tarifa. 

Só que esqueceram que nessa hora a tarifa intermunicipal do interior foi 

majorada com este critério. Então o interior foi penalizado duas vezes. Hoje 

tem uma tarifa intermunicipal pesadíssima, que pesa no bolso do trabalhador, 

e não tem a política do Bilhete Único. E pega a sua produção, que vai 

compor o Fundo de Combate à Pobreza, para financiar a política de 

privilégio aqui na Região Metropolitana. 

Eu digo privilégio, porque não fui eu hoje que afirmei. Vários deputados que 

por aqui passaram afirmaram que o Bilhete Único não tem critério. Tem 

gente que ganha R$ 20 mil e tem Bilhete Único, ganha R$ 15 mil e tem 

Bilhete Único! 

Eu atravesso de barca, como faz o Deputado Comte Bittencourt. E  vejo 

muita gente bem apessoada, bem trajada, tirar do bolso o cartão do Bilhete 

Único e atravessar de barca. Mas vejo lá o trabalhador rural sair a pé de São 
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Vicente, em Araruama, e vir até o Centro de Araruama, porque não tem 

dinheiro para pagar a passagem. Anda dez, quinze quilômetros a pé! 

Tem justiça nessa política pública? Ou melhor, tem política pública de 

Estado nesse modelo? Não tem! 

Então, nessa direção estou acompanhando a bancada do PDT, que, em 

algumas emendas, limita uma faixa salarial. E quero dizer que a própria 

Fetranspor tem na sua base mecanismo, tecnologia capaz de controlar a 

emissão dos bilhetes, dos cartões – vou concluir, Sr. Presidente – pela faixa 

salarial, porque lá no interior ela  já pratica isso em algumas de suas 

empresas, por exemplo, na política subsidiada de um real, onde quem ganha 

até uma faixa salarial de um a dois salários mínimos é quem tem o Bilhete, 

vai lá, faz o cadastro, demonstra a renda e faz o cartão. 

Então, é possível aplicar isso, essa metodologia, no Estado com a política do 

Bilhete Único. Aí, a gente cria um teto e, a partir desse teto, universaliza a 

política. Eu proponho uma Emenda para que o interior, que paga, que ajuda a 

financiar o Bilhete Único, possa usufruir do Bilhete Único, para que seja 

essa uma política de Estado. 

É simples, se colocamos um teto, aqui, na Região Metropolitana, vai sobrar 

recurso para economizar no caixa do Estado e atender a todos aqueles que 

necessitam em todo Estado do Rio de Janeiro. Aí sim, nós vamos praticar 

justiça, aplicando os princípios da equidade, os princípios constitucionais da 

igualdade, da dignidade da pessoa humana, para poder fazer valer direitos 

sociais no Estado do Rio de Janeiro. 

Eu trago aqui o meu apelo à bancada do interior, para que possamos nos unir 

na defesa desse princípio, o da valorização da dignidade da pessoa humana, 

olhando o Estado... 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Conclua, nobre Deputado... 

O SR. JANIO MENDES – ...como um todo e não apenas como essa vasta 

Região Metropolitana, que eu sei bem, aqui estão 80% dos votos. Então, o 

critério é eleitoral, não é social. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – O próximo orador inscrito é o 

Deputado Luiz Martins, nosso companheiro da Baixada Fluminense, Nova 

Iguaçu. 
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O SR. LUIZ MARTINS – Sr. Presidente, Deputado André Ceciliano, eu vou 

começar esta fala até solicitando à Presidência, nesta Sessão presidida por 

V.Exa., para que observemos o Regimento Interno, porque são sete minutos 

e meio para discutir, nós estamos discutindo ainda as duas Mensagens do 

Governo. E aí, nós reduzimos, não temos Expediente Inicial, só o Final, e aí 

tem Deputados inscritos que perdem a oportunidade de trazer...Eu estava 

conversando com os Deputados Comte Bittencourt e Luiz Paulo, que sempre 

falam. E eu vejo até extrapolar, não se discutir neste momento, realmente, a 

matéria que estava em votação. Não só para V.Exa., quem preside e o 

Presidente da Casa que observe o Regimento Interno. 

Nós, do PDT, eu como líder da bancada, e falei na reunião de Colégio de 

Líderes, tomamos uma posição em defesa do Estado do Rio de Janeiro, não 

em defesa do Governo, em defesa do Estado do Rio de Janeiro, porque 

continuamos preocupados com o que pode acontecer. 

Eu acho que a saúde pública, neste momento, do Estado do Rio de Janeiro 

está degradada, mas nós temos um enfrentamento muito grande, que é o mês 

de dezembro. No mês de dezembro, o Estado do Rio de Janeiro representa o 

Brasil e nós precisamos cada vez mais arrecadar e trazer turista para cá. 

Então, precisamos ter soluções para esse pacote mandado para esta Casa, o 

que é bom discutir e o que é bom rejeitar e mostrar a posição política e 

defesa, que representamos no Estado do Rio de Janeiro. 

Mas, especificamente, sobre essas duas matérias do Bilhete Único, nós 

somos da Baixada Fluminense – eu, V.Exa., todos nós temos voto, o PDT 

tem voto maciço na Região Metropolitana – e sabemos que o Bilhete Único 

foi a redenção do povo mais carente, pois aumentou o nível de 

empregabilidade. 

As pessoas moram na Baixada Fluminense porque não têm oportunidade e 

nem condições de morar na Capital, mas o emprego está na Capital. Então, 

precisamos entender, e este Governo entender que este valor de R$ 150,00 

não atende absolutamente nada. Ele vai conseguir aumentar o desemprego 

instalado no Estado do Rio de Janeiro. 

Estava conversando com os Deputados Luiz Paulo, Comte Bittencourt e 

Janio Mendes como eles chegaram ao número de R$ 150,00? Fico surpreso. 
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Manda número aqui. Não temos condições de votar, porque não enviam o 

impacto para nós, Parlamentares. 

Mais do que nunca, é um programa de sucesso e é obrigação nossa, do PDT, 

lutar pelo Bilhete Único como também estamos lutando pela gratuidade de 

Paquetá e Ilha Grande. Não sei qual o número de gratuidades ali atingidas: 

são 500, 1.000, 2.000, 3.000? 

Ouvi o Deputado Minc falando, às vezes, houve uma expectativa o cara 

abandonou sua casa no Rio de Janeiro, na Capital, Deputado Milton Rangel, 

e foi para lá. Aí, o Governo muda as regras. Não dá regra nenhuma.  Será 

que, quem tem Bolsa Família continua com a gratuidade? Quem tiver 

Auxílio Desemprego continua? E o que representa isso? Acredito que não 

representa absolutamente nada, pelo quantitativo de pessoas, para estarmos 

aqui perdendo tempo e energia para discutir isso. 

O Governo está completamente tonto e está conseguindo deixar esta Casa 

tonta. Vejo em cada reunião que a bancada faz, a mudança de opinião, 

sempre em defesa do servidor público e do cidadão fluminense. 

O Governo não sabe nem se comunicar. O Governo, se tem Governo, é ruim. 

Já falei desta tribuna, falei lá dentro que sou favorável ao incentivo fiscal. O 

que está errado? 

Ficou de se fazer uma Comissão e mandar para esta Casa as cem maiores 

empresas. Naquela época, o Secretário Júlio Bueno ficou de mandar e não 

mandou. Por que está se falando agora em incentivo aos cosméticos? 

V.Exª sabe disso, foi Prefeito de Paracambi, onde estão essas empresas de 

cosméticos? Na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. São empresas médias 

que geram emprego. Se aquela população, Deputado Milton Rangel - e 

V.Exa. conhece Nova Iguaçu - tiver uma empresa sólida não precisará usar o 

Bilhete Único. Ela está com emprego do lado da sua casa. Então, nem isso 

eles conseguem discutir. 

Vejo numa crise como essa o Subsecretário de Receita e outros Auditores 

estão fazendo um curso de Gestão em Madrid. Eles deveriam ter feito o 

curso antes de assumir a SubSecretaria, porque não sabem como funciona a 

barreira fiscal, que é muito mal. Denunciamos isso na audiência pública de 

tributação. Ficaram de enviar os dados de autuações. Eles devem fazer um 

estágio 
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com o Espírito Santo e Minas Gerais, onde a diferença de ICMS, quando a 

empresa manda daqui para lá,  recolhe imediatamente, porque senão o 

caminhão não sai. 

O problema dessa crise é de gestão e de uma Secretaria de Estado de  

Fazenda inoperante. É isso que o Governador Pezão precisa ver. Mexer na 

Secretaria de Estado de Fazenda e melhorar a arrecadação. As informações 

são as piores possíveis aqui, que a área de Informática não sabe de nada na 

Secretaria de Estado de Fazenda. 

Aí, querem culpar a crise por má gestão para o cidadão fluminense, para que 

ele pague e, principalmente, o servidor público. 

Nós, do PDT, os sete Deputados, não vamos permitir isso nesta Casa, 

Deputado Milton Rangel. Temos votado contrário a esses absurdos. 

Ontem, dei um voto contrário, na Comissão de Constituição e Justiça, ao 

absurdo de se aumentar a alíquota da luz, que tem parecer contrário do STF 

porque é bem de consumo imediato. Ele não sabe que mexendo nisso 

aumenta a inflação e aumenta o desemprego? Então, quem mexe no Bilhete 

Único, realmente, desaprendeu com os valores mínimos absurdos! 

Venho a esta tribuna – e devo registrar que estou gostando da Presidência de 

V.Exa. porque eu fui o único a usar os 7 minutos e meio, o que mostra que 

V.Exa. está seguindo o Regimento - dizer que o PDT é contrário a essa 

Mensagem que chegou hoje, do Bilhete Único, nos termos em que ela foi 

feita, porque, com esses valores e com a isenção de Paquetá, acaba com o 

Bilhete Único para quem realmente necessita, a camada mais sofrida da 

sociedade. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – O próximo orador inscrito é o Sr. 

Deputado Milton Rangel. 

O SR. MILTON RANGEL – Sr. Presidente, nobres colegas Deputados, 

expectadores da TV Alerj, hoje o quórum da Casa foi quase 100%.  

Estiveram presentes 69 Deputados - só não estiveram 70 presentes, porque, 

lamentavelmente, a nossa querida amiga Deputada Lucinha se encontra com 

problemas de saúde e está licenciada. 69 senhores representantes estiveram 

aqui hoje para propor, discutir e debater. 70 Senhores Deputados foram 

eleitos pelo povo do Estado do Rio de Janeiro para fiscalizar o Executivo, 
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para propor leis, para propor mudanças, para discutir sobre tudo aquilo que o 

Executivo faz. 

O que temos visto, nesta Casa, nos últimos dias, são alguns Deputados se 

aproveitando do momento de total infelicidade do Governo do estado em 

apresentar um pacote, apelidado de pacote de maldades, sem a menor 

discussão, sem o menor trato das informações, sem a menor consideração 

com os outros Poderes, sem chamar o Legislativo e o Judiciário para a Mesa, 

sem chamar os membros do Ministério Público e do TCE para debaterem 

sobre o que ele queria propor para melhorar as finanças do nosso Estado. 

Nós estamos vendo sinalizações desde 2015 de que as coisas não vão bem 

nas contas do Estado. Desde o início deste ano, sentimos as dificuldades de 

pagamento de salário, de pagamento de pensionistas. Medidas estranhas, 

medidas violentas tomadas por tecnocratas encastelados no Palácio 

Laranjeiras, no Palácio Guanabara, com soluções mirabolantes, são enviadas 

para esta Casa, para que possamos discuti-las e melhorá-las, diante desse 

processo de convulsão que se tornou a porta da Alerj, transformando a vida 

das pessoas que trabalham no Centro da cidade, a vida das pessoas que 

pegam as barcas, a vida das pessoas que transitam pelo entorno da 1º de 

Março e da Assembleia Legislativa, num verdadeiro descalabro - as pessoas 

não sabem para onde vão, se na hora em que vão passar tem uma bomba de 

gás lacrimogêneo, porque os ânimos estão exaltados. Tudo isso foi causado 

por esse pacote, sem nenhum tipo de comunicação, sem nenhum tipo de 

discussão prévia. 

Nós debatemos diversos pontos nesta Casa. Mas eu quero dizer que eu, como 

um dos 70 Senhores Deputados, me recuso a simplesmente não debater os 

temas, por piores e mais amargos que sejam. Por mais amarga que seja a 

medida que o Governo do estado está propondo e eu seja contrário, eu não 

me furtarei nunca a debatê-la. A bancada do DEM tem 7 Deputados, hoje, 

nesta Casa, que eu tenho a maior honra de liderar, e já tomou a posição de 

rejeitar, depois de discutir, de apreciar duas medidas: rejeitar sem emendar a 

do aluguel social e a do Renda Maior e Renda Maior Jovem. Então, já é uma 

posição firmada. Todas as outras, a bancada está discutindo, está propondo 

emendas, está tentando arranjar solução, apesar de em alguns desses projetos 

a solução ser muito difícil. 



136  

Hoje vim aqui para falar da questão específica do Bilhete Único. Um Sr. 

Deputado disse que há parlamentares desta Casa que usam o Bilhete Único. 

Está é a situação que existe no Estado. O Deputado que me antecedeu disse 

que vem nas barcas e vê ali homens de terno e gravata, de pasta, aparentando 

ser advogados ou coisa parecida, que não precisariam utilizar o Bilhete 

Único, utilizando-se dele. Este é um ganho que foi dado para toda a 

sociedade, de maneira geral. 

Tivemos um ganho com isso, a sociedade inteira ganhou, principalmente o 

trabalhador de baixa renda. Não estamos aqui para admitir punição para o 

trabalhador de baixa renda. Se temos que limitar, se os gastos são excessivos 

– como disse aqui o Deputado Osório, os números do ano passado foram de 

600 milhões de subsídios do governo –, se esses são os números efetivos, 

que se cortem os subsídios onde podem ser cortados, e não do trabalhador de 

baixa renda, não do trabalhador que recebe três salários mínimos, que mora 

em Queimados. 

Se esse projeto for aprovado da maneira como está, ele vai ficar 

desempregado porque o empresário não vai pagar essa conta – ele não vai 

poder pagar essa conta; não é que ele não queira, ele não vai poder pagá-la. 

Ele não vai poder pagar porque seus custos já estão minimizados ao extremo. 

Passar esses 6,50 e acabar com o subsídio para todos é um absurdo! Isso vai 

causar mais convulsão social, isso vai trazer mais desemprego, 

principalmente para as pessoas que foram mais beneficiadas nesse processo 

do Bilhete Único, que são os trabalhadores de baixa renda, os que moram 

afastados do Centro do Rio de Janeiro e trabalham por aqui. Esses foram os 

principais aquinhoados com a medida e são eles que a bancada do DEM, eu 

especificamente, vai lutar por defender. 

Que haja limite claro para quem ganha remuneração inferior, que os 

subsídios que são dados para pessoas mais abastadas, esses sim, sejam 

cortados de uma vez. Estamos aqui para honrar o nosso mandato e não 

vamos nos furtar a discutir tema algum. Não vamos pedir ao Presidente para 

devolver nenhum projeto que não tenha nenhuma ilegalidade, e sim por uma 

questão de princípio. Vamos discutir, vamos votar e vamos propor alterações 

da maneira que a bancada do DEM e eu, parlamentar Milton Rangel, 

acharmos que devemos.Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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Assembleia realizada em 06/11/2016, fonte do dado 5 

(http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/8b99ca38e07826db032565300046f 

df1/6915b702e54e68a3832581ca0054c85f?OpenDocument&Highlight=0,fet 

ranspor,riocard) 

 

ANUNCIA-SE A VOTAÇÃO, EM 2ª DISCUSSÃO, REDAÇÃO DO 

VENCIDO - ASSIM EMENDADA, EM TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA, 

DO PROJETO DE LEI 3370-A/2006 , DE AUTORIA DO DEPUTADO 

CARLOS MINC, QUE DISPÕE SOBRE A GRATUIDADE NA EMISSÃO 

DE 2ª VIA DO CARTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO  AO 

TRANSPORTE PÚBLICO. 

PARECERES: ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO DAS COMISSÕES DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, FAVORÁVEL ÀS EMENDAS 1 E 3; 

CONTRÁRIO ÀS EMENDAS 2 E 4; DE TRANSPORTES, FAVORÁVEL 

ÀS EMENDAS 01 E 03 E CONTRÁRIO ÀS EMENDAS 02 E 04; E DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR, PARECER FAVORÁVEL ÀS EMENDAS 

DE PLENÁRIO 01, 03 E 04 E CONTRÁRIO À EMENDA 02. 

RELATORES: DEPUTADOS LUIZ PAULO, MARCELO SIMÃO E 

WANDERSON NOGUEIRA. 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Em discussão a matéria. 

O SR. CARLOS OSÓRIO – Para discutir, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Um instante só, por favor. 

Estamos em votação das Emendas. Estamos em votação. 

Em votação as Emendas 1 e 3, com parecer favorável. Os Srs. Deputados  

que aprovam a matéria permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

Em votação as Emendas 2 e 4, com os pareceres contrários. Os Srs. 

Deputados que aprovam a matéria permaneçam como estão. (Pausa) 

Rejeitada. 

O SR. CARLOS MINC – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Em votação o Projeto assim 

emendado. Os Srs. Deputados que aprovam a matéria permaneçam como 

estão. (Pausa) 

Aprovada. Vai à Redação Final. 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/taqalerj.nsf/8b99ca38e07826db032565300046f
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O SR. CARLOS MINC – Era isso que eu ia requerer a V.Exa., forma de 

redação final. 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Não pode; só em caso de 

Substitutivo. 

Deputado Carlos Osório. 

O SR. CARLOS OSÓRIO – Presidente, quero tratar deste assunto, da maior 

importância. Votei, na Comissão de Transportes, como o Plenário 

acompanhou hoje, pela aprovação das Emendas 1 e 3 e rejeição das Emendas 

2 e 4. Este é um Projeto de extrema importância e quero parabenizar o 

Deputado Carlos Minc pela sua aprovação. 

Sr. Presidente, este Projeto nos enseja outra discussão de extrema 

importância: o Tribunal de Contas do Estado, à época que eu era Secretário 

de Transportes, já havia feito recomendação para que o Poder Executivo 

licitasse a operação da bilhetagem eletrônica do Bilhete Único no Estado do 

Rio de Janeiro. O que aprovamos hoje é uma regra de gratuidade para a 

segunda via do Bilhete Único no caso de furto, roubo ou de o cartão estar em 

mau estado de conservação. 

Lei adequada, aprovada pelo Plenário, bela iniciativa do Deputado Carlos 

Minc. Mas isso nos deve trazer uma reflexão muito importante: nós 

precisamos – e aqui o faço em nome da bancada do PSDB – cobrar do Poder 

Executivo Estadual que lance a licitação da bilhetagem eletrônica. Vou dar 

um exemplo muito objetivo: o Prefeito João Dória, do PSDB de São Paulo, 

lançou a licitação do Bilhete Único da Capital paulista. O Município de São 

Paulo pagava pelo serviço de bilhetagem eletrônica quase 200 milhões de 

reais por ano. Com a licitação do serviço, além de a Capital deixar de pagar 

por esse serviço, ele ganhará uma outorga de um bilhão de reais, pois esse 

serviço é altamente rentável para uma série de empresas, levando em conta 

que o Bilhete Único municipal tem uma base cadastrada de 4,5 milhões de 

moradores da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Sr. Presidente, ficam aqui o alerta ao Poder Executivo estadual e à Secretaria 

de Estado de Transportes e a cobrança. Vamos fazer também, por intermédio 

da Comissão de Transportes, com que se leve à licitação do sistema de 

bilhetagem eletrônico aqui no Estado do Rio de Janeiro. É uma oportunidade 

de receita e também de maior transparência, pois todas as reclamações que se 
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tem na operação de transportes do Estado pairam sobre a legitimidade de a 

operadora atual, a RioCard, que opera o Bilhete Único, ser controlada pelas 

empresas de ônibus. Com isso resolveríamos dois problemas: dúvidas quanto 

à lisura da operação do sistema e a possibilidade de arrecadação nessa área. 

É este o meu posicionamento. Fica aqui o meu alerta, e faremos isso por 

intermédio da Comissão de Transportes desta Casa. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. CARLOS MINC – Peço a palavra para declaração de voto, Sr. 

Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Tem a palavra, para declaração de 

voto, o Deputado Carlos Minc. 

O SR. CARLOS MINC (Para declaração de voto) – Sr. Presidente, agradeço 

a V.Exa. e aos Deputados a aprovação do Projeto de Lei de minha autoria, o 

3370, de 2006, de onze anos atrás, que dispõe sobre a gratuidade na segunda 

via do cartão eletrônico nos casos mencionados – furto, defeito etc. 

Apoio a intervenção feita pelo Deputado Carlos Osório. Também somos 

daqueles Deputados que pedem, como o Deputado Waldeck e vários outros, 

que haja, à luz da Constituição e das leis, uma licitação para ver qual vai ser  

a empresa que vai operar o RioCard, que não seja, obviamente, a própria 

empresa que opera os ônibus ou uma empresa dela dependente ou a ela 

associada, como é o caso. Como foi dito, isso gera prejuízos não só de falta 

de transparência e complexidade, mas também econômicos. 

Aproveito, Sr. Presidente, para falar de dois outros Projetos. Falo como 

coautor da Lei do Passe Livre para estudantes, idosos e portadores de 

deficiência, uma guerra histórica dos estudantes pelo acesso e contra a 

evasão escolar. Dos dois Projetos, Sr. Presidente – V.Exa. conhece bem o 

assunto –, Deputados Osório e Waldeck, que estão aqui prestando atenção 

também, um é meu e da Deputada Tânia, que unifica os Bilhetes Únicos. 

Atualmente, um idoso, por exemplo, ou uma pessoa com deficiência tem que 

ter um passe para o trem, Deputado Bolsonaro, um para o metrô e um para as 

barcas, Deputado Gilberto. Não tem sentido isso. Temos esse Projeto, é 

antigo, tem que ser votado urgentemente. 

O outro – foi uma vergonha, Deputado Osório – era um Projeto meu que 

deve ter uns cinco anos ou quatro que estendia a validade do bilhete para um 
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ano. Eram quatro, cinco dias. A pessoa comprava o bilhete e uma semana 

depois – como era aquela história? – ele já não lhe pertencia mais. 

Este Projeto demorou tanto para ser votado que a agência reguladora 

Agetransp fez uma resolução estendendo para um ano; ou seja, ela, por 

resolução própria, fez o que a Assembleia Legislativa, durante três anos, 

engavetou, que era fazer com que a duração do bilhete comprado passasse de 

uma semana para um ano. Espero que agora, pelo menos, votemos o Projeto, 

ainda que com quatro anos de atraso e com a vergonha pelo fato de a agência 

ter feito antes de nós o que deveríamos ter feito por lei. É furtar  o 

consumidor ele comprar o bilhete e, uma semana depois, perder esse 

dinheiro. 

Eram essas as minhas considerações. Agradeço a todos que aprovaram o 

Projeto. 

O SR. WALDECK CARNEIRO – Peço a palavra para declaração de voto, 

Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Tem a palavra, para declaração de 

voto, o Deputado Waldeck Carneiro. 

O SR. WALDECK CARNEIRO (Para declaração de voto) – Também quero 

declarar meu voto favorável a este Projeto do Deputado Carlos Minc, que 

autoriza a emissão de segunda via e também de recarga dos cartões 

eletrônicos do transporte intermunicipal quando seus titulares forem vítimas 

de furto, roubo ou quando esses cartões apresentarem defeito – isso é muito 

importante. Mas quero acrescentar que é preciso falarmos todo dia, se 

necessário, sobre esta questão: não faz nenhum sentido que as empresas que 

operam serviço de transporte intermunicipal, representadas pela Fetranspor, 

sejam elas mesmas as controladoras da bilhetagem. 

A licitação, então, é importante, porque é o método mais transparente;  

porque permitirá que o Estado arrecade com o valor da outorga; e terceiro, e 

mais importante, é um absurdo que a raposa tome conta do galinheiro. Por 

isso, é fundamental que a bilhetagem eletrônica do transporte intermunicipal 

seja gerenciada mediante licitação pública. Não dá para entender – ou 

melhor, até dá para entender – por que o Estado reluta tanto em adotar esse 

procedimento. 
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O SR. GILBERTO PALMARES – Peço a palavra para declaração de voto, 

Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Tem a palavra, para declaração de 

voto, o Deputado Gilberto Palmares. 

O SR. GILBERTO PALMARES (Para declaração de voto) – Deputado 

Carlos Minc, quero parabenizar V.Exa. pelo Projeto, e espero que entre em 

vigor o mais rapidamente possível. 

Essa questão das exigências da Fetranspor e dos barões do transporte, 

particularmente a segmentos da população com mobilidade reduzida, deve 

ser mais bem discutida. Ninguém sabe, mas um idoso ou qualquer outra 

pessoa que vai retirar a segunda via de qualquer cartão tem que comprar 

outro, paga por ter perdido, e, quando começa a usar, acha que já é Bilhete 

Único,  mas  não  é:  ele  só  valida  se  receber,  via  e-mail,  uma  senha   

da Fetranspor. Isso é um absurdo, porque as pessoas não são obrigadas a ter 

e-mail. Esse é um dos absurdos que temos que corrigir. 

Lembro de um debate na Escola do Legislativo em que o vice-presidente da 

Associação de Deficientes Visuais disse que tirou da carteira dele três 

cartões: ‘Imagine, tenho que ficar procurando qual o cartão que uso na barca, 

qual eu uso no ônibus e qual eu uso no metrô’. Isso é uma indecência, uma 

perversidade. Se a pessoa que enxerga normalmente usa um único cartão em 

todos os modais, por que exatamente as com maior dificuldade têm que tirar 

vários cartões? O objetivo é um só: impedir essas pessoas de fazer jus à 

gratuidade a que têm direito. 

Espero que a aprovação deste Projeto seja um incentivo a colocar em pauta 

outros Projetos que tratam do mesmo tema, e que possamos assumir, sim, a 

posição de enfrentar os barões do transporte e a Fetranspor em benefício da 

população usuária de transporte público. 

O SR. MÁRCIO PACHECO – Peço a palavra para declaração de voto, Sr. 

Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (André Ceciliano) – Tem a palavra, para declaração de 

voto, o Deputado Márcio Pacheco. Em seguida, iremos à pauta. 

O SR. MÁRCIO PACHECO (Para declaração de voto) - Sr. Presidente, 

parabenizo o Deputado Carlos Minc por este Projeto, que, apesar de longa 

tramitação, vem em boa hora. É óbvio que precisamos discutir essa questão 
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do transporte – e os Deputados Osório e Waldeck Carneiro foram muito 

felizes em suas falas. 

Deputado Carlos Minc, V.Exa. trata de um tema muito importante: pessoas 

com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida têm muita dificuldade em 

emitir a segunda via do cartão. Essa gratuidade, como bem apontou o 

Deputado Gilberto Palmares, é mais do que uma necessidade financeira, é 

uma questão humanitária, porque ao fazer esse deslocamento, mostra a 

importância de um Projeto como esse. 

Quero fazer coro à sugestão do Deputado Carlos Minc a respeito de se 

colocar na pauta o Projeto de Lei que unifica os modais. O Deputado Carlos 

Minc apresentou, junto com a Deputada Tânia Rodrigues que tem um 

parecer favorável da Comissão que presido. E quero dizer que esse é um 

Projeto fundamental para o Estado do Rio de Janeiro. 

É inaceitável que pessoas idosas, pessoas com deficiência que necessitam do 

uso da transferência entre os modais não tenham os seus cartões de 

gratuidade unificada. 

Então, faço esse registro da importância de que esse Projeto venha à pauta o 

mais breve possível. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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