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Análise de Petições Iniciais, para a investigação da imagem 

construída pelos sujeitos comunicantes da linguagem nessa 
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Semiolinguística de Análise do Discurso e dos estudos de 

gênero e das teorias sobre a construção da imagem do sujeito a 
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RESUMO 

 

 

Este estudo parte da análise de quatro Petições Iniciais (PI), gênero discursivo do domínio 

jurídico que inaugura uma ação processual.  Tal análise vem mostrando que tanto o advogado, 

profissional que normalmente redige e assina a PI, quanto o autor da ação, pessoa que é 

representada pelo advogado, adotam, nas Petições Iniciais, estratégias discursivas que 

refletem suas identidades, a fim de alcançarem êxito em seu projeto discursivo: fazer com que 

o juiz seja favorável aos seus pedidos. Diante disso, tendo como escopo a teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso, os pressupostos dos estudos de gênero discursivo e 

textual, focalizando em particular a construção do ethos e as identidades dos sujeitos 

comunicantes desse ato linguageiro, propomos pensar a construção da PI a partir do seu 

caráter linguístico, o que poderá ser útil tanto para os profissionais da área jurídica, já que, ao 

compreenderem melhor o gênero em estudo, terão a possibilidade de aperfeiçoar as estratégias 

discursivas utilizadas; quanto para qualquer pessoa interessada no assunto, visto que as PIs, 

normalmente, ficam restritas ao meio jurídico.  

   

Palavras-chave: Semiolinguística. Gênero discursivo. Ethos. Petição Inicial. 
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ABSTRACT 

  

This study is based on the analysis of four Claim Applications (CA), a discourse genre of the 

legal domain that inaugurates a procedural action. This analysis shows that both the attorney, 

who normally writes and signs the Claim Applications, and the plaintiff, who is represented 

by the lawyer, adopts, in the claim, discursive strategies that reflect their identities in order to 

achieve success in the discursive project: to make the judge favor his/her requests. Therefore, 

having as a scope the Semiolinguistic Discourse Analysis Theory, the presuppositions of 

discursive and textual genres studies, focusing in particular on the construction of the 

communicative subjects’ ethos and identities of this language act, we propose to think of the 

construction of the CA from their linguistic perspective, which may be useful both for 

professionals in the legal area, once when they understand the genre under study better, they 

will have the possibility to improve the discursive strategies used; as well as for anyone 

interested in the subject, since CAs are usually restricted to the legal environment. 

  

Keywords: Semiolinguistic. Discursive genre. Ethos. Claim Application. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em um certo encontro entre colegas do meu curso de Letras, estava presente um 

estudante de direito, amigo de um deles, e, em meio às reflexões do grupo, a respeito de como 

o uso da linguagem pode ser tendencioso, para contribuir com o objetivo de alcançar o que se 

pretende, afirmei para esse estudante que, no direito, em especial, o uso da persuasão por 

meio da linguagem devia ser mais intenso. Ele, por sua vez, visivelmente ofendido, refutou-

me,  dizendo que, no direito, o discurso é imparcial. 

Essa afirmação gerou um alvoroço no grupo, afinal, éramos quatro estudantes de 

Letras, com inclinações para os estudos da Análise do Discurso, e parecia uma afronta o que o 

estudante de direito, ingenuamente, falara, tendo em vista que sabíamos que não existe 

discurso imparcial. Problematizamos a questão e, mesmo assim, ele manteve sua posição 

inicial acerca da sua afirmação. No entanto, eu nunca esqueci esse episódio. 

            Terminei, em 2012, a licenciatura em Letras: Português/Literaturas, na Faculdade de 

Formação de Professores da UERJ. Em março de 2013, iniciei meu curso de Especialização 

em Língua Portuguesa, na UFF e, em agosto do mesmo ano, comecei a cursar Direito, na 

UFRJ. 

            No início, estranhei bastante a linguagem utilizada no curso de Direito. Não só a 

linguagem, mas também a metodologia de ensino, uma vez que percebi que, no meu  novo 

curso, os debates eram poucos e as aulas eram muito prescricionais, se comparadas  a Letras. 

Pensava que, por ter formação em Letras, teria facilidade com o  Direito, o que não foi 

verdade. A linguagem jurídica era tão difícil, no início, que a leitura dos textos parecia 

infindável. Consolava-me perceber que essa dificuldade não era só minha, mas de uma 

maioria de colegas. 

            Certa vez, indaguei ao meu professor do curso acerca do porquê de não termos, na 

nossa grade, uma disciplina voltada para a língua portuguesa aplicada ao direito. Como 

resposta, ele disse que, para uma pessoa iniciar o curso de Direito, pressupõe-se, 

minimamente, que ela domine muito bem a língua portuguesa. 

            Data vênia, como dizem no direito, acredito que o ensino da língua portuguesa, 

sobretudo aquele aplicado ao uso jurídico, seria fundamental para auxiliar o aluno de Direito 

na compreensão da linguagem jurídica e para desmistificar a ideia errônea de que  tal 

linguagem é imparcial, como foi apontado por um estudante de direito, no relato 

apresentado no primeiro parágrafo. 
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Assim, após tantos eventos que me levaram a refletir sobre a linguagem jurídica, na 

monografia de especialização, propus-me a estudar as Petições Iniciais, dando-lhe um trato 

linguístico. Orientado pela Professora Lygia Trouche, debrucei-me sobre esse gênero jurídico, 

a fim de mostrar que ele não possui “nada de inocente”, uma vez que, assim como em toda 

prática linguageira, sua construção dá-se com o intuito de agir sobre o interlocutor. 

Em março de 2015, iniciei o curso de mestrado e, consequentemente, a presente 

pesquisa, na qual, sob a orientação da Professora Ilana Rebello, mergulho ainda mais nos 

estudos das Petições Iniciais, desta vez, em busca das imagens construídas dos sujeitos na 

encenação discursiva desse gênero. 

            A preferência por investigar a Petição Inicial, em meio a tantos gêneros do domínio 

jurídico, justifica-se pelo fato de ela ser um dos principais textos aprendidos pelo estudante de 

direito. Além disso, trata-se do gênero mais comum aos profissionais da área, como 

advogado, promotor, procurador, juiz, dentre outras profissões que necessitam recorrer a ela, 

tanto para produzi-la, quanto para interpretá-la.  

            Assim, a Petição Inicial, daqui em diante PI, é um gênero discursivo secundário 

(BAKHTIN, 2011) muito utilizado no campo jurídico. Ela inaugura uma ação processual, 

atribui caráter jurídico ao fato cotidiano, tornando-se instrumento legítimo, judicialmente, de 

busca por reparação a um dano sofrido. Além disso, é por meio dela que se estabelece o 

primeiro contato entre o juiz e a causa. Sua linguagem, embora técnica, possui muitos 

elementos discursivos que variam, de acordo com a causa, a finalidade e as estratégias 

adotadas pelo autor: o profissional jurídico. 

             Entender o conceito do gênero discursivo, em questão, é uma forma de mostrar como 

são construídos, discursivamente, os sujeitos presentes na PI, sua “forma de organização 

social e produção de sentido” (MARCUSCHI, 2002: 19) e, também, por meio dos estudos da 

linguagem, provocar a atenção do meio acadêmico ao estudo deste gênero que, por vezes, fica 

restrito ao âmbito jurídico, pois pressupõe uma linguagem técnica e limitada a uma área 

específica. 

Analisar a construção linguística do gênero Petição Inicial não se torna relevante 

somente aos Estudos da Linguagem, nem somente aos Estudos de Direito. Olhar com mais 

cuidado esse gênero possibilitará que outros grupos, além do mundo jurídico, possam 

entender sua composição, que, apesar de seguir, muitas vezes, um modelo padrão, possui uma 

linguagem técnica pouco usual, em nosso cotidiano. Além disso, esta pesquisa torna-se 

crucial, pois marca a encenação discursiva das PIs como um evento da linguagem que não 
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passou despercebido, “que não é um acontecimento no sentido usual do termo, que constitui 

um acontecimento de fala significativo numa certa configuração e que, por esta razão, merece 

uma análise aprofundada” (MAINGUENEAU, 2015a: 79). 

Não obstante, esta pesquisa destaca-se por tentar entender e discutir não só sobre um 

gênero discursivo utilizado em um ambiente profissional, mas também por analisar a imagem 

que os sujeitos-comunicantes
1
 envolvidos constroem de si. Assim, uma vez que pesquisas 

sobre Petições Iniciais, normalmente, restringem-se ao campo do Direito, esta poderá servir, 

futuramente, para nortear e fundamentar outros trabalhos e análises como as que aqui 

propomos, em Estudos da Linguagem. 

A partir da ideia de que “os gêneros são formas retóricas dinâmicas que são 

desenvolvidas das respostas dos atores para situações recorrentes e que servem para 

estabilizar a experiência e dar a ela coerência e significado” (BERKENKOTTER & 

HUCKIN, 1995: 4), compreendemos que a PI tem importante papel social na legitimação das 

ações jurídicas, que sua forma e organização discursiva adaptam-se aos objetivos que o 

sujeito da linguagem pretende alcançar ao produzi-la: convencer o juiz que sua pretensão é 

verdadeira e alcançar êxito por meio da sua elaboração, ou seja, de acordo com “as 

manifestações linguísticas produzidas por indivíduos concretos em situações concretas, sob 

determinadas condições de produção” (KOCH, 2013: 9). 

Logo, entendemos que estudar o gênero discursivo PI será essencial para refletir sobre 

o que realmente ocorre na sua confecção, por meio daquilo que é dito e não dito, mas que se 

pode entender, assim como, sobre a construção de sentido que se dá por meio dela, e seus 

reflexos nos sujeitos envolvidos direta e indiretamente no momento da sua elaboração. 

Tendo como base a Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, proposta por 

Patrick Charaudeau, este trabalho investiga como acontecem/emergem as construções 

identitárias do profissional jurídico, nas PIs. Para tanto, valemo-nos ainda do arcabouço 

teórico que versa sobre os estudos de ethos, imaginários sociodiscursivos, representações 

sociais, ideologia, estratégia de elaboração da face, identidade social e discursiva. Por tratar-

se de um gênero extenso, a análise tem como foco especial o item “dos fatos” e “fundamentos 

jurídicos”. Além disso, esta pesquisa considera a noção de gênero discursivo como o ponto de 

partida para compreender a posição dos sujeitos da linguagem, no contrato discursivo, e as 

estratégias discursivas que o locutor adota para obter credibilidade, influência sobre o 

interlocutor e também captá-lo, dentro da PI. 

                                                           
1
  O uso do plural justifica-se pelo fato de, na PI, haver dois  ou mais sujeitos-comunicantes, como será explicado 

posteriormente. 
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As hipóteses desta pesquisa são: 

  

I. o uso do modo discursivo delocutivo, embora provoque o apagamento dos sujeitos do 

ato de linguagem, é  realizado estrategicamente, pelo locutor, para conseguir o que se 

pretende, por meio do ato de linguagem; 

 

II. o sujeito-comunicante, o advogado, no caso em tela, parece construir sua identidade, 

discursivamente, ao descrever o outro; e 

 

III. a constituição da imagem e o modo de organização enunciativa que os profissionais 

jurídicos  engendram nas PIs  podem contribuir para o fortalecimento (uma marcação) 

da sua posição dentro da encenação, concedendo-lhes legitimidade para operar e 

conquistar o solicitado e, concomitantemente, construir sua identidade discursiva. 

  

Assim, para alcançarmos os objetivos propostos, no próximo capítulo, segundo deste 

trabalho, discorreremos sobre os postulados da Teoria Semiolinguística de Análise do 

Discurso e suas contribuições para a análise das PIs. Especificadamente, abordamos as 

matérias que tratam dos sujeitos de linguagem, o processo de semiotização do mundo e seus 

princípios, o contrato e as estratégias do discurso e, também, as visadas discursivas, tendo em 

vista o recorte dado ao estudo em tela. 

No terceiro capítulo, mostramos a contribuição do estudo de gênero para a 

investigação das PIs, ressaltando sua origem na antiguidade e, finalmente, o seu lugar nos 

Estudos da Linguagem, tanto na perspectiva de Bakhtin e Marcuschi,  quanto na perspectiva 

de Charaudeau.  

A construção da imagem do sujeito é o tema do quarto capítulo, no qual vemos que a 

imagem do sujeito pode dar-se por meio da concepção da ideologia, das representações 

sociais, dos imaginários sociodiscursivos, da identidade social e discursiva, dos estudos 

de ethos e do processo de elaboração de face. 

O quinto capítulo tratará da metodologia que norteia a investigação que propomos 

aqui, que direcionará nosso olhar ao analisar os dados. Esse capítulo apresenta a 

caracterização dos corpora da pesquisa, um breve detalhamento sobre as petições que serão 

analisadas e os procedimentos que utilizaremos na análise dos dados. 
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O capítulo sexto trata da análise dos dados, mostra, primeiramente, como se 

constituem os sujeitos da linguagem nas Petições Iniciais, como se estrutura esse gênero, 

apoiando-se na teoria Semiolinguística de Análise do Discurso. Além disso, nesse capítulo é 

explicitado como funcionam a ideologia, as representações sociais e os imaginários 

sociodiscursivos, a formulação das identidades, a criação do ethos e as estratégias de 

elaboração de face nessa encenação discursiva.  

“Considerações finais” é o título do sétimo capítulo. Em seguida, apresentaremos as 

referências bibliográficas e os anexos, que são as quatro Petições Iniciais em análise. 
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2. AS CONTRIBUIÇÕES SEMIOLINGUÍSTICAS PARA AS ANÁLISES DAS PIS 

 

Mas esse poder da linguagem não cai do céu. São os homens que o 

constroem, que o amoldam através de suas trocas, seus contatos ao 

longo da história dos povos.  

Charaudeau (2014: 7) 

 

Segundo Oliveira (2003), a teoria Semiolinguística de análise do discurso (AD), 

proposta por Patrick Charaudeau, surgiu em meio à trama de teorias ao longo do século XX, 

sendo em Langage et Discours (1983) a sua explicitação sistemática, que, desde então, vem 

sendo aplicada e aprimorada em livros e artigos do autor e de seus adeptos (OLIVEIRA, 

2003: 13-14), em diversos campos das relações linguageiras.  

O nome Semiolinguística nasce da junção de Sémio-, que vem de sémiosis, 

construindo relação forma-sentido, que pode ocorrer em diferentes sistemas semiológicos, 

com “-linguística”, termo dado por Charaudeau para reforçar que a forma de ação é dada 

pelos sujeitos-comunicantes e constituída por um material linguageiro (apud MACHADO, 

2001: 47). Assim, nas palavras de Machado (2001), a construção de sentido dentro da teoria 

semiolinguística está sob responsabilidade de um sujeito, movido por uma determinada 

intenção, tendo em seu projeto o desejo de influenciar alguém que, para tanto, faz uso da 

linguagem (p. 47). O projeto traçado, nesse caso, faz parte do mundo social em que vivem os 

sujeitos-comunicantes e é composto por um conjunto de condições em que se realiza qualquer 

ato de linguagem. 

É baseado nesse entendimento que enxergamos, na perspectiva da AD 

semiolinguística, a construção do social a partir do discurso e, também, a construção do 

discurso a partir do social, cabendo ao analista do discurso buscar o equilíbrio entre ambas 

(CHARAUDEAU, 1995 in MACHADO, 2001: 46). Assim, por meio da instância de 

transmissão do ato de linguagem, a análise semiolinguística interessa-se: a) por como nos fala 

a linguagem, partindo da ideia de linguagem-objeto-não-transparente; b) por do quê nos fala 

a linguagem, partindo, por sua vez, da ideia de linguagem-objeto-transparente 

(CHARAUDEAU, 2014: 20), já que o mundo não é dado a princípio, pois ele constrói-se por 

meio da estratégia humana de significação. 
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Partindo desse pressuposto de Charaudeau, esta investigação dá-se por um duplo 

método pelo qual se elucida o ponto de vista do “como” nos fala a linguagem nas PIs e 

abstratiza o ponto de vista do “do quê” nos fala a linguagem nesse mesmo gênero textual.  

Não obstante, somado ao que foi dito até aqui, buscaremos nos aprofundar, no 

momento subsequente, nas noções de contrato e estratégias do discurso propostas por Patrick 

Charaudeau, já que são intrínsecas às inserções dessas noções no ato de linguagem como 

encenação (CHARAUDEAU, 2014) e são de crucial importância suas considerações dentro 

da AD Semiolinguística, uma vez que toda prática de linguagem pressupõe um contrato 

comunicativo e o uso de estratégias do discurso.  

 

2.1. Sujeitos de linguagem 

 

Para ilustrar o lugar dos sujeitos da encenação da linguagem, segue um esquema 

ilustrativo que mostra a posição dos sujeitos na encenação discursiva:  

 

 

Gráfico 1 – Representação dos dispositivos da encenação da linguagem. 

Fonte: Charaudeau (2014:77) 

 

Na perspectiva Semiolinguística, são quatro os sujeitos da linguagem, sendo 

representados por dois “Eus”, a saber, o sujeito enunciador (EUe) e o sujeito comunicante 

(EUc), e dois “TUs”, que são o sujeito destinatário (TUd) e o sujeito interpretante (TUi). 
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 Para uma melhor distinção, Charaudeau (2014: 76) postula que os sujeitos da 

linguagem classificam-se como: 

a) os parceiros do ato de linguagem – seres psicossociais, externos ao ato de 

linguagem, mas inscritos nele, a saber, o Eu-comunicante concebido como Locutor-emissor; e 

o Tu-interpretante, concebido como Interlocutor-receptor. 

b) os protagonistas da enunciação – seres de fala, internos ao ato de linguagem e 

definidos por papéis linguageiros: o sujeito-enunciador, que pode intervir ou apagar-se no 

discurso; e o Tu-destinatário, a quem o locutor atribui um lugar determinado, no interior do 

seu discurso.  

Segundo Charaudeau (2001: 31), o sujeito comunicante (EUc) é o parceiro que 

detém a iniciativa no processo de interpretação dentro da instância da produção do ato de 

linguagem, enquanto o sujeito interpretante (TUi) é o parceiro que tem a iniciativa do 

processo de interpretação (CHARAUDEAU, op. cit.:32), que ocorre, por sua vez, na instância 

da recepção do ato de linguagem. Dessa forma, ambos, o EUc e o TUi, são considerados 

sujeitos agentes (CHARAUDEAU, 2014: 48).  

Por conseguinte, o sujeito enunciador (EUe) e o sujeito destinatário (TUd) são seres 

de fala que assumem diferentes faces na encenação discursiva (CHARAUDEAU, 2001: 32). 

O TUd “é o interlocutor fabricado pelo EU como destinatário ideal, adequado ao seu ato de 

enunciação” (CHARAUDEAU, 2014: 45). Já o EUe, segundo Charaudeau (2014: 51), “é 

responsável por um certo efeito de discurso produzido sobre o interpretante”, é a imagem de 

fala que oculta o EUc, ou seja, o EUe é uma criação necessária do EUc para atuar na 

encenação discursiva. No entanto, o EUe varia conforme cada contrato discursivo e estratégia 

discursiva adotada pelos sujeitos. 

Para melhor entender as posições dos sujeitos de comunicação, vejamos, a seguir, o 

esquema ilustrativo proposto por Charaudeau, adaptado ao contrato comunicativo das PIs: 
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Gráfico 2 – Representação dos dispositivos da encenação da linguagem nas PIS. 

Fonte: Charaudeau (2014:77) Adaptado. 

 

Podemos observar que, nas PIs, o sujeito comunicante é duplo, pois tanto o autor da 

ação judicial quanto o advogado, profissional jurídico, são agentes, localizados na esfera 

externa do ato de linguagem, responsáveis pela organização e produção do discurso. O EUe, 

por sua vez, é constituído pelo profissional jurídico, um dos sujeitos comunicantes, e ele é 

quem aparece no ato de linguagem. Já o interlocutor ideal (TUd) é o Juiz. 

 

2.2. Processo de semiotização do mundo e seus princípios 

 

Para Charaudeau (2005: 14), o processo de discursivização corresponde a um 

conjunto de operações linguísticas capazes de transformar a língua em discurso, ou seja, o 

processo de semiotização do mundo ou discursivização é um fenômeno da construção 

psicolinguageira de sentido, uma vez que permite a passagem do significado, no sentido 

genérico da língua, para a significação, no sentido específico do discurso. Dessa forma, o 

processo de semiotização do mundo comporta tanto a lógica das ações e a influência social – 

elementos externos à linguagem – quanto a lógica fixa da língua, presa às suas categorias 

linguísticas – elementos internos da linguagem – para a construção do sentido. 

Dessa maneira, para que o processo de semiotização do mundo se realize, são 

necessários o processo de transformação e o processo de transação (CHARAUDEAU, 2005: 
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14), que atuam em solidariedade entre si, regulados pelo princípio da pertinência 

(MACHADO, 2001:47), que detalharemos mais adiante no processo de transação.  

Para ilustrar como funcionam esses processos na semiotização do mundo, 

Charaudeau (1995:101) apresenta-nos o seguinte esquema: 

 

 

 

Gráfico 3 – Processos de semiotização do mundo. 

Fonte: Charaudeau (1995:101) 

 

O gráfico mostra-nos o duplo processo de semiotização do mundo: o processo de 

transformação e o processo de transação. Para melhor entendermos esses processos, 

detalharemos a seguir suas especificidades. 

 

2.2.1. Processo de transformação 

 

O processo de transformação consiste em transformar o “mundo a significar” em um 

“mundo significado”, estruturando-o segundo um certo número de categorias expressas por 

formas, que, de acordo com Charaudeau (2015a: 41), constroem sentido por meio da 

nomeação, qualificação, narração, argumentação e modalização, e que, nas palavras de 

Pauliukonis (2011: 248), organizam-se nas categorias linguísticas de designação, 

determinação, atribuição, processualização, modalização e, somando às categorias já 

postuladas por Charaudeau (2015a: 41), a categoria linguística de relação.  Vejamos, a seguir, 

o detalhamento de cada operação. 

 

A operação de identificação ou designação, além de designar os seres, nomeia e 

classifica os elementos discursivos e corresponde ao processo de substantivização, comum 

nas denominações nominais (PAULIKONIS, 2011: 248-249). 
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A segunda operação é da qualificação. Essa operação consiste em atribuir 

propriedades objetivas ou subjetivas aos seres ou mesmo informações a seu respeito. Realiza-

se por meio da adjetivação, em seu sentido amplo, ou seja, aplica aos seres propriedades, 

qualificando-os (CHARAUDEAU, 2015a: 41). Sabendo que os atributos não são obrigatórios 

na representação do mundo, Pauliukonis (2011: 249) destaca que as atribuições de 

propriedades aos seres 

 

constituem interesse do enunciador em comunicar uma descrição objetiva ou 

uma apreciação sobre o referente. O uso da qualificação, por meio de índices 

favoráveis ao objeto descrito, constitui uma estratégia importante de 

construção textual, já que conduz o raciocínio do leitor/ouvinte para uma 

apreciação valorativa do objeto focalizado.  

 

Assim, a operação discursiva da caracterização dos seres pode dar-se pelo modo de:  

 

I. identificação ou caracterização objetiva, que se vê pelos exemplos: bolsa 

marrom, sapato preto; 

II. qualificações ou avaliações subjetivas: filme interessante, problema difícil; e 

III. informações que são apresentadas pelo enunciador, com algum interesse 

textual: quadro que recebeu de herança, filme de Bruno Barreto, livro da biblioteca.  

 

Ao contrário da caracterização subjetiva, a caracterização objetiva não depende de 

uma avaliação subjetiva do sujeito comunicante, mas de uma avaliação preocupada em 

transmitir, com a exatidão, a característica do referente, por meio de vocábulos precisos.  

Quanto aos qualificadores reconhecidos como adjetivo subjetivo, Kerbrat-Orecchioni 

(1997:110), em seu capítulo voltado a esse estudo, mostra-nos, por meio de uma perspectiva 

enunciativa, que é possível distinguir que esse adjetivo comporta três categorias: os adjetivos 

subjetivos afetivos, em que, ao mesmo tempo em que atribuem uma propriedade a um objeto, 

transmitem uma reação emocional do sujeito falante frente a esse objeto; os adjetivos 

subjetivos avaliativos não axiológicos, em que o juízo de valor não assume um compromisso 

afetivo do locutor, mas implicam uma evolução qualitativa e quantitativa do objeto denotado 

pelo substantivo e; os adjetivos subjetivos avaliativos axiológicos, que são mais abstratos e 

atribuem ao objeto denotado pelo substantivo um juízo de valor positivo ou negativo, a partir 

de uma evolução qualitativa. 

Vejamos: 
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Gráfico 4 – Adjetivos subjetivos. 

Fonte: Kerbrat-Orecchioni (1997: 110). Adaptado. 

 

Quirk (1985: 429), por sua vez, ao preocupar-se com os recursos linguísticos 

existentes nos adjetivos e advérbios, postula que é possível distinguir três subclasses 

semânticas de adjetivos intensificadores: os enfatizadores, que são adjetivos geralmente 

atributivos e que têm função de destacar a qualidade do objeto denotado pelo substantivo; os 

amplificadores, que transmitem a ideia de elevação numa escala, sendo geralmente 

predicativos – quando inerentes ao objeto, e atributivos, quando não inerentes ao objeto e; os 

moderadores, que são os adjetivos usados, normalmente, em escalas inferiores ao padrão 

assumido.  

Vale lembrar que a qualificação é de suma importância para a PI, pois o modo 

descritivo, muito presente na encenação discursiva estudada, constrói-se por meio dessa 

categoria. 

A terceira operação é a de processualização ou representação de fatos e ações, que 

permite identificar as mudanças na relação entre os seres (PAULIUKONIS, 2011:249). Para 

Charaudeau (2015a: 41), a partir da narração, essa operação descreve as ações na qual os seres 

estão engajados, já que os “seres agem ou sofrem a ação, inscrevendo-se em esquemas de 

ação conceitualizados que lhes conferem uma razão de ser, ao fazer alguma coisa” 

(CHARAUDEAU, 2005:2).  



 

 

26 
 

A quarta operação é a da modalização/explicação, que avalia os seres e as 

propriedades por motivos modalizantes (CHARAUDEAU, 2015a: 41). Para Pauliukonis, a 

operação de modalização 

 

revela as razões de ser e fazer do emissor, recobre todos os modos pelos 

quais o sujeito da enunciação se posiciona frente ao que é dito, reafirmando 

suas certezas, colocando suas dúvidas, interrogações, imposições etc; essa 

operação marca o ponto de vista do locutor sobre alguns elementos 

discursivos, como se pode observar em: Não tenho certeza; Talvez ele não 

venha...; Ele não deve sair pois...; Não há empecilhos, portanto ele pode 

casar-se com ela; Isto não vai acontecer, com certeza... (PAULIUKONIS, 

2011:250) 

 

A quinta e última operação é a da relação. Segundo Pauliukonis (2011: 250), essa 

operação demarca os laços coesivos e especifica as regras de combinação e hierarquização, 

entre os diversos componentes da frase e do texto, nos níveis sintático e semântico. De acordo 

com a autora, esse processo 

 

se faz por meio de classes como: preposição, conjunção, pronomes relativos 

e outros tipos de conectores, (certos advérbios e locuções prepositivas em 

geral), como se pode notar nos exemplos, a seguir: Ele saiu mas ainda não 

voltou; Se eu puder, irei à sua festa, porque ele é meu amigo... Devido à falta 

de chuva, tiveram que abandonar a casa. 

 

Em suma, as categorias explicitadas apresentam recursos linguísticos, ou seja, 

atributos de língua, responsáveis pelo processo de semiotização do mundo, mais 

especificamente, pelo processo de transformação. Em outras palavras, o processo de 

transformação converte o mundo não significado em mundo significado por meio da 

linguagem, ou seja, por meio das categorias que apresentamos anteriormente. Vale ressaltar 

que essas categorias possibilitam que seus usos ajustem-se às estratégias adotadas pelo sujeito 

comunicante com vistas a alcançar condição de felicidade em seus atos linguageiros.    

Nas Petições Iniciais, por exemplo, o processo de transformação ocorre quando o 

profissional jurídico, sujeito-comunicante, já revestido de sujeito enunciador, materializa, por 

meio da língua escrita, o que ocorreu com o seu cliente, uma vez que, para isso, ele recorre às 

operações apontadas no processo de transformação, a fim de construir um mundo significado 

para o outro, apoiando-se, também, no processo de transação, que veremos a seguir. 
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2.2.2. Processo de transação 

 

Após a significação do mundo no processo de transformação pelo sujeito 

comunicante, resta ao outro sujeito que interprete o que resultou do primeiro processo, por 

meio do processo de transação, completando, assim, a semiotização do mundo.  

De acordo com Charaudeau (2015a), o processo de transação consiste, para o sujeito 

que produz um ato de linguagem, em dar uma significação psicossocial a seu ato (p. 41), 

fazendo, dessa forma, com que o sujeito interpretante encontre-se diante do problema de ter 

que reconhecer, para um certo fim, um mundo já significado por outro, dando-lhe sentido, a 

partir da sua interpretação. Dessa forma, percebemos que esse processo depende da 

intercompreensão entre os parceiros da linguagem (MACHADO, 2001: 48), havendo crucial 

necessidade de que sejam observados alguns princípios, a fim de que o ato de linguagem se 

concretize, finalizando, assim, o processo de semiotização do mundo.  

Com o intuito de delinear o processo de transação, Charaudeau (2005:15) aponta que 

o processo de transação (base do contrato de comunicação) realiza-se de acordo com quatro 

princípios: 

 

I. O princípio de alteridade é o princípio em que se consideram as hipóteses sobre a 

identidade do outro, o destinatário-receptor, quanto a seu saber, sua posição social, seu estado 

psicológico, suas aptidões e seus interesses (CHARAUDEAU, 2015a: 41).  Para o autor 

(idem, 2005:15), esse princípio parte da ideia de que todo ato de linguagem é um fenômeno de 

troca entre dois parceiros (quer estejam diante um do outro quer não) que devem reconhecer-

se como semelhantes e diferentes: 

eles são semelhantes porque, para que a troca se realize, é necessário que 

tenham em comum universos de referência (saberes compartilhados) 

e finalidades (motivações comuns) ; são diferentes porque o outro só é 

perceptível e identificável na dissemelhança, e porque cada um desempenha 

um papel particular : de sujeito emissor- produtor de um ato de linguagem 

(o sujeito comunicante), de sujeito receptor-interpretante deste ato de 

linguagem (o sujeito interpretante). Assim, segundo este princípio, cada um 

dos parceiros está engajado num processo recíproco (mas não simétrico) de 

reconhecimento do outro, numa interação que o legitima enquanto tal - o que 

é uma condição para que o ato de linguagem seja considerado válido. Este 

princípio é o fundamento do aspecto contratual de todo ato de comunicação, 

pois implica um reconhecimento e uma legitimação recíprocos dos parceiros 
entre si. (CHARAUDEAU, 2005:15) 

 



 

 

28 
 

II. O princípio de pertinência é o princípio em que os parceiros do ato de linguagem 

podem reconhecer os universos de referência que constituem o objeto da transação 

linguageira (CHARAUDEAU, 2005:15). Ou seja, ele faz com que o sujeito-comunicante 

produza um ato de linguagem, sabendo que o sujeito-interpretante será capaz de “decodificá-

lo” (MACHADO, 2001: 48). Assim, esse princípio tem como base a ideia de que os parceiros 

envolvidos no ato de linguagem possuem um saber comum que devem poder partilhar, sem 

necessariamente adotar (CHARAUDEAU, op. cit.: 15).  

 

III. O princípio de influência concebe que todo sujeito que produz um ato de linguagem 

visa a atingir seu parceiro, seja para fazê-lo agir, seja para afetá-lo emocionalmente, seja para 

orientar seu pensamento (CHARAUDEAU, 2005: 15). O princípio da influência responde 

pelo efeito que o ato de linguagem pretende produzir sobre o outro (Idem, 2015a: 41).  

 

IV. O princípio de regulação é o princípio responsável por manter a troca interativa entre 

os parceiros da linguagem. Segundo Charaudeau (2005: 16), ele faz parte, consciente ou 

inconscientemente, daquilo que os parceiros sabem a respeito do ato de linguagem de que 

participam, estando, assim, ligado à noção de contrato discursivo. Dessa forma, a falta de 

observação desse princípio em um ato de linguagem corresponde a uma falha e pode, 

consequentemente, provocar sua interrupção. A respeito disso, Charaudeau postula que 

para que a troca implícita ao ato de linguagem não termine em confronto 

físico ou em ruptura de fala, ou seja, para que ela prossiga e chegue a uma 

conclusão, os parceiros procedem à “regulação” do jogo de influências. Para 

isso, eles recorrem a estratégias no interior de um quadro situacional que 

assegure uma intercompreensão mínima, sem a qual a troca não é efetiva. 

Este espaço de estratégias está inscrito, igualmente, no dispositivo sócio-
linguageiro. (2005: 16) 

 

O processo de transação finaliza o processo de semiotização do mundo, uma vez que 

a finalização do processo significa dizer que um ato de linguagem foi estabelecido, que o 

mundo foi significado por meio da linguagem e que esta, por sua vez, foi recebida e 

interpretada.  

Assim, considerando o objeto de estudo desta pesquisa, o processo de transação nas 

Petições Iniciais ocorre no momento em que ela é interpretada pelo destinatário-receptor, que, 

nesse caso, é o juiz, que se vê reconhecido, na Petição Inicial, como diferente daquele que a 

produziu (princípio da alteridade). De igual forma, na Petição Inicial, ao menos um dos 
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sujeitos comunicantes, o profissional jurídico, produz seu ato de linguagem sabendo que o 

juiz será capaz de compreendê-lo, já que ambos são profissionais do campo jurídico, e que sua 

escrita é adequada para tal área (princípio da pertinência). Além disso, na Petição Inicial, o 

profissional tem intencionalidade de influenciar o juiz de modo que alcance seu propósito: 

ganhar a causa (princípio da influência), mesmo que para isso tenha que recorrer a algumas 

estratégias para manter o ato interativo e ganhar a adesão do juiz (princípio da regulação), por 

exemplo.   

 

2.3. O contrato e as estratégias do discurso 

 

Para Charaudeau (2014), a noção de contrato é inerente a todo ato de linguagem e 

consiste em um acordo entre os sujeitos sobre suas representações linguageiras nas práticas 

sociais (p. 33). Sendo assim, a postura discursiva dos sujeitos envolvidos nessas práticas 

ajusta-se a um conjunto de regras implícitas, compostas por restrições e liberdades tanto para 

o uso da língua, quanto para o comportamento linguístico.  

Para entendermos melhor o que foi dito, tomamos como exemplo a PI, corpus deste 

trabalho. A PI é um documento institucional escrito por um profissional jurídico e é destinado 

a um juiz. Nesse gênero discursivo, o ato de linguagem é emoldurado de acordo com o que é 

previsível na esfera institucional jurídica; logo, ao considerar suas representações linguageiras 

e sociais, o uso da informalidade na linguagem e erros de grafia, além de causarem 

estranheza, comprometeriam a eficácia desse texto. Assim, a ideia de contrato comunicativo 

reside no que é previsível, esperado e aceito em uma dada prática linguageira. Ainda sobre o 

contrato comunicativo, Oliveira (2003) ratifica que 

 

não podemos falar ou escrever o que quisermos, do modo como quisermos, 

com a morfossintaxe, o vocabulário, a ortografia, etc. que quisermos a quem 

quisermos, com o tom que quisermos, etc. Os atos de linguagem se dão 

dentro de um quadro de restrições e liberdades, nos limites do qual nos 

movimentamos. Essas restrições e liberdades podem ser de língua 

propriamente dita ou do comportamento linguístico. (p.33) 

   

Vale lembrar que, além das restrições no contrato comunicativo, existe o que 

Charaudeau (2014) chama de “liberdade” no contrato, que é, justamente, o lugar oportuno 

para o uso de estratégias discursivas. Trata-se de uma margem de manobra dentro do contrato 

comunicativo que permite ao sujeito adaptar seus enunciados às práticas linguageiras, tendo 

em vista alcançar condição de felicidade em seu projeto comunicativo, uma vez que é de 
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consenso, principalmente para os estudiosos da linguagem, que nenhuma linguagem é neutra, 

mas dotada de intenções.  

Destarte, ainda no que diz respeito às estratégias do discurso, Charaudeau (2014: 56) 

salienta que os sujeitos comunicantes concebem, organizam e encenam suas intenções de 

forma a produzir efeitos de persuasão ou de sedução sobre os sujeitos interpretantes (TUi), a 

fim de que eles se identifiquem com o sujeito destinatário (TUd) ideal. 

Para tanto, o sujeito comunicante (EUc) usa como estratégia do discurso tanto o 

princípio da influência, que visa a emocionar, a seduzir e a persuadir o sujeito destinatário 

(TUd), quanto o princípio da regulação, que controla o ato interativo, objetivando mantê-lo 

sem quebrar o contrato de comunicação ali presente. 

Segundo Charaudeau (2010), se o sujeito interpretante (TUi) não está pronto para 

aderir  ao universo de discurso do sujeito comunicante (EUc), esse eu-comunicante deve  

valer-se das estratégias de legitimação, de credibilidade e de captação por meio de uma 

determinada constituição discursiva, em que: 

 

a) as estratégias de legitimação – consideram o papel externo do sujeito comunicante (EUc) 

dentro de uma realidade social. Pode ser institucional, a exemplo da figura do advogado, 

profissional jurídico, assim como pessoal, a imagem de um pai, por exemplo. Nas palavras de 

Charaudeau (2010), as estratégias de legitimação   

 

são mobilizadas quando o sujeito falante não está certo disso ou quando ele 

pensa que ele não está suficientemente legitimado aos olhos de seu 

interlocutor. Ele poderá então insistir, conforme o caso, em seu espírito de 

seriedade, seu conhecimento de um domínio particular, sua experiência ou 

sua filiação, como o fazem muitas vezes os políticos em situação de 

campanha eleitoral.  

 

Vale ressaltar que as estratégias de legitimação não se confundem com a 

legitimidade que, segundo Charaudeau (2010), “é uma conquista atribuída antecipadamente 

pela situação de comunicação”. 

 

b) as estratégias de credibilidade  - são mobilizadas quando o sujeito locutor quer que 

acreditem nele. Para tanto, constrói um projeto de linguagem, preocupando-se em passar 

efeito de verdade. Charaudeau (2010) afirma que, a partir da estratégia de credibilidade, muito 

ligada ao conceito de ethos, que abordaremos posteriormente, o sujeito 
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poderá então construir uma imagem de si, um ethos, de pessoa séria que 

raciocina com calma, é ponderada, sabe pesar os prós e contras, prova aquilo 

que diz, relata fatos comprovados etc. Assim, ele demonstra a todos o poder 

de persuasão de que é capaz. 

 

Segundo Charaudeau (2009), a estratégia discursiva de credibilidade corresponde à 

postura do sujeito locutor em tentar fazer com que o seu interlocutor o leve a sério, ou seja, é 

uma estratégia em que o sujeito locutor busca fazer o seu interlocutor conceber o que foi dito 

como digno de confiança. No entanto, para que isso ocorra, o sujeito locutor vale-se de 

atitudes discursivas:  

 

I. de neutralidade, que “leva o sujeito a apagar, em seu discurso, qualquer vestígio de 

julgamento ou avaliação pessoal” (id. ibid.);  

II. de distanciamento, que o conduz a adotar a atitude fria e controlada em seu discurso 

(id. ibid.); 

III. de engajamento, que o faz, diferentemente do caso da neutralidade, optar por uma 

“tomada de posição na escolha de argumentos ou de palavras” (id. ibid.).  

 

É muito comum o uso da estratégia de credibilidade nas PIs, uma vez que o sujeito 

locutor, que é o profissional jurídico, objetiva fazer o seu interlocutor, que é o juiz, acreditar 

no ato discursivo produzido. Para isso, o enunciador, ao compor a PI, vale-se das atitudes de 

neutralidade, distanciamento e engajamento, por meio de recursos linguísticos. Por exemplo, 

com verbos na terceira pessoa, como em “O autor foi aprovado (...)” (PI1), o sujeito locutor 

procura mostrar uma certa neutralidade e um certo distanciamento, o que, no entanto,  não se 

verifica em “É certo ainda que todo dano causado deve ser indenizado pelo fornecedor (...)” 

(PI1) e em “Como se vê, após várias tentativas de solucionar o caso, o autor não teve uma 

resposta convincente sequer do Banco do Brasil S/A, o qual se comprometeu a comparar as 

assinaturas de um contrato que repita-se, nunca existiu.” (PI), por exemplo. Nesses dois 

últimos exemplos e em tantos outros trechos da PI, percebe-se claramente a tomada de 

posição do sujeito comunicante. 

 

c) as estratégias de captação  - são mobilizadas para conquistar o outro em situações em que 

não há relação de igualdade entre os sujeitos da linguagem. Tal estratégia tem a finalidade de 

assegurar a manutenção da interação (CHARAUDEAU, 2010). Vale ressaltar que a relação de 

simetria pode ser convencionada pelo próprio contrato comunicativo e, por vezes, os sujeitos 
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da linguagem podem lançar mão da sua superioridade para estabelecer uma relação simétrica. 

Charaudeau (id. ibid.) diz que a captação  

 

procura assegurar o interesse do interlocutor por aquilo que diz o 

compartilhamento de sua opinião ou a adesão irracional aos seus próprios 

sentimentos. Para fazer isso, ele pode usar uma manipulação discursiva que 

atinge o componente afetivo de seu interlocutor ao criar nele moções 

emocionais (efeitos de pathos) que o coloquem à sua mercê. 

 

Assim, nessa estratégia, o sujeito de linguagem pode atuar sobre o outro por meio de 

três atitudes:  

 

I. atitude polêmica, que visa a surpreender o adversário ao destruir suas ideias ou 

questioná-las, antecipadamente, por exemplo; 

II. atitude de sedução, em que o interlocutor é levado a assumir a ideia de beneficiário, 

merecedor de vantagens, o que é muito comum em textos publicitários; e 

III. atitude de dramatização, em que o sujeito da linguagem faz o outro emocionar-se, por 

meio de recursos como uso de metáforas, comparações, analogias, por exemplo. 

 

Tendo em vista que não há relação de igualdade entre os sujeitos no contrato 

discursivo das PIs, o uso da estratégia de captação torna-se de crucial importância nesse 

gênero textual, já que é por meio dessa estratégia que o profissional jurídico (locutor) busca 

alcançar a atenção do juiz (interlocutor). Isso ocorre, por vezes, quando uma possível 

indagação do juiz é respondida antecipadamente (atitude polêmica), como podemos ver em 

“Ocorre que o autor nunca possuiu e não possui qualquer vínculo contratual (...)” (PI1), ou 

pela atitude de dramatização, na qual o profissional jurídico busca emocionar o juiz enquanto 

narra os fatos, como em “A situação chegou ao extremo, razão pela qual, a empresa não 

vê alternativa de ser ressarcida pelos danos materiais e morais (...)” (PI4).  

É de crucial importância salientar que a dramatização, em especial, é uma estratégia 

discursiva muito recorrente nas PIs, principalmente, quando o direito pleiteado pelo autor 

envolve uma questão subjetiva, como o dano moral, em que, por não haver possibilidade 

concreta de prová-lo, o comunicante, já revestido de enunciador, faz uso demasiado das 

categorias descritivas, a fim de emocionar o seu interlocutor: o juiz. Assim, a dramatização 

auxilia na construção de verossimilhança dos fatos, fazendo o interlocutor acreditar no que é 
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dito, pois, embora pareça menos persuasiva que a argumentação, ela é capaz de conduzir o 

interlocutor a uma conclusão sem que ele perceba. 

Enfim, as estratégias discursivas são recursos linguísticos adotados pelos sujeitos da 

linguagem para alcançar o objetivo do seu projeto comunicativo. Isso significa dizer que as 

estratégias discursivas apoiam-se na intencionalidade do locutor, recorrendo, assim, às visadas 

discursivas, que serão o assunto do próximo tópico.  

 

2.4. Visadas discursivas 

 

As visadas discursivas estão ligadas ao processo de transação, mais 

especificadamente, ao princípio da influência, em que o sujeito-comunicante tem como 

objetivo agir sobre o seu interlocutor, influenciando, assim, suas ações e seus pensamentos. 

Dessa forma, as visadas discursivas dão-se na instância de produção das práticas linguageiras 

e, segundo Charaudeau (2004), correspondem a uma intencionalidade psico-sócio-discursiva 

que determina a expectativa do ato de linguagem do sujeito-comunicante e que, por 

conseguinte, deve ser reconhecida pela instância da recepção. Além disso, Charaudeau 

postula que as visadas discursivas são atitudes comunicativas determinadas pelas orientações 

pragmáticas, superando, então, sua ancoragem situacional (op.cit.).  

As visadas discursivas classificam-se de acordo com a intencionalidade de cada 

prática de linguagem e, de acordo com Charaudeau, os seus tipos são definidos pelo critério 

da intenção do eu em relação ao lugar que ocupa como sujeito-enunciador e, também, pela 

posição que o tu deve ocupar (op.cit.). 

Para entendermos melhor sobre as visadas discursivas, vejamos a seguir a descrição 

feita por Charaudeau (2004) acerca de alguns tipos de visada e, resumidamente, sua aplicação 

nas PIs, objeto de nossa pesquisa. 

 

Visada de prescrição é a visada em que o eu quer “mandar fazer” (faire faire), e ele 

tem autoridade de poder sancionar, enquanto o tu encontra-se em posição de “dever fazer” 

(op.cit.).  

Nas PIs, esse tipo de visada não é acionada, uma vez que, na prática de linguagem 

desse gênero, o enunciador, que é o advogado, não está em posição, hierarquicamente, 

superior ao sujeito destinatário, que é o juiz. 
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Visada de solicitação é a visada em que o eu quer “saber”, porém ele está em posição 

de inferioridade de saber diante do tu, apesar de possuir legitimidade em sua demanda 

(op.cit.), sendo assim, essa visada põe o tu em posição de “dever responder” à solicitação do 

eu. 

Essa visada ocorre nas PIs, já que o contrato discursivo nesse gênero diz respeito ao 

pedido do profissional jurídico (EU) ao juiz (TU). Cabe, então, ao juiz responder, sendo 

favorável ou não ao pedido feito pelo eu. A própria nomenclatura do gênero “petição” nos 

remete à ação de solicitar algo a alguém que tem autoridade para conceder ou não o pedido.   

 

Visada de incitação é a visada em que o eu quer “mandar fazer” (faire faire), mas, 

não estando em posição de autoridade, não pode senão incitar o tu a fazer (op.cit.). Nesse 

caso, o enunciador deve “fazer acreditar”, por meio da persuasão ou sedução, ao tu que ele 

será o beneficiário de seu próprio ato, cabendo, no entanto, ao tu a posição de “dever 

acreditar”.  

Essa visada é recorrente nas PIs.  Ela ocorre quando o profissional jurídico (EU) 

incita a benevolência do Juiz (TU), fazendo-o acreditar que fará justiça, caso seja favorável à 

demanda do eu.     

                    

Visada de informação é a visada em que o eu quer “fazer saber” e está legitimado em 

sua posição de saber, no entanto, o tu encontra-se na posição de “dever saber” alguma coisa 

sobre a existência dos fatos, ou sobre o porquê ou o como de seu surgimento (op.cit.).  

Na narração dos fatos, em que se verifica a utilização da visada da informação, o 

profissional jurídico informa ao juiz sobre a demanda da PI.  

 

Visada de instrução é aquela em que o eu quer “fazer saber-fazer”. Para tanto, o eu 

encontra-se ao mesmo tempo em posição de autoridade de saber e de legitimação para 

transmitir o saber (op.cit.). O tu, nesse caso, está em posição de “dever saber fazer”, segundo 

um modelo (ou modo de emprego) que é proposto por eu.  

Essa visada é evidente nas PIs quando o profissional jurídico fundamenta seu pedido 

na literatura jurídica (leis e jurisprudências), indicando para o Juiz como agir. 

 

Visada de demonstração é aquela em que o eu quer “estabelecer a verdade e mostrar 

as provas”, segundo uma certa posição de autoridade de saber, enquanto o tu está em posição 
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de ter que receber e “ter que avaliar” uma verdade e, então, ter a capacidade de fazê-lo 

(op.cit.). 

Essa visada ocorre no item “das provas” das PIs e, também, no decorrer do ato de 

linguagem desse gênero. Nesse caso, o profissional jurídico (Eu) recorre às estratégias 

discursivas de credibilidade para construir uma verdade e demonstrá-la ao juiz (Tu), que fica 

responsável por avaliá-la. 

 

Vale ressaltar que as visadas discursivas são orientadas pelas motivações 

pragmáticas, e que, sendo assim, a classificação da sua forma irá depender da intenção que o 

eu projeta sobre o tu, a partir do seu ato de linguagem. Podemos encontrar, por exemplo, um 

gênero textual idêntico à PI, mas sendo parte de um livro que divulga modelos de PIs, algo 

que é comum na literatura jurídica, mas que, nesse caso, apresenta apenas a visada de 

instrução, uma vez que tem como finalidade orientar os profissionais jurídicos sobre como 

construir Petições Iniciais. Dessa forma, podemos verificar que cada tipo de visada está 

ancorado em uma situação concreta e específica, possuindo uma finalidade determinada que, 

de acordo com as estratégias e efeitos que o eu deseja produzir sobre o tu, orientará a 

organização da matéria linguística. 
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3. A CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO DE GÊNERO PARA A INVESTIGAÇÃO 

DAS PIS 

 

Ora, a língua passa integrar a vida através de enunciados concretos 

(que a realizam); é igualmente através de enunciados concretos que a 

vida entra na língua. 

Bakhtin (2011: 265) 

 

 

Considerando a proposta deste trabalho, que visa a localizar no gênero PI as marcas 

identitárias do sujeito comunicante, não poderíamos desconsiderar os estudos sobre o gênero, 

uma vez que, segundo Bazerman (2013: 13), “as atribuições sociais partilhadas sobre o gênero 

ajudam a nós e àqueles com quem nos comunicamos a pensar da mesma forma ou o mais 

próximo possível em nossos propósitos práticos”. Além disso, os estudos sobre gênero 

permitem-nos olhar a PI, que é um gênero específico em meio a tantos outros, considerando a  

 

variedade dinâmica das circunstâncias humanas, as potencialidades criativas 

da linguagem e a sagacidade da ação humana [que] nos desafiam a conhecer 

onde estamos e para onde vamos com as interações, especialmente porque 

devemos ser inteligíveis para as outras pessoas que estão igualmente lutando 

para compreender as situações comunicativas a partir das suas perspectivas 

individuais. (BAZERMAN, 2013: 13) 

 

 

Assim, sob um ponto de vista atual e segundo Meurer, Bonini e Mott-Roth (2005: 8), 

o gênero, como enxergamos hoje, é um fenômeno que se localiza entre a língua, o discurso e 

as estruturas sociais e, dessa forma, possibilita diálogos entre teóricos e pesquisadores de 

diferentes campos. Não nos podemos esquecer de que essa noção de gênero destoa, 

significativamente, da sua origem, já que seu sentido ergue-se na antiguidade e retorna na 

tradição literária como nas abordagens neoclássicas, estruturalistas, românticas, pós-

românticas, da estética da recepção e dos estudos culturais, por exemplo.  

 

3.1. O gênero na antiguidade e nas diferentes abordagens da tradição literária 

 

Charaudeau e Maingueneau (2014: 249) mostram-nos que, na Antiguidade, a ideia de 

gênero dava-se a partir da coexistência de dois tipos de atividades discursivas: a) a que nasceu 
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na Grécia pré-arcaica, que era o fazer dos poetas, intermediários entre deuses e humanos tanto 

na celebração dos heróis quanto na interpretação dos enigmas enviados pelos deuses aos 

humanos, o que resultou na codificação de “certos gêneros tais como o épico, o lírico, o 

dramático, o epitídico etc” (op. cit.); e b) a que nasceu na Grécia clássica, na Roma de Cícero, 

como resposta à necessidade de gerir a vida na cidade, sobretudo, nos conflitos comerciais, 

em que a fala pública constituía “um instrumento de deliberação e de persuasão jurídica e 

política” (op. cit.).  

Na tradição literária, a abordagem de gênero neoclássica utilizava um conjunto de 

categorias – ou taxonomias – teóricas e trans-históricas para classificar os textos literários 

(BAWARSHI & REIFF, 2013: 29). Tendo como base a famosa tríade literária: lírica, épica e 

dramática, essa abordagem baseiava-se em sua validade universal para a classificação e 

descrição de tipos de textos literários (FROW, 2006, apud BAWARSHI & REIFF, 2013: 31). 

Segundo Bawarshi e Reiff (2013: 32), a crítica à abordagem de gênero neoclássica recai sobre 

a forma como ela universaliza o caráter ideológico do gênero, contribuindo, assim, para a 

criação de taxonomias descontextualizadas, pois sua concepção impede o trato de gênero 

como ações dinâmicas, que emergem de exigências sócio-historicamente situadas. 

A abordagem estruturalista, por sua vez, compreende o gênero como entidades que 

organizam e, até certo ponto, moldam textos e atividades literárias em uma realidade literária, 

ou seja, essa abordagem está interessada em como gêneros sócio-historicamente situados 

moldam as ações, as identificações e as representações literárias específicas (BAWARSHI 

& REIFF, 2013: 33-34). No entanto, essa abordagem negligencia ao não atentar para a 

existência de todos os outros gêneros, que não são literários, mas que desempenham papel 

semelhante, moldando a interpretação e a produção textual em realidades sociais. 

Certas abordagens românticas e pós-românticas, diferentemente da abordagem 

estruturalista, negam a existência da noção de gênero em textos literários, uma vez que 

acreditam que um “livro é importante por si mesmo” (PERLOFF, 1989: 3 apud BAWARSHI 

& REIFF, 2013: 36). Essas abordagens buscam transformar o texto literário em algo além da 

capacidade do gênero de classificar, em um “domínio transcendental”, nas palavras de 

Blanchot (BAWARSHI & REIFF, 2013: 36). No entanto, essa forma de pensar sobre o 

gênero foi fortemente rejeitada por Jacques Derrida, primeiramente por conter contradições, já 

que a própria palavra “gênero” pressupõe existência de limitações (DERRIDA, 2000: 221 

apud BAWARSHI & REIFF, 2013: 37). Assim, nessa abordagem, os textos passam a não 

pertencer ao gênero, como numa relação taxonômica, mas passam a participar de um gênero 
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ou de diversos gêneros simultaneamente, aproximando-se de algo como “performance 

textual”, como sugerido por Derrida (BAWARSHI & REIFF, 2013: 37). Dessa forma, a 

abordagem romântica e pós-romântica continua a conceber o gênero como uma imposição 

sobre a literatura, embora tenha uma visão dinâmica e mais aberta para o seu tratamento. 

Segundo Bawarshi e Reiff (2013: 39), a abordagem da estética da recepção reconhece 

o poder constitutivo do gênero. Porém, esse é entendido como uma ferramenta interpretativa, 

envolvida no consumo, e não na produção da literatura. Ou seja, essa abordagem coloca o 

desempenho do gênero sob a responsabilidade de uma performance do leitor, principalmente, 

do crítico literário, o que permite um certo texto ter diferentes explicações de gênero, sem que 

sua integridade seja perdida. Contudo, o entendimento do gênero como performance do leitor 

compromete seu escopo social, uma vez que sua constituição fica sob responsabilidade de um 

dado leitor, negligenciando seu papel na produção e na interpretação dos textos (id. ibid.). 

Por fim, na abordagem dos estudos culturais, ocorre o entrelaçamento entre os textos 

literários e as práticas sociais historicamente situadas, já que, como postula Bawarshi e Reiff 

(2013: 42), nessa abordagem, “as formações e transformações de gêneros estão ligadas às 

formações e transformações sociais”, “refletem e participam da legitimação de práticas 

sociais” e, assim, “perpetuam hierarquias de poder, valores e cultura”. Como postulam 

Bawarshi e Reiff, Bakhtin e Beebee, sob o olhar dos estudos culturais, possibilitaram 

conceber uma visão de gênero literário para além do seu universo, ou seja, o gênero  passou a 

ser estudado com os outros “dentro do sistema de gêneros de uma cultura” (id. ibid.: 44), o 

que possibilitou investigar os não literários, como o que propomos aqui, na análise das PIs, 

pois  trata-se de um gênero profissional utilizado para criar, disseminar e negociar 

conhecimento dentro da esfera jurídica.  

 

3.2. O gênero discursivo e a perspectiva bakhtiniana 

 

Os estudos de gêneros passam a ganhar espaço dentro dos estudos da linguagem a 

partir do interesse de Bakhtin em entender como acontecia a interação humana. O estudioso, 

grande pensador da literatura, utiliza o termo gênero do discurso para referir-se a todas as 

atividades humanas, orais ou escritas, que constituem a comunicação verbal, uma vez que ela 

acontece de maneira dialógica e ordenada.  

Assim, a essa forma ordenada de enunciados que organizam as atividades humanas, 

Bakhtin dá o nome de gêneros do discurso e propõe, como salienta Carvalho (2005), que eles 
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sejam entendidos como “tipos relativamente estáveis” (BAKHTIN, 1992: 279 apud 

CARVALHO, 2005: 131), uma vez que reconhece que, apesar de cada enunciado ser 

particular, os sujeitos são atravessados pela história e localizados socialmente. Dessa forma, 

pode-se dizer que os gêneros são relativamente estáveis, já que, assim como nós, estão 

sensíveis aos fenômenos culturais e passíveis a inovações (CARVALHO, 2005: 132). Além 

disso, Bakhtin (2011: 261) salienta que os gêneros discursivos caracterizam-se por três 

elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional, pois 

 

[os] enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada 

referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da 

linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional. 

(BAKHTIN, 2011: 261) 

 

 A título de ilustração, reproduzimos um esquema gráfico proposto por Monnerat e 

Rebello Viegas (2012: 80) sobre os critérios utilizados por Bakhtin para o agrupamento dos 

gêneros: 

 

 

Gráfico 5 – Agrupamento dos gêneros, segundo Bakhtin (2011). 

Fonte: Monnerat e Rebello Viegas (2012: 80) 

 

Bahktin (2011) classifica os gêneros do discurso em dois tipos: gêneros primários e 

gêneros secundários. Os primeiros, simples, seriam os gêneros que se formam nas condições 
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de comunicação imediata, como diálogos, cartas, bilhetes. Já os secundários ou complexos, 

conforme Bakhtin, “surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e 

relativamente muito organizado (predominantemente o escrito) – artístico, científico, 

sociopolítico, etc.” (BAKHTIN, 2011: 263). São exemplos de gêneros discursivos 

secundários a carta no romance, o diálogo cotidiano nas novelas, dramas, pesquisas 

científicas, gêneros publicísticos, etc. (cf. BAKHTIN, 2011). 

 A partir do que é exposto por Bakhtin (2011), entendemos que as PIs são gêneros 

discursivos que surgem da esfera jurídica e, por isso, seu conteúdo temático, seu estilo e sua 

composição ajustam-se às necessidades dessa dada área, já que sua estrutura é determinada 

pela sua função no campo jurídico, condicionada pela comunicação que ali se estabelece, 

pois, assim como Bakhtin, compreendemos que  

 

uma determinada função (científica, técnica, publicística, oficial, cotidiana) e 

determinadas condições de comunicação discursiva, específica de cada 

campo, geram determinados gêneros, isto é, determinados tipos de 

enunciados estilísticos, temáticos e composicionais relativamente estáveis. 

(BAKHTIN, 2011: 266) 

 

Vale destacar que não podemos confundir gênero discursivo com gênero textual, uma 

vez que o primeiro diz respeito ao tratamento do gênero como elemento de enunciação, 

considerando seus aspectos sócio-históricos, suscetíveis às transformações culturais, de 

acordo com os postulados de Bakhtin, enquanto o segundo é centrado “na descrição da 

composição e da materialidade linguísticas do texto” (REBELLO VIEGAS, 2009: 113-114), 

concepção adotada por Marcuschi, teórico que veremos no próximo tópico. 

 

3.3. Gêneros textuais sob o olhar de Marcuschi 

 

 Marcuschi (2002: 19) defende que os gêneros textuais são entidades sociodiscursivas e 

formas de ação social incontornáveis em qualquer situação comunicativa. No entanto, o autor 

esclarece que “os gêneros não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa”, 

(id. ibid.), já que  

 

caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e 

plásticos. Surgem emparelhados a necessidades e atividades socioculturais, 

bem como na relação com inovações tecnológicas, o que é facilmente 

perceptível ao se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes 

em relação a sociedades anteriores à comunicação escrita. (id. ibid.) 
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 Para Marcuschi (2002: 20), os gêneros textuais surgem e integram-se funcionalmente à 

sociedade em que se encontram, ou seja, de acordo com as “culturas em que se desenvolvem”. 

Sendo assim, essa característica dinâmica dos gêneros textuais permite que velhos gêneros 

modifiquem-se, adaptando-se às novas necessidades da sociedade, fazendo surgir, dessa 

forma, novos gêneros a partir de velhas bases (id. Ibid.). A título de exemplo, Marcuschi 

(2002: 21) destaca: 

 

o e-mail (correio eletrônico) gera mensagens eletrônicas que têm nas cartas 

(pessoais, comerciais etc.) e nos bilhetes os seus antecessores. Contudo, as 

cartas eletrônicas são gêneros novos com identidades próprias, (...).  

 

 Além disso, o autor destaca que os gêneros textuais não se definem e nem se 

caracterizam por seus aspectos formais, mas sim por seus aspectos sociocomunicativos e 

funcionais (MARCUSCHI, 2002: 21), ou seja, dois textos idênticos nem sempre são um 

mesmo gênero, uma vez que as suas funcionalidades sociocomunicativas podem variar de 

acordo com o suporte em que se encontram, como podemos ver no exemplo apresentado por 

Marcuschi (Op. cit.): 

 

Suponhamos o caso de um determinado texto que aparece numa revista 

científica e constitui um gênero denominado "artigo científico"; imaginemos 

agora o mesmo texto publicado num jornal diário e então ele seria um 

"artigo de divulgação científica". É claro que há distinções bastante claras 

quanto aos dois gêneros, mas para a comunidade científica, sob o ponto de 

vista de suas classificações, um trabalho publicado numa revista científica ou 

num jornal diário não tem a mesma classificação na hierarquia de valores da 

produção científica, embora seja o mesmo texto. Assim, num primeiro 

momento, podemos dizer que as expressões "mesmo texto" e "mesmo 

gênero" não são automaticamente equivalentes, desde que não estejam no 

mesmo suporte. 

 

Tendo em vista sua preocupação em diferenciar o que é gênero textual e o que é tipo 

textual, Marcuschi esclarece-nos que a expressão “tipo textual” serve para designar uma 

espécie de construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição, como por 

exemplo, aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas que abrangem as 

categorias conhecidas como: narração, argumentação, exposição, descrição, injunção (2002: 

23), possuindo, assim, um número limitado de categorias. Enquanto isso, “gênero textual”, 

além de inumeráveis, traduz uma noção “propositalmente vaga para referir os textos 

materializados que encontramos em nossa vida diária, definidos por conteúdos, propriedades 

funcionais, estilo e composição característica” (id. Ibid.: 22-23).   
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Para que não tenhamos dúvidas quanto à diferença entre tipos textuais e gêneros 

textuais, Marcuschi apresenta-nos o seguinte quadro sinóptico: 

 

 

Quadro 1 – Quadro sinóptico sobre a diferença entre tipos textuais e gêneros textuais.  

Fonte: Marcuschi (2002: 23) – Adaptado. 

  

 Após estabelecer a distinção entre o que é gênero textual e o que é tipo textual, 

Marcuschi (2002: 23-24) mostra-nos que os gêneros textuais agrupam-se em esferas ou 

instâncias de produção, que são responsáveis por designar o domínio discursivo de cada 

gênero. Assim, podemos conceber a ideia de discurso jurídico (domínio discursivo no qual se 

insere a PI), discurso jornalístico, discurso religioso e assim por diante.   

 É de suma importância evidenciar que é comum que um gênero textual apresente dois 

ou mais tipos textuais, já que “há uma grande heterogeneidade tipológica nos gêneros 

 TIPOS TEXTUAIS GÊNEROS TEXTUAIS 

1 

 

Constructos teóricos definidos por 

propriedades linguísticas intrínsecas; 

Realizações linguísticas concretas definidas 

por propriedades sociocomunicativas; 

2 

 

Constituem sequências linguísticas ou 

sequências de enunciados e não são 

textos empíricos; 

Constituem textos empiricamente realizados, 

cumprindo funções em situações 

comunicativas; 

3 

 

Sua nomeação abrange um conjunto 

limitado de categorias teóricas 

determinadas por aspectos lexicais, 

sintáticos, relações lógicas, tempo 

verbal; 

Sua nomeação abrange um conjunto aberto e 

praticamente ilimitado de designações 

concretas determinadas pelo canal, estilo, 

conteúdo, composição e função; 

4 

Designações teóricas dos tipos: 

narração, argumentação, descrição, 

injunção e exposição. 

 

Exemplos de gêneros: telefonema, sermão, 

carta comercial, carta pessoal, romance, 

bilhete, aula expositiva, reunião de 

condomínio, horóscopo, receita culinária, bula 

de remédio, lista de compras, cardápio, 

instruções de uso, outdoor, inquérito policial, 

resenha, edital de concurso, piada, 

conversação espontânea, conferência, carta 

eletrônica, bate-papo virtual, aulas virtuais etc. 
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textuais” (id. Ibid.: 27).  Logo, “quando se nomeia um certo texto como ‘narrativo’, 

‘descritivo’ ou ‘argumentativo’, não se está nomeando o gênero e sim o predomínio de um 

tipo de sequência de base” (id. Ibid.). No entanto, vale lembrar que a heterogeneidade 

tipológica não deve ser confundida com intertextualidade intergêneros, pois a primeira 

decorre do agrupamento de mais de um tipo textual para compor um único gênero, enquanto a 

segunda ocorre quando um gênero textual assume a função de outro. 

 Enfim, a partir do que foi exposto, compreendemos que o gênero textual, segundo 

Marcuschi (2002: 30), deve ser definido a partir da sua finalidade sociocomunicativa e que é 

suscetível à variação, já que os gêneros são artefatos culturais construídos historicamente pelo 

ser humano, não cabendo a nós defini-los, apenas, pelas suas propriedades formais. 

 

3.4. Gêneros textuais na perspectiva de Patrick Charaudeau  

 

 Segundo Charaudeau (2014: 77), o texto é a manifestação material da encenação de 

um ato de comunicação, numa determinada situação, para atender ao projeto de fala de um 

determinado locutor. Sendo assim, as finalidades das situações de comunicação e dos projetos 

de fala são cumulativas e os textos que lhes correspondem apresentam constantes que 

permitem classificá-los em gêneros textuais.  Dessa forma, segundo Charaudeau (2015a: 204): 

 

um gênero passa a ser constituído pelo conjunto das características de um 

objeto e  constitui uma classe à qual o objeto pertence. Qualquer outro objeto 

tendo essas mesmas características integrará a mesma classe. Para os objetos 

que são textos, trata-se de classe textual ou de gênero textual. 

 

 Contudo, Charaudeau (2015a: 204) postula que, para estabelecermos uma teoria dos 

gêneros, três aspectos devem ser considerados: a) o lugar de construção de sentido do texto, 

que diz respeito ao lugar de produção, de recepção e do produto acabado; b) o grau de 

generalidade das características que definem a classe textual, a ponto de que quanto mais 

gerais forem, menos são discriminantes, a título de exemplo, o autor cita as funções da 

linguagem postuladas por Jakobson (id. Ibid.: 205) e c) o modo de organização discursiva dos 

textos, que trata de escolher o discurso como procedimento de organização ou o discurso 

como texto configurado (id. Ibid.: 206), como veremos mais adiante. 

Para Charaudeau (2014), existem quatro categorias de língua e é possível organizá-las 

segundo suas finalidades dentro dos atos de comunicação. Dessa forma, Charaudeau (2014: 
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74) as define como modos de organização do discurso: o enunciativo, o descritivo, o narrativo 

e o argumentativo.    

 O modo enunciativo tem como função base estabelecer relação de influência do “Eu” 

sobre o “Tu”, revelar o ponto de vista do “Eu” sobre “Ele” e retomar o que já foi dito. No seu 

princípio de organização, é considerada a posição do “Eu” em relação ao interlocutor, em 

relação ao mundo e em relação a outros discursos (id. ibid.: 75). Nas palavras de Charaudeau 

(2014), o modo enunciativo “é uma categoria de discurso que aponta para a maneira pela qual 

o sujeito falante age na encenação do ato de comunicação” (p. 81). 

 Charaudeau postula que os procedimentos da construção enunciativa podem ocorrer de 

duas formas: uma que parte da ordem linguística, que diz respeito aos procedimentos que 

explicitam diferentes tipos de relações do ato enunciativo, através dos processos de 

modalização do enunciado; outra que parte da ordem discursiva e revela procedimentos que 

contribuem para pôr em cena os outros modos de organização do discurso (descritivo, 

narrativo, argumentativo) (id. ibid.: 84). 

 Considerando o que foi dito, Charaudeau mostra que os atos enunciativos de base 

(modalidades) correspondem a uma posição e a um comportamento particular do locutor em 

seu ato de locução composto pela modalização, que são os atos alocutivo, elocutivo e 

delocutivo – e às suas especificações, denominamos modalizações enunciativas 

(CHARAUDEAU, 1992), como pode ser observado a seguir: 

 

Modalidade Alocutiva – o interlocutor é posto na encenação discursiva; sua 

identificação dá-se pelo uso de pronomes pessoais de 2ª pessoa, pronome de tratamento e 

nomes próprios ou comuns que o identifiquem. Nas palavras de Charaudeau (2014: 82),  

 

o sujeito falante enuncia sua posição em relação ao interlocutor no momento 

em que, com o seu dizer, o implica e lhe impõe um comportamento. Assim, 

o locutor age sobre o interlocutor (ponto de vista acional).  

 

Sobre a modalidade alocutiva, podemos observá-la na PI, na seguinte passagem: 

 

“Ante todo exposto, vem requerer a V. Exa. a citação da empresa ré (...)” (PI1) 
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 Nesse caso, o endereçamento da PI evidencia a modalidade alocutiva, já que o termo 

“V. Exa.” refere-se ao juiz e o põe na encenação discursiva como o ser que tem poder para 

atender o pedido do locutor. Vejamos: 

 

COMPORTAMENTOS 

ENUNCIATIVOS 

ESPECIFICAÇÕES 

ENUNCIATIVAS 

CATEGORIAS DE 

LÍNGUA 

 

 

RELAÇÃO 

DE INFLUÊNCIA 

 

 

(Relação do Locutor ao 

Interlocutor) 

 

 

            ALOCUTIVO 

 

 

Relação de força 

 

(Locutor/Interlocutor) 

+             - 
 

 

Interpelação 

Injunção 

Autorização 

Aviso 

Julgamento 

Sugestão 

Proposta 

 

 

Relação de pedido 

(Locutor/ Interlocutor) 

-             + 

 

Interrogação 

Petição 

 

Quadro 2 – A relação de força na modalidade alocutiva.  

Fonte: Charaudeau (2014: 85) 

 

Modalidade Delocutiva – ocorre um suposto desligamento do locutor e do interlocutor 

do enunciado para produzir um efeito discursivo de verdade. Para Charaudeau (2014: 100), 

nessa modalidade, “o propósito existe em si, e se impõe aos interlocutores em seu modo de 

dizer”. O exemplo dessa modalidade é encontrado no discurso relatado, que é “uma 

modalidade complexa que depende da posição dos interlocutores, das maneiras de relatar um 

discurso já enunciado e da descrição dos modos de enunciação de origem” (2014: 102).  

Vejamos a seguir a relação de força existente nessa modalidade: 
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COMPORTAMENTOS 

ENUNCIATIVOS 

ESPECIFICAÇÕES 

ENUNCIATIVAS 

CATEGORIAS DE 

LÍNGUA 

 

APAGAMENTO DO 

PONTO DE VISTA 

 

(Relação do Locutor com 

um terceiro) 

 

            DELOCUTIVO 

 

Como o mundo se impõe 
 

Asserção 

Como o outro fala Discurso relatado 

 

Quadro 3 – A relação de força na modalidade delocutiva. 

Fonte: Charaudeau (2014: 85) 

 

Vale destacar que essa modalidade compõe uma grande parte da PI, corpus desta 

pesquisa. O modo impessoal usado nas PIs busca transmitir ao juiz (interlocutor ideal da PI) a 

ideia de verdade construída pela fala de outro (discurso relatado), além de remeter à noção de 

que a realidade do que é dito é superior às crenças e verdades do locutor, ou seja, de como o 

mundo se impõe (Asserção). “É visível que...”, “É incontestável que...” e “Trata-se 

claramente de uma fraude...” são exemplos de marcas de delocução comuns nas PIs. 

Esses exemplos ilustram claramente a modalidade do ato delocutivo, já que, nessa 

modalidade, o sujeito comunicante e o sujeito interpretante estão apagados, desvinculados do 

ato de enunciação, que tende a ser objetivo e a não refletir a subjetividade do sujeito 

comunicante. Além disso, no ato delocutivo, a opinião emitida possui existência nela mesma, 

impondo ao seu interlocutor o seu modo de dizer, podendo, assim, ser constituído por textos 

produzidos por outro locutor, nos quais o sujeito comunicante apenas assume papel de relator, 

ficando a seu critério ser mais ou menos objetivo.  

Ao relatar “aquilo que o outro diz e como ele o diz”, podemos verificar a existência de 

duas formas do discurso relatado: a asserção e o discurso reportado, como podemos constatar 

no quadro a seguir: 

 

 

 

 

 



 

 

47 
 

RELAÇÃO 

ENUNCIATIVA 
TIPOS DE RELAÇÃO 

MODALIDADES – 

CATEGORIAS DE 

LÍNGUA 

 

ATO DELOCUTIVO 

 

Como o mundo se impõe Asserção 

 

RELAÇÕES COM 

TERCEIROS 

 

(Testemunho sobre o 

mundo) 

 

Como fala o outro Discurso reportado 

 

Quadro 4 – Formas do discurso relatado no ato delocutivo, segundo Charaudeau. 

Fonte: Rebello Viegas (2005:55). 

 

Modalidade Elocutiva – o locutor revela o seu ponto de vista sobre aquilo que 

enuncia; “o locutor se apresenta sob diversas formas (pronomes pessoais: eu, nós, nome 

próprio ou comum que identificam o locutor; o próprio estatuto da 

frase: exclamativo/optativo, assertivo/declarativo)” (CHARAUDEAU, 1992).  

 

COMPORTAMENTOS 

ENUNCIATIVOS 

ESPECIFICAÇÕES 

ENUNCIATIVAS 

CATEGORIAS DE 

LÍNGUA 

 

PONTO DE VISTA 

SOBRE O MUNDO 

 

 

(Relação do Locutor 

consigo mesmo) 

 

 

         ELOCUTIVO 

 

Modo de saber 
Constatação 

Saber/ignorância 

Avaliação 
Opinião 

Apreciação 

Motivação 

Obrigação 

Possibilidade 

Querer 

Engajamento 

Promessa 

Aceitação 

Acordo/desacordo 

Declaração 

Decisão Proclamação 

 
Quadro 5 – A relação de força na modalidade elocutiva. 

Fonte: Charaudeau (2014: 85). 
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A modalidade elocutiva não é recorrente nas PIs. Por exemplo, na PI 1, encontramos 

apenas um trecho em que se verifica o uso da primeira pessoa, mostrando claramente o ponto 

de vista do locutor em relação ao dito: 

 

“Hoje sabemos da repercussão no meio jurídico e social da inclusão do nome do consumidor 

no rol de devedores, sendo portanto totalmente descabida tal inclusão, em razão da 

abusividade da cobrança.” (PI 1) 

 

Pelo exposto, pretendemos mostrar, mais adiante, que faz parte do contrato das PIs o 

uso, predominantemente, das modalidades delocutiva e alocutiva, que aparecem quando o 

locutor se apaga para dar o tom de verdade para o seu dito e quando o locutor relata os fatos e 

põe "os personagens" na cena discursiva ou, indiretamente, dirige-se ao TUd. 

 Como já foi dito, o modo enunciativo comanda os outros modos, evidenciando a 

posição do sujeito no discurso. Assim, além desse, Charaudeau (2014) lista os modos 

descritivo, narrativo e argumentativo. 

 O modo argumentativo expõe e prova causalidades numa visada racionalizante para 

influenciar o interlocutor. Seu princípio é composto pela organização lógica e encenação 

argumentativa (CHARAUDEAU, 2014: 75). 

 O modo descritivo tem como função base identificar e qualificar os seres de maneira 

objetiva/subjetiva.  O EU limita-se a descrever os seres de uma forma precisa ou subjetiva e 

lança mão de suas próprias impressões, ora revelando sua opinião, ora atribuindo juízos de 

valor. 

 Além disso, Charaudeau (2014: 111) postula que o modo descritivo, apesar de opor-se 

às atividades de contar e argumentar, combina-se com elas, uma vez que é comum o sujeito 

enunciador recorrer à descrição ao argumentar, já que 

 

descrever e argumentar são atividades estreitamente ligadas, na medida em 

que a primeira toma emprestado à segunda um certo número de operações 

lógicas para classificar os seres  (por exemplo sinônimos e antônimos), e a 

segunda só pode exercer-se a respeito de seres que têm uma certa identidade 

e qualificação: o argumento não é o mesmo, segundo se diga: “É porque 

você é cidadão que você deve votar” ou “ É porque você é um bom cidadão 

que você deve votar”. (CHARAUDEAU, 2014: 112) 
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 Nas PIs, por exemplo, isso ocorre quando a descrição é estruturada com o intuito de 

fortalecer a argumentação do enunciador. Vejamos o uso do modo descritivo na PI2, em uma 

estrutura que demonstra engajamento do locutor para fortalecer sua argumentação: 

 

Isto posto, fica claro que o serviço oferecido pela Ré é ineficiente e essa deficiência atinge em 

cheio o consumidor, deixando-o exposto à dor da insatisfação, pois coube à parte Autora a 

angústia, a frustração e o profundo constrangimento de ser cobrando por valores indevidos. 

  

 Não obstante, vale lembrar que Charaudeau (2014: 112) salienta que o modo 

descritivo é o modo de organização que apresenta três componentes autônomos e 

indissociáveis, a saber, o nomear, o localizar-situar e o qualificar. Observemos o que o autor 

versa a respeito deles a seguir: 

 

I. Nomear – esse componente é “o resultado de uma operação que consiste em fazer 

existir seres significantes no mundo, ao classificá-los”. Dessa forma, Charaudeau conclui que 

“descrever consiste, então, em identificar os seres do mundo cuja existência se verifica por 

consenso”. (CHARAUDEAU, 2014: 112-113). (Grifos do autor). 

 

II. Localizar-situar – é o componente que “determina o lugar que um ser ocupa no espaço 

e no tempo”, atribuindo, dessa forma, “características a este ser na medida em que ele 

depende, para a sua existência, para sua função, ou seja, para a sua razão de ser, de sua 

posição espaço-temporal”. (CHARAUDEAU, 2014: 113). (Grifos do autor). 

 

III. Qualificar – é, por sua vez, o que “faz com que um ser seja alguma coisa (através de 

suas qualidades e comportamentos), suscitando procedimentos de construção ora objetiva, ora 

subjetiva do mundo” (CHARAUDEAU, 2014: 117). (Grifos do autor). 

 

Outro modo muito recorrente na PI é o narrativo. Esse modo, segundo Charaudeau 

(2014: 75), tem como função base construir a sucessão das ações de uma história no tempo, 

com a finalidade de fazer um relato. Seu princípio é organizar a lógica e a encenação 

narrativa.  

No entanto, Charaudeau (2014: 153) chama nossa atenção para o fato de que a 

existência de um “contador”, investido de uma intencionalidade é condição sine qua non para 
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o surgimento de uma narrativa, já que esse modo exige a ação de um sujeito dotado de um 

querer transmitir alguma coisa a alguém e é, de certa maneira, o que dará um sentido 

particular à sua narrativa. 

Além disso, o modo narrativo apresenta, conforme Charaudeau (2014: 166), quatro 

princípios de organização: o da coerência, o da intencionalidade, o do encadeamento lógico e 

o de localização em que: 

 

I. o princípio da coerência parte do fato de que não é arbitrária a sucessão de ações, mas 

coerente, ao ser delimitada em seu princípio e em seu fim. Assim, para atendimento ao 

princípio de coerência, é necessário que, no momento do desenrolar da trama, algumas ações 

desempenhem o papel de abertura e outras de fechamento. 

 

II. O princípio da intencionalidade no texto narrativo determina que a sucessão de ações 

com abertura e fechamento deve ter uma razão de ser, deve ser motivada a fim de dar sentido 

narrativo a uma sequência de ações, seguindo, assim, a seguinte tríade base: estado inicial 

(falta), estado de atualização (busca) e estado final, que pode culminar em êxito ou não. 

 

III. O princípio do encadeamento lógico é percebido por meio da sucessão, em que as 

sequências sucedem-se de maneira linear e consecutiva; do paralelismo, em que cada ação 

desenvolve-se por actante-agente diferente, de maneira autônoma; da simetria, em que duas 

sequências dão-se por actante-agente diferente, de modo que a realização positiva de uma 

acarreta a realização negativa da outra e; do encaixe, em que microsequências podem estar 

inseridas no interior de uma sequência mais ampla para detalhar certos aspectos dessa. 

 

IV. O princípio da localização tem forte incidência sobre a organização lógica, na medida 

em que intervém para fornecer pontos de referência à organização da trama narrativa.  

 

Veremos mais adiante, de forma detalhada, na análise, que as PIs apresentam mais de 

um modo de organização do discurso e que tais modos contribuem, de maneira significativa, 

para a construção  do projeto de fala dos sujeitos comunicantes. 
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3.5. Por que a PI é um gênero? - uma possível conclusão 

 

Levando em consideração o que pesquisamos e as orientações para classificarmos um 

gênero, apresentadas por Bakhtin (2011), vemos que a PI é um gênero discursivo pois: 

 

 a) traz em seu conteúdo temático um pedido do locutor endereçado a um juiz 

competente, que pode atendê-lo ou não; 

 

 b) possui, em sua construção composicional, uma sequência muito bem definida pelo 

Código de Processo Civil, que prevê a qualificação das partes, a narração dos fatos, a 

fundamentação do pedido e o pedido; e  

 

c) contém como estilo a modalidade delocutiva, em maior parte do texto; o modo 

enunciativo vinculado aos modos narrativo, descritivo e argumentativo; citação de leis; 

citação de brocados em latim e linguagem formal. 

 

Além disso, sob a ótica funcional de Marcuschi (2002), a PI é um gênero textual, uma 

vez que tem sua funcionalidade sociocomunicativa bem delimitada dentro das práticas 

discursivas da esfera jurídica. Assim, a PI é um gênero do domínio discursivo jurídico, uma 

esfera social de atuação, e tem como função solicitar do Estado, representado pelo juiz, a 

proteção de um direito, ou a reparação de um dano. 

Já a partir da perspectiva situacional sobre o que versa Charaudeau (2015a), a PI é um 

gênero, uma vez que apresenta um conjunto de características de ordem linguística que 

estabelecem sentido quando seu lugar de construção dá-se no âmbito jurídico, ou seja, na 

situação de pedir algo ao juiz em uma primeira demanda. Ademais, a característica da 

materialidade linguística da PI é específica (determinada por lei) e comporta o modo de 

organização do discurso enunciativo, uma vez que é inegável que a função do locutor da PI é 

agir sobre o seu interlocutor, influenciá-lo. Essa característica, embora idêntica do ponto de 

vista estrutural, não a encontramos nos livros que apresentam modelos de PIs, pois, nesses 

manuais, a visada principal é instruir alguém a construir uma PI, e não solicitar algo ao juiz.  

Vale ressaltar que a PI é parte do processo judicial; ela é o primeiro documento de 

uma série de documentos que serão acrescidos ao processo. Assim, ela, normalmente, é 
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encontrada nos cartórios dos fóruns, quando o processo é físico. No entanto, a partir do meado 

de 2015, surgiu o processo eletrônico, em que a PI pôde ser disponibilizada online. 

No item 6.3., apresentaremos o gênero PI de forma mais detalhada. 
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4. A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO SUJEITO 

 

(...) sendo o sentido que nasce de todo ato de linguagem o resultado do 

encontro entre um sujeito que enuncia e outro que interpreta, cada 

qual agindo em função daquilo que imagina do outro, pode se dizer 

que a identidade desses sujeitos não é nada mais que a imagem 

coconstruída que resulta nesse encontro. Assim, cada um é para o 

outro apenas uma imagem. Não absolutamente uma imagem falsa, 

uma aparência enganosa, mas uma imagem que é o próprio ser em sua 

verdade de troca. 

Charaudeau (2015b: 8) 

 

Este capítulo é dedicado aos estudos que nos auxiliam a compreender como se dá a 

construção discursiva dos sujeitos da linguagem. Sendo assim, não nos limitaremos a 

apresentar apenas as bases teóricas que tendem a contextualizar uma encenação discursiva, 

como a ideologia, as representações sociais e os imaginários sociodiscursivos, mas também, 

para atender ao que propomos no estudo das PIs, buscamos amparo nos postulados que, por 

meio da materialidade linguística, dão pistas sobre quem é o enunciador e para quem é uma 

dada encenação discursiva. Trata-se, na verdade, de estudos que evidenciam, nas marcas 

linguísticas, um sujeito comunicante que possui uma intenção dentro do seu projeto de fala e, 

para isso, projeta-se no enunciador, que lhe trará mais vantagens, em sua prática discursiva, 

como o que encontramos nos postulados sobre a identidade social e identidade discursiva de 

Charaudeau, nos estudos sobre o Ethos discursivo e, também, nos estudos de Erving Goffman 

sobre a elaboração da face. 

  

4.1. Da ideologia na construção da imagem do sujeito 

 

A história é, em geral, contada do ponto de vista do dominador. A voz 

do outro – o dominado - é abafada, silenciada. Seu eco permanece, 

porém, nos vãos, nas fissuras do sistema, esperando a oportunidade de 

ser ouvida.  

Lara & Limberti (2015:07) 
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Ao discorrermos sobre a construção da imagem do sujeito no discurso da PI, não 

podemos desconsiderar as representações sociais e ideológicas existentes entre os indivíduos 

que estão diretamente ligados a esse contrato discursivo, como a do advogado, a do autor (ser 

representado pelo advogado) e a do juiz, já que, assim como em outras práticas linguageiras, é 

a partir de uma identidade cristalizada socialmente, que outras podem ser mobilizadas para 

atender ao contrato discursivo e conquistar o que se deseja no ato de linguagem. 

Como o que propomos é discorrer sobre a construção da imagem do sujeito, 

destacamos, em primeiro lugar, que a construção dessa imagem não se estrutura, 

exclusivamente, a partir do que é dito pelo comunicante, ou seja, ela não se efetiva de forma 

isolada do seu contexto de produção. Em muitos casos, a compreensão da imagem do sujeito 

mobiliza o conhecimento para além da materialidade linguística, tornando-se necessário que o 

analista do discurso, por exemplo, articule a produção da linguagem aos conhecimentos 

prévios a respeito das práticas sociais que não só orientam, mas, por vezes, prescrevem o 

comportamento dos sujeitos em suas práticas interacionais. Assim, percebemos que a imagem 

do sujeito da linguagem é construída a partir da somatória de elementos linguísticos e 

extralinguísticos. A exemplo disso, destacamos a ideologia, que contextualiza a produção 

discursiva, ajudando-nos a entender os papéis exercidos pelos sujeitos numa encenação 

discursiva. 

Segundo Chauí (2012:131), o termo ideologia, muitas vezes confundido com ideário, 

é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações (ideias e valores) e de normas 

ou regras (de conduta) que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que e como 

devem pensar, sentir e fazer. Ou seja, a ideologia sistematiza a vida em sociedade, ao ponto 

de que não é possível conceber um ato de linguagem sem que haja a influência da ideologia 

sobre os sujeitos.  

No trabalho que propomos, a ideologia funciona como o “pano de fundo” da 

produção discursiva, que corrobora para melhor entendermos a imagem do sujeito em suas 

práticas de linguagem, visto que os protagonistas da encenação discursiva são os sujeitos da 

linguagem.  

Assim, no que se refere ao conceito de ideologia, estamos de acordo com Machado 

(2006: 16) quando versa que os discursos viajam e podem ser encenados por uns e outros, 

independentemente da ideologia primeira, orientando, dessa forma, o nosso olhar para 

entendermos as relações de força entre os sujeitos dentro de um dado contexto situacional 

concreto de encenação discursiva. O que significa dizer que a ideologia prescreve as práticas 
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sociais, ou melhor, como diz Chauí (2012: 138), a ideologia fabrica uma história imaginária, 

que reduz o passado e o futuro às coordenadas do presente: a partir do aqui e do agora.  

Tendo como exemplo o discurso jurídico, podemos afirmar que, ideologicamente, a 

figura do juiz, ainda hoje, retrata alguém que tem o saber jurídico e o poder outorgado pelo 

Estado para julgar uma lide
2
. No contrato da PI, ele é reverenciado e considerado, por vezes, 

como uma “divindade” no âmbito jurídico, o que fica evidente nas escolhas lexicais do 

locutor ao dirigir-se a ele. Diferentemente disso, o autor da ação é ideologicamente percebido 

como alguém que, pela falta de saber especializado, necessita do advogado como mediador 

para que seu pedido seja, ao menos, apreciado pelo juiz.  

Assim, tendo esse pensamento como referência, compreendemos que o discurso do 

enunciador nas PIs (advogado), por sua vez, filia-se àquilo que Chauí (2012:127) chama de 

ideologia da competência, pois trata-se de um discurso proferido por alguém que tem 

especialidade para o fazer. Esse fato torna competente o discurso desse profissional, visto que, 

dentro da ideologia da competência, o discurso competente “é aquele proferido pelo 

especialista, que ocupa uma posição ou um lugar determinado na hierarquia organizacional” 

(CHAUÍ, 2012: 128), que preencheu requisitos estabelecidos socialmente para legitimar sua 

posição em seu discurso: concluiu o curso de Direito e possuiu aprovação junto ao exame da 

OAB, no caso do enunciador das PIs.  

Não diferente, o juiz, que é o tu-destinatário das PIs, para ocupar o seu respectivo 

papel social nessa encenação discursiva, além de ter preenchido os requisitos do advogado, 

também foi aprovado em um concurso específico para tornar-se magistrado, possuindo, assim, 

um discurso ainda mais competente que o do advogado nas PIs. 

Dessa forma, a ideologia, sobretudo a da competência, permite-nos perceber as 

relações de poder existentes entre os sujeitos da linguagem, uma vez que essas relações 

tendem a estruturarem-se em um sistema de hierarquização, pautadas na ideologia da 

meritocracia, privilegiando, ideologicamente, os sujeitos considerados mais bem dotados 

intelectualmente pelo sistema. 

A partir desse pensamento, é possível acrescentar que, na construção da imagem dos 

sujeitos das PIs, por exemplo, o juiz ocupa lugar de privilégio, estando no topo da relação 

hierárquica dessa encenação discursiva, tendo em vista que ele possui o saber, que já foi 

testado socialmente, por meio de um exame e, por isso, foi-lhe conferido poder para julgar. O 

                                                           
2
 Lide, no campo jurídico, é o conflito de interesses manifestado em juízo. Tal termo é, muitas vezes, utilizado 

como sinônimo de ação. Significa demanda, litígio, pleito judicial. Lide – Dicionário jurídico – DireitoNet - 

http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/873/Lide. Consulta em 01 de abril de 2017. 

http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/873/Lide
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advogado, por sua vez, ocupa posição mediana e, por isso, tem apenas o saber, faltando-lhe o 

poder, o que o coloca em uma situação inferior a do juiz, a quem não pode exigir nada, mas 

apenas pedir. Enquanto isso, o autor ocupa a base dessa relação, não possui saberes que lhe 

conferem poderes, o que o torna, juridicamente, uma pessoa leiga, indefesa, que precisa da 

identidade do advogado para representá-lo.  

Para ilustrar a estrutura hierárquica dos sujeitos da linguagem na PI, propomos o 

seguinte quadro: 

 

Gráfico 6 – Estrutura hierárquica dos sujeitos da linguagem, nas PIs. 

Fonte: Criação nossa. 

 

Vale lembrar que essa exemplificação dá-se a partir do que é possível perceber por 

meio dos discursos que são produzidos nas PIs. Não estamos considerando aqui o fato de que 

a Lei determina que não deve haver hierarquia entre o juiz e o advogado
3
, mas a ideologia que 

é possível extrair dos discursos produzidos pelos sujeitos da linguagem nas PIs e que nos 

possibilita reconhecê-los dentro desse contrato discursivo.  

Além disso, é de crucial importância destacar que a análise que propomos, embora 

coerente, não diz tudo, pois como afirma Chauí (2012:133):  

 

o discurso ideológico é coerente e racional porque entre suas “partes” ou 

entre suas “frases” há “brancos” ou “vazios” responsáveis pela coerência. 

Assim, a ideologia é coerente não apesar das lacunas, mas por causa e 

                                                           
3
  O princípio da isonomia é cláusula pétrea da Constituição e a Lei 8.906/94, artigo 6º, estabelece que não há 

hierarquia ou subordinação entre advogados, juízes e outros operadores do Direito, devendo prevalecer o 

respeito recíproco entre todos. 
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graças às lacunas. Ela é coerente como ciência, como moral, como 

tecnologia, como filosofia, como religião, como pedagogia, como explicação 

e como ação apenas porque não diz tudo e não pode dizer tudo. Se dissesse 

tudo, quebraria-se por dentro. (Grifos do autor)  
 

 Em síntese, o tópico que abordamos mostra que é importante entendermos as 

representações ideológicas existentes na encenação discursiva das PIs, pois essas 

representações guiam nosso olhar na compreensão de como se constrói a imagem do sujeitos, 

não apenas pelo que é dito, mas, também pela forma ideológica por meio da qual a sociedade 

enxerga os sujeitos dessa prática linguageira. Além disso, no que tange aos elementos que 

corroboram no processo de identificação dos sujeitos, não é menos importante esclarecer a 

importância das representações sociais, que será o assunto do próximo tópico. 

 

4.2. Das representações sociais 

 

Segundo Jodelet (2002: 22), representação social “é uma forma de conhecimento, 

socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a 

construção de uma realidade comum a um conjunto social”, ou seja, a representação social é 

uma forma de construção da realidade, a partir de concepções dadas como comuns a um 

determinado grupo social, já que ela é 

 

igualmente designada como um saber do senso comum ou ainda saber 

ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, entre outras, do 

conhecimento científico. (JODELET, 2002: 22)  

 

Partindo da ideia de que não existe vazio social, as representações sociais, de acordo 

com Jodelet (2002: 17), possuem grande importância para a vida em sociedade, pois elas 

guiam o modo de nomear e definir conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária. 

Assim, podemos entender que as representações sociais estão presentes no cotidiano e são 

reafirmadas constantemente a partir das práticas linguageiras, uma vez que  

 

elas circulam nos discursos, são trazidas pelas palavras e veiculadas em 

mensagens e imagens midiáticas, cristalizadas em condutas e em 

organizações materiais e espaciais. (JODELET, 2002: 17-18) 
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Dessa forma, as representações sociais materializam-se por meio da linguagem, 

refletindo o pensamento social a respeito de determinados objetos, já que, segundo Jodelet 

(Op. Cit.: 22): 

 

de fato, representar ou se representar corresponde a um ato de pensamento 

pelo qual um sujeito se reporta a outro objeto. Esse pode ser tanto uma 

pessoa, quanto uma coisa, um acontecimento material, psíquico ou social, 

um fenômeno natural, uma ideia, uma teoria etc.; pode ser tanto real quanto 

imaginário ou mítico, mas é sempre necessário. Não há representação sem 

objeto. (Grifo nosso) 

 

Assim, como toda representação social precisa recair sobre um objeto, no trabalho 

em tela, dentre tantas representações existentes na PI, podemos explicitar as representações 

sociais que recaem sobre o advogado, um dos comunicantes e o enunciador, nesse contrato 

discursivo. Coerentemente, a origem do vocábulo em latim aduocatus, que compreende a 

junção do prefixo ad (para junto) e uocatus (chamado), significando “o que assiste, patrono, 

ajudante, defensor” (REZENDE. 2005: 28), revela que o advogado é o profissional chamado 

para defender o autor ou auxiliá-lo na sua demanda, tal como constitui uma das suas 

representações sociais, ainda, hoje.  

Ademais, nas esferas extrajudiciais, é comum ouvir as pessoas dizerem que têm um 

advogado ou que irão conversar com seu advogado, em muitos casos, principalmente, para 

mostrar que não estão sós, mas que contam com uma pessoa que entende das leis, que é 

próxima e que está a sua disposição para lutar em uma lide judicial. Esse tipo de postura surge 

a partir das representações sociais dadas à figura do advogado; ela funda-se tanto na história, 

quanto na mídia, por meio dos casos de grande repercussão em que a figura do advogado 

torna-se indispensável para a obtenção de justiça
4
.  

A título de exemplo, vale ressaltar que o slogan atual da OAB é “Sem advogado não 

há justiça”. Essa é a mensagem que fica disponível em quase toda publicidade da OAB e que 

reforça a representação social do quanto o indivíduo não pode alcançar justiça, se não por 

meio do auxílio do advogado. 

Assim, apesar das controversas dos casos especiais, o advogado é entendido como o 

mediador, sem o qual o indivíduo não terá acesso à justiça. O autor, desse ponto de vista, é 

                                                           
4
 Segundo o artigo 133 da Constituição Federal de 1988, “o advogado é indispensável à administração da justiça, 

sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.”. 
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como se fosse incapaz de alcançar justiça por si só, uma vez que ele não pode inscrever-se na 

maior parte das PIs
5
. 

Além disso, há uma relação de solidariedade e comprometimento com a democracia 

nas representações que envolvem o advogado, pois, no início, 

 

a advocacia foi, durante um longo tempo, exercida pelo espírito de 

solidariedade, tendo como ponto primordial a Direito e Democracia, 

necessidade de defender aqueles que eram constantemente vítimas de 

injustiças por serem hipossuficientes e, dessa forma, tinham seus direitos 

desprezados, surgindo assim cidadãos inconformados com tal situação e que 

passaram a exercer gratuitamente a defesa daqueles mais fracos. (ALVES, et 

al, 2014: 14-15) 

 

Por outro lado, é importante destacar que nem sempre o advogado goza de boa 

reputação, tendo em vista que a parcialidade adotada ao defender seu cliente, o faz, por vezes, 

olhar apenas a parcela da verdade que favorece o seu cliente em um dado processo. Dessa 

forma, existem representações sociais em que o advogado é tido como insensível, calculista e 

astuto. Nas PIs, essas últimas representações não estão presentes, visto que não favoreceriam 

o locutor dessa encenação discursiva. 

A partir do que foi exposto, percebemos que as representações sociais vinculadas às 

imagens dos sujeitos da linguagem, nas PIs, em especial, fornecem-nos subsídios para 

entender o que marca cada sujeito e sua atividade nesse ato interativo, ou seja, possibilitam-

nos, na qualidade de analistas do discurso, compreender quais elementos linguísticos, no 

nosso caso, recuperam, simbolicamente, um pensamento socialmente construído, a partir das 

vivências e experiências humanas.  

Essa compreensão mostra-nos que as representações sociais, no que envolve o 

trabalho aqui proposto, são  

 

objetos de estudos tão legítimos quanto o saber científico, devido a sua 

importância na vida social e à elucidação possibilitadora  dos processos 

cognitivos e das interações sociais. (JODELET, 2002: 21) 

 

No entanto, cabe destacar que, como recorte para a análise das PIs, enfatizamos a 

ação das representações sociais nas produções discursivas, delimitando-nos, assim, no campo 

                                                           
5
 Nos Juizados Especiais Cíveis (JECs), o autor pode ajuizar uma ação sem ser representado pelo advogado, pois 

trata-se de um juizado mais célere, que acolhe demandas de baixa complexidade, com o valor da causa de até  40 

(quarenta) vezes o salário mínimo. 
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dos estudos da linguagem, tendo em vista a complexidade dos estudos das representações 

sociais, cuja história perpassa a sociologia, a antropologia e a psicologia social. 

Considerando o quanto é vasta a questão que envolve as representações sociais, 

principalmente no que tange à possibilidade de sua abordagem na PI, acolhemos, também, os 

postulados de Charaudeau (2015b: 195-196), acerca de algumas perspectivas das 

representações sociais que buscam integrá-las em uma problemática discursiva.  

Assim, a partir dos estudos de Charaudeau, é possível depreender que 

 

I. o indivíduo encontra-se preso entre práticas sociais concretas, em que é levado a fazer 

trocas com outros, e atividades de conceituação, em que é levado a tornar o mundo inteligível 

ao lhe atribuir valores. A atividade de conceituação funda-se na consciência afetiva, reflete a 

desejabilidade que o sujeito mantém com os objetos do mundo, parte de uma consciência 

racional, oriunda dos discursos de justificação relativa às experiências de mundo que ele 

produz. Além disso, apoia-se sobre os conhecimentos adquiridos e sobre julgamentos 

herdados, comportando, dessa forma, uma dimensão cognitiva (organização mental da 

percepção), simbólica (representação do real) e ideológica (atribuição de valores de caráter 

normativo); 

 

II. não é possível separar as representações sociais de uma teoria do sujeito, uma vez que 

o sujeito individual e coletivo é sobredeterminado, em parte, pelas representações do grupo a 

que ele pertence ou deseja pertencer. Isso se dá pelo elo social que surge entre os sujeitos, que 

estabelecem representações necessariamente partilhadas em suas práticas linguageiras, 

permitindo, dessa forma, as mudanças das representações a cada encenação discursiva ou no 

interior de uma mesma prática linguageira; 

 

III.  as representações sociais têm como papel representar a realidade que nos cerca, por 

um lado, mantendo com ela relação de simbolização; por outro, atribuindo-lhe significações. 

São compostas pelo conjunto de crenças, dos conhecimentos e das opiniões produzidas e 

partilhadas por um mesmo grupo a respeito de um dado objeto social. Elas organizam os 

esquemas de classificação e de julgamento de um grupo, permitindo-lhe exibir-se através de 

rituais, de estilização de vida e de signos simbólicos.  

 



 

 

61 
 

Pelo exposto, percebemos que as representações sociais constroem o real como um 

universo de significação (imaginário) que, por sua vez, é materializado por enunciados 

(discursivos) e reproduzido por diferentes formas, mas semanticamente reagrupáveis e que 

circulam no interior de um grupo (social), instituindo, assim, o que Charaudeau (2015b: 203) 

chama de imaginários sociodiscursivos, que é o assunto do próximo tópico.  

 

 

4.3. Sobre os imaginários sociodiscursivos 

 

  A fim de integrar o conceito de imaginário ao quadro teórico da análise do discurso, 

Charaudeau (2015b: 206) postula que os imaginários sociodiscursivos surgem a partir dos 

imaginários sociais, que, embora fragmentados, instáveis e essencializados, além de 

materializarem-se nas relações sociais, possuem a necessidade de serem sustentados por uma 

racionalidade discursiva, tornando relativamente estável o comportamento linguístico dos 

sujeitos em suas práticas linguageiras e facilitando, dessa forma, sua transmissão de geração 

em geração. Assim, Charaudeau (2015b: 207) acrescenta que  

 

os imaginários sociodiscursivos circulam, portanto, em um espaço da 

interdiscursividade. Eles dão testemunho das identidades coletivas, da 

percepção que os indivíduos e os grupos têm dos acontecimentos, dos 

julgamentos que fazem de suas atividades sociais. 

  

Sob a ótica de Charaudeau, Emediato (2016: 191) postula que o conceito de 

imaginários sociodiscursivos, na análise do discurso enunciativa, faz referência a um lugar da 

organização de saberes e de valores partilhados em termos de objeto de identificação e de 

posicionamento dos sujeitos e dos grupos sociais aos quais supostamente pertencem. Isso 

significa dizer que os imaginários sociodiscursivos constituem-se a partir do agrupamento de 

uma dada forma discursiva, a fim de atender a um determinado propósito discursivo, 

atribuindo, assim, coerência aos sujeitos da linguagem, uma vez que, sob a perspectiva dos 

imaginários sociodiscursivos, sua forma de dizer o que é dito possui amparo em uma prática 

linguageira socialmente estabilizada.  

Sendo assim, verificamos que os imaginários sociodiscursivos são lógicos, tendo em 

vista que são recorrentes, ou seja, relativamente estáveis. A título de exemplo, na PI, 

dificilmente verifica-se o uso do verbo em primeira pessoa, uma vez que o afastamento do 

sujeito da linguagem, pressuposto por essa marca linguística, é o desejável para transmitir a 
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ideia de verdade, tornando esse um dos imaginários sociodiscursivos das PIs. É importante 

frisar que a justiça caminha junto à verdade, ao ponto de uma não existir se houver a ausência 

da outra; por isso, um dos imaginários sociodiscursivos contidos nas PIs imprime a essa 

encenação o tom de verdade inquestionável. 

Assim, partindo dos postulados de Charaudeau (2015b) sobre alguns imaginários 

sociodiscursivos presentes no discurso político, vale citarmos aqueles que são essenciais para 

o trabalho aqui proposto, visto que são frequentemente instrumentalizados com fins de 

persuasão, também, nas PIs, como o imaginário de verdade, o de tradição e o de modernidade. 

 

I. O imaginário de verdade, segundo Charaudeau (2015b: 209), surge da necessidade de 

que o sujeito enunciador demonstre “uma força que deve ser superior à do adversário ou do 

contraditório, superior a qualquer outro que em algum momento poderia a ela se opor”. No 

entanto, Charaudeau (Op. Cit.: 209) aponta que a força de verdade de um dado enunciado 

encontra-se ligada à própria essência da verdade ou ao efeito que a verdade produz em um 

dado público. A primeira trata-se de uma verdade por natureza, ou seja, uma evidência que 

independe dos sujeitos que a proclamam, já a segunda pauta-se na convicção dos sujeitos que 

se encontram confrontados no momento; seria um “crer verdadeiro” e não um “ser 

verdadeiro”, segundo Charaudeau. 

 

II. O imaginário da tradição é sustentado por um discurso que tem como foco a busca 

pela origem, cujo propósito é manter uma espécie de “linha crença” que assegura os valores 

que devem ser preservados. Segundo Charaudeau (2015b: 211), esse imaginário evoca o 

retorno às fontes: a natureza, a pureza, a fidelidade e a responsabilidade (Op. cit. 213). A 

natureza diz respeito ao imaginário da tradição que se baseia em lembrar que o homem é 

governado por leis que devem respeitar sua condição biológica. A pureza refere-se ao que 

busca o estado de pureza absoluto. A fidelidade, por sua vez, tido como um valor moral, em 

que o enunciador coloca-se como depositário de uma dada voz sem alterar sua significação. Já 

a responsabilidade é o que torna o enunciador solidariamente responsável em conservar a 

memória de um dado discurso, fazendo desse ato discursivo uma verdadeira missão.  

 

III. O imaginário da modernidade não significa, exatamente, romper com o antigo, visto 

que, por vezes, trata apenas de olhar para o passado, atribuindo-lhe a “roupagem” do presente. 

Segundo Charaudeau (Op.cit.: 215), esse imaginário refere-se a “um conjunto de 
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representações sociais que os sujeitos constroem a propósito da maneira como percebem ou 

julgam seu instante presente, em comparação ao que já passara, atribuindo-lhe um valor 

positivo, mesmo quando o criticam”. Nesse sentido, o imaginário da modernidade busca 

legitimar o agora, tendo em vista que esse tempo beneficia-se de um estado de saber superior 

ao passado, trazendo economia e tecnologia como forma de validar o tempo presente.  

 

A partir do que foi postulado sobre os imaginários sociodiscursivos, podemos 

compreendê-los como caros aos sujeitos da linguagem na encenação discursiva, pois eles não 

só marcam uma dada encenação discursiva, mas também favorecem o locutor, tornando 

possível a obtenção de seu projeto discursivo.  

  

4.4. A identidade social e a identidade discursiva 

   

Sob a proposta de discutir como o sujeito constrói sua identidade a partir do seu 

discurso, Charaudeau (2009), em seu texto “Identidade social e identidade discursiva, o 

fundamento da competência comunicacional”, postula que, para o sujeito existir, é necessário 

que haja diferença desse em relação ao outro, visto que é crucial para o sujeito reconhecer-se 

como sendo o que não é o outro. Dessa forma, o autor chama atenção para o fato de que não 

existe o eu sem o tu, assim como, também, não existe o tu sem o eu, uma vez que um constitui 

o outro, pois, como versa Charaudeau (2009), 

 

é somente ao perceber o outro como diferente, que pode nascer, no sujeito, 

sua consciência identitária. A percepção da diferença do outro constitui de 

início a prova de sua própria identidade, que passa então a “ser o que não é o 

outro”. A partir daí, a consciência de si mesmo existe na proporção da 

consciência que se tem da existência do outro. Quanto mais forte é a 

consciência do outro, mais fortemente se constrói a sua própria consciência 

identitária. É o que se chama de princípio de alteridade.  

 

Assim, para qualquer atividade que exercemos na nossa sociedade, deparamo-nos 

com o “outro” o tempo todo, por meio de um slogan, de um texto jornalístico, de um 

programa de televisão e de outros tipos da manifestação humana para significar o mundo. A 

partir desses encontros com o “outro”, construímos nossa identidade social, isto é, uma 

significação convencionada e estabilizada nas práticas sociais. Dessa forma, é possível que 

um mesmo indivíduo disponha de muitas identidades, que emergem em cada contato 

comunicativo, dependendo do contexto do ato de linguagem. A título de ilustração, a 
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identidade social “mãe” pode mudar para “médica”, “amiga”, “consumidora”, “advogada”, 

por exemplo.  Na visão de Charaudeau (2009), 

 

a identidade social (a rigor, psicossocial, pois está impregnada de traços 

psicológicos) é, pois, algo “atribuído-reconhecido”, um “pré-construído”: em 

nome de um saber reconhecido institucionalmente, de um saber-fazer 

reconhecido pela performance do indivíduo (experto), de uma posição de 

poder reconhecida por filiação (ser bem nascido) ou por atribuição (ser 

eleito/ ser condecorado), de uma posição de testemunha por ter vivido o 

acontecimento ou ter-se engajado (o militante/o combatente). (p.4) 

 

No entanto, dentro de uma prática linguageira, além das significações 

convencionadas e estabilizadas pelos grupos nas práticas sociais, que conhecemos como 

identidade social, contamos, também, com a identificação que é construída a partir daquilo 

que projetamos em nossas práticas discursivas, que, somada à identidade social, permite que 

uma mãe possa ter outros atributos, como ser uma mãe rígida, excelente, eficiente, dentre 

outras, a depender da intenção e das estratégias que emprega na sua prática linguageira. A 

esse tipo de construção identitária, Charaudeau (2009) chama de identidade discursiva que 

 

tem a particularidade de ser construída pelo sujeito falante para responder à 

questão : “Estou aqui para falar como?” Assim sendo, depende de um duplo 

espaço de estratégias: de “credibilidade” e de “captação”. 

 

Desse modo, podemos aferir que, em todas as práticas linguageiras, o locutor 

constrói para si uma identidade, ou seja, uma imagem de si elaborada pelo seu discurso. No 

entanto, essa identidade discursiva precisa da identidade social como base para existir (id. 

ibid.), já que a primeira não existe isoladamente, uma vez que precisa estar ancorada em um 

sujeito do discurso que possui uma identidade social.  

Na PI, por exemplo, o enunciador possui uma identidade social de advogado, pois, 

em seu contrato discursivo, é assim que ele é reconhecido socialmente. Além disso, no ato de 

linguagem desse gênero, o advogado pode construir, também, uma identidade discursiva de 

advogado competente e honesto. No entanto, se não houvesse a base da identidade social de 

“advogado”, não haveria a identidade discursiva “advogado competente e honesto”.   

Charaudeau (2009) afirma que “a identidade social necessita ser reiterada, reforçada, 

recriada, ou, ao contrário, ocultada pelo comportamento linguageiro do sujeito falante, e a 

identidade discursiva, para se construir, necessita de uma base de identidade social”. A 
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respeito disso, Amossy (2014) reforça a ideia de que o sujeito constrói sua imagem, quando 

afirma que 

 

todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si. Para 

tanto, não é necessário que o locutor faça o autorretrato, detalhe suas 

qualidades nem mesmo que fale explicitamente de si. Seu estilo, suas 

competências linguísticas e enciclopédicas, suas crenças implícitas são 

suficientes para construir uma representação de si. (p. 9) 

  

Da mesma forma, Dascal (apud AMOSSY, 2014: 64) destaca a força que a 

identidade discursiva desempenha em uma prática de linguagem, ao expor um locutor. Por 

exemplo, ao percebermos um locutor como “honesto”, tendemos a minimizar, e até a ignorar, 

o peso das contradições em seu comportamento. Isso revela que um texto não consiste apenas 

em transmitir uma dada informação, mas, também, em influenciar o outro, a fim de lograr 

êxito em uma dada prática linguageira.  

 Assim, impulsionado pelo desejo de agir sobre o seu interlocutor, é que o sujeito da 

linguagem vale-se estrategicamente de uma identidade social que lhe dá direito à palavra para, 

em seguida, construir a identidade discursiva do enunciador que melhor possa auxiliá-lo em 

seu projeto de fala. 

 Isso posto, a fusão entre a identidade social e a identidade discursiva tende a ampliar 

o poder de persuasão do sujeito da linguagem sobre o seu interlocutor. Por conseguinte, 

segundo Charaudeau (2015b: 116), isso não impede que esse seja “pego pela armadilha” 

existente nessa ou naquela identidade isoladamente e o efeito esperado pelo locutor seja 

alcançado. Além disso, conforme Charaudeau (Op.cit.: 215-216), a somatória das duas 

identidades resulta no ethos, assunto que abordaremos no próximo tópico.  

 

4.5. Ethos discursivo 

 

Segundo Charaudeau e Maingueneau (2014: 220), ethos é um termo emprestado da 

retórica antiga e designa a imagem de si que o locutor constrói em seu discurso para exercer 

influência sobre seu interlocutor. Atualmente, essa noção vem sendo retomada nas ciências da 

linguagem, sobretudo, na seara da análise do discurso. 

            No que tange à sua história, Chauraudeau (2015b: 113) postula que a noção 

de ethos surge a partir do desdobramento dos estudos aristotélicos na antiguidade, quando o 

filósofo propôs dividir os meios discursivos que influenciam o auditório em três 
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categorias: logos, que é pertencente ao domínio da razão, que torna possível convencer, e 

o pathos e o ethos, que, por sua vez, pertencem ao domínio da emoção. 

            Na perspectiva aristotélica, o ethos encontra-se no discurso e não na pessoa real do 

locutor; trata-se, na verdade, de uma máscara que reveste o locutor por meio da sua encenação 

discursiva, atribuindo a esse as qualidades necessárias para alcançar o que se pretende, 

conforme postula Maingueneau (2015b:13): 

  
a prova pelo ethos consiste em causar boa impressão pela forma como se 

constrói o discurso, a dar uma imagem de si capaz de convencer o auditório, 

ganhando sua confiança. 

  

 Tal concepção parte da premissa de que toda fala procede de um enunciador 

encarnado, que, para Maingueneau (2013: 104), mesmo quando escrito, um texto é sustentado 

por uma voz: a de um sujeito situado para além do texto, que não precisa, necessariamente, 

coincidir com a voz do sujeito comunicante - ser psicossocial, bastando, apenas, que a voz 

encarnada seja adequada o suficiente à encenação que se pretende para que esse alcance a 

condição de felicidade na prática linguageira. 

Dessa forma, segundo destaca Amossy (2014: 09), a apresentação de si não se limita a 

uma técnica aprendida, a um artifício, já que ela efetua-se, frequentemente, à revelia dos 

parceiros, nas trocas verbais mais corriqueiras e pessoais, o que permite que o locutor escolha 

mais ou menos livremente, em sua cenografia, um ou mais papéis 

preestabelecidos socialmente que lhe favoreçam na interação discursiva. 

Na realidade, o ethos enfatiza a fala como ação, que visa a influenciar seu parceiro 

(Op. Cit.: 15) e, assim, diz respeito ao modo de o enunciador dizer. No entanto, o ethos “não 

age em primeiro plano, mas de maneira lateral; ele implica uma experiência sensível do 

discurso, mobiliza a afetividade do destinatário” (MAINGUENEAU, 2015a:14), já que 

 

apanhado num ethos envolvente e invisível, o coenunciador faz mais que 

decifrar conteúdos: ele participa do mundo configurado pela enunciação, ele 

acede a uma identidade de algum modo encarnada, permitindo ele próprio 

que um fiador encarne. O poder de persuasão de um discurso deve-se, em 

parte, ao fato de ele constranger o destinatário a se identificar com o 

movimento de um corpo, seja ele esquemático ou investido de valores 

historicamente especificados. (Op. Cit.: 29) 

 

Assim, é possível verificar que o ethos, além de ser uma imagem que o locutor 

constrói sobre si no discurso, essa construção precisa necessariamente ir ao encontro do 
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interlocutor para que o primeiro alcance o que pretende em sua encenação discursiva. A 

respeito disso, Maingueneau (2015a: 16) esclarece que 

 

[...] o ethos visado não é necessariamente o ethos produzido. Um professor 

que queira passar uma imagem de sério pode ser percebido como monótono; 

um político que queira suscitar imagem de um indivíduo aberto e simpático 

pode ser percebido como demagogo. Os fracassos em matéria de ethos são 

moeda corrente. (Grifo nosso) 

 

Dessa forma, tendo em vista o quanto são amplas e variáveis as noções acerca do 

ethos, sob a proposta de inscrever a concepção do ethos num quadro de análise do discurso, 

Maingueneau (Op. Cit.: 17) afasta-se, em parte, da concepção aristotélica, ao apresentar as 

seguintes problemáticas:  

a) o ethos é uma noção discursiva, ela é construída por meio do discurso, não é uma 

imagem do locutor exterior à sua fala;  

b) o ethos é fundamentalmente um processo interativo de influência sobre o outro; 

c) o ethos é uma noção fundamentalmente híbrida (sociodiscursiva), um 

comportamento socialmente avaliado, que não pode ser apreendido fora de uma situação de 

comunicação precisa, integrada ela mesmo numa determinada conjuntura sócio-histórica. 

Apoiado nesses conceitos, verificamos que o ethos, para Maingueneau, constrói-se a 

partir de uma voz que é associada ao corpo de quem enuncia, que é interativo e visa a 

influenciar o interlocutor que, por meio de sua experiência extradiscursiva, reconhece o tom 

ou os múltiplos tons que o enunciador assume na sua prática linguageira. Consequentemente, 

o enunciador torna-se fiador do discurso que profere, e o tom, que ele adota, relaciona-se ao 

conceito de incorporação, que é a junção que ocorre entre a prática de linguagem e o seu 

ethos.  

Por sua vez, considerando a presença de um ethos prévio, preexistente ao discurso, e o 

ethos discursivo, que se constrói a partir do discurso, Charaudeau (2015b: 115) enfatiza que 

para tratar do ethos é preciso considerar esses dois aspectos, já que, segundo o autor, 

 

de fato, o ethos, enquanto imagem que se liga àquele que fala, não é uma 

propriedade exclusiva dele; ele é antes de tudo a imagem de que se 

transveste o interlocutor a partir daquilo que diz. O ethos relaciona-se ao 

cruzamento de olhares: olhar do outro sobre aquele que fala, olhar daquele 

que fala sobre a maneira como ele pensa que o outro vê. Ora, para construir a 

imagem do sujeito que fala, esse outro se apoia ao mesmo tempo nos dados 

pré-existentes ao discurso – o que ele sabe a priori do locutor – e nos dados 

trazidos pelo próprio ato de linguagem. (CHARAUDEAU, 2015b: 115) 
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Vale lembrar que assim como ocorre com a questão referente à identidade, a noção 

de ethos, sobretudo o ethos coletivo, passa por representações sociais, o que permite que o 

sujeito falante não possua outra realidade além da concedida pelas representações que 

circulam em um dado grupo. Assim, Charaudeau (2015b: 117) postula que o ethos está 

relacionado à percepção das representações sociais que tendem a essencializar uma visão 

específica, que pode dizer respeito tanto a indivíduos quanto a grupos.  

Dessa forma, podemos conceber que o ethos é o resultado de uma encenação 

sociolinguageira que depende dos julgamentos cruzados que os indivíduos de um grupo social 

fazem um dos outros ao agirem e falarem (CHARAUDEAU, 2015b: 118).  

Salientamos que, em função das especificidades de alguns discursos, é possível o 

reagrupamento de algumas categorias de ethos. A respeito disso, no discurso político, por 

exemplo, Charaudeau (2015b: 118) destaca o ethos de credibilidade e o de identificação, que 

também são frequentemente encontrados nas PIs, objeto de análise deste trabalho.  

O ethé de credibilidade, conforme postula Charaudeau (Op. Cit.: 120), tem como 

finalidade tentar persuadir o interlocutor, no entanto, esse ethé precisa satisfazer, ao mesmo 

tempo, três condições: a de sinceridade, que, no discurso de informação, obriga dizer a 

verdade; performance, que é típico dos discursos que abriga promessas e; eficácia, que obriga 

o sujeito a provar que tem meios de apresentar resultados positivos. Assim, o sujeito precisa 

construir para si o ethos de sério, de virtuoso e de competente para construir esse ethé.  

 Já o ethé de identificação é o resultado de uma alquimia complexa feita de traços 

pessoais de caráter, de corporalidade, de comportamentos, de declarações verbais, tudo 

relacionado às expectativas vagas dos cidadãos, ligados aos valores positivos e negativos de 

um grupo social. Embora amplo, Charaudeau (2015b: 138) mostra que, nesse ethé, destacam-

se o ethos de potência, o ethos de caráter, o ethos de inteligência e o ethos de humanidade. 

 Segue o quadro de conceitos: 

 

Ethos  

de potência 

É visto como uma energia física que emerge das profundezas terrestres, 

anima e impulsiona os corpos na ação. Ele remete-nos à imagem de uma 

força da natureza, força telúrica contra a qual não se pode grande coisa. Por 

meio da ação, o sujeito revestido desse ethos mostra-se ativo, presente em 

todas as frontes, mas de maneira coordenada, quase militar ou esportiva, 

como as maratonas nas campanhas eleitorais. 
 

Ethos  

de caráter 

Trata-se mais da força do espírito que do corpo, como quando se diz que 

alguém “tem caráter”. A desaprovação que brada, critica e indigna-se ao 

exprimir-se aos “berros”. Além disso, esse ethos pode ser visto também nas 
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imagens em que o sujeito transmite ideia de “força tranquila”, de “controle 

de si”, de “coragem”, de “orgulho”, de “firmeza” e de “moderação”. 
 

Ethos de 

inteligência 

Faz parte dos ethé de identificação na medida em que provoca a admiração e 

o respeito dos indivíduos por aquele que demonstra tê-lo e assim os faz 

aderir a ele. Pode ser indicado pela “malícia”, que é positiva, quando 

demonstra sutileza e habilidade do sujeito, e negativa, quando revela sua 

simulação moral. Além disso, esse ethé depende da demonstração do capital 

cultural adquirido no mundo intelectual. 
 

Ethos de 

humanidade 

É um imaginário que surge quando o sujeito demonstra sentimentos e 

compaixão para com aqueles que sofrem e, também, revela-se capaz de 

confessar fraquezas e gostos, até os mais íntimos. 

 

Quadro 6: Ethos do ethé de identificação. Baseado em Charaudeau (2015b). 

Fonte: Criação nossa. 

 

 A título de exemplo, quando o enunciador (advogado) constrói-se na PI como alguém 

que entende e sente a dor do autor que teve seu direito violado, ele constrói para si um ethos 

de humanidade e mostra que sabe do sofrimento do seu cliente, buscando, dessa forma, 

influenciar o seu interlocutor (juiz) que, por fazer parte de um mesmo grupo social que os 

demais personagens, é suscetível a identificar-se com o sofrimento do autor ou com a 

humanidade que o advogado possui. 

 Isto posto, o conceito de ethos funciona, dentro das práticas linguageiras, como 

ferramenta para persuadir o interlocutor. No entanto, dentro da psicologia social, existe um 

outro conceito similar ao de ethos, que é chamado de processo de elaboração da face, que tem 

como objetivo manter a harmonia entre os sujeitos, nas práticas interativas, como podemos 

verificar no tópico a seguir. 

 

4.6. Processo de elaboração da face  

 

Considerando que todas as pessoas vivem no mundo de encontros sociais, seja face a 

face, seja mediado, como no caso das PIs, Erving Goffman (1980: 76) postula que, em cada 

contato, os sujeitos tendem a seguir um padrão de atos verbais e não verbais que expressa sua 

visão da situação e, consequentemente, sua avaliação dos interlocutores participantes e de si 

mesmo: é o que o autor denomina de seguir uma linha. Assim, ao seguir uma linha, o sujeito 
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da linguagem consegue avaliar a impressão que, possivelmente, pôde ser formada sobre si 

para os demais sujeitos presentes em uma dada prática interativa.  

Para Goffman (1980: 76-77), o termo face pode ser definido como o valor social 

positivo que uma pessoa efetivamente reclama para si mesma, por meio daquilo que os outros 

presumem ser a linha por ela tomada em um encontro específico, o que significa dizer que  

 

a face é uma imagem do Self delineada em termos e atributos sociais 

aprovados - embora se trate de uma imagem que pode ser partilhada por 

outros, como quando a pessoa consegue fazer uma boa exibição profissional 

ou religiosa fazendo uma boa exibição para si mesma. (GOFFMAN, 1980: 

77)  

 

Kerbrat-Oricchioni (1989: 156), por sua vez, postula que a face é um conjunto de 

imagens valorizantes que, durante a interação, tentamos construir de nós mesmos e, também, 

impor aos outros.  

Assim, o sujeito da linguagem busca, por meio da elaboração da face, manter o 

equilíbrio e a harmonia de sua prática interativa, mantendo-se na face esperada para cada 

interação, já que todo encontro tende a romper com o equilíbrio pré-existente, consistindo, 

assim, uma ameaça à face.  

Além disso, é importante destacar que, conforme postula Goffman (1980:78), face não 

é algo que se aloja dentro ou na superfície do corpo de uma pessoa, mas sim algo que se 

localiza difusamente no fluxo de eventos que se desenrolam no encontro, e torna-se manifesto 

apenas quando esses eventos são lidos e interpretados em função das avaliações que se 

expressam. 

Dessa forma, um sujeito está na face certa, quando, na interação, ocorre a aprovação 

das pessoas presentes, de tal modo que, conforme postula Goffman (1980: 79), isso traz o 

sentimento de segurança e alívio do locutor.  No entanto, quando uma pessoa está na face 

errada ou fora da face, o autor (Op.cit.: 79) afirma que o evento é expressivo, ou seja, destaca-

se dos demais eventos, o que tende a fazer com que a pessoa sinta-se envergonhada, já que a 

face errada é uma face reprovada pelas pessoas presentes em um ato interativo. Assim, 

Goffman (1980:78) acrescenta que  

 

enquanto a preocupação com a face focaliza a atenção da pessoa na atividade 

presente, para manter a face nesta atividade é necessário levar em 

consideração o lugar ocupado no mundo social mais amplo. 
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 A face, portanto, é um instrumento social que auxilia os sujeitos nas suas práticas 

interacionais, visto que é nas relações sociais que as faces aprovadas são construídas e as 

reprovadas são refutadas.  Dessa forma, ao entrar em um determinado evento, o locutor “toma 

para si a responsabilidade de patrulhar o fluxo de evento que passa diante de si” (GOFFMAN, 

1980: 80), a fim de assegurar uma ordem expressiva.  

Nas PIs, por exemplo, o enunciador, que é o advogado, não pode quebrar a expectativa 

do sujeito destinatário, visto que, no evento das PIs, existe uma face que deve ser seguida. De 

certa forma, tal postura cobrada do enunciador é algo que vai além de sua vontade, visto que  

 
embora a face social de uma pessoa possa ser o que ela possui de mais 

pessoal, o centro de sua segurança e prazer, trata-se apenas de um 

empréstimo que lhe foi feito pela sociedade: poderá ser-lhe retirada caso não 

se comporte de modo a merecê-la. Atributos aprovados e sua relação com a 

face fazem de cada homem seu próprio carcereiro: trata-se de uma coerção 

social fundamental mesmo que todo homem goste de sua cela. (GOFFMAN, 

1980: 80-81) 

 
 

A partir disso, a elaboração da face, de acordo com Goffman (1980: 82) é, na verdade, 

“designar ações através das quais uma pessoa é capaz de tornar qualquer coisa que esteja 

fazendo consistente com a face”. Tal procedimento serve para evitar incidentes, ou seja, 

implicações simbólicas de ameaça à face, permitindo que uma pessoa consiga controlar uma 

situação de embaraço, por exemplo, salvando, assim, a sua face.  

Vale ressaltar que salvar a face só é possível a partir do momento em que a pessoa 

torna-se consciente das interpretações que os outros podem ter sobre seus atos, que, por sua 

vez, exige uma habilidade de conhecimento das relações sociais, dos imaginários 

sociodiscursivos, dentre outros conhecimentos que se destacam na prática de interação. 

 Dessa forma, Goffman (1980: 84) apresenta-nos os tipos básicos de elaboração de 

face: 

 

I. O processo de evitação, que consiste em evitar contatos nos quais exista a 

possibilidade de ameaça à própria face. Tal processo pode ocorrer: a) quando o sujeito 

permite que terceiros conduzam transações delicadas; b) quando um dado membro 

efetua uma retirada antes que um ato de ameaça à face possa ocorrer; c) quando o 

sujeito evita abordar um dado assunto que daria inconsistência à linha escolhida para 

seguir e; d) quando estrategicamente, para evitar o confronto, o sujeito faz o uso de 

práticas de polidez e de cortesia. 
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II. O processo corretivo, que consiste em atribuir correção a um evento expressivamente 

incompatível com os julgamentos de valor social. Em tal processo podem ocorrer: a) o 

caráter de incidente para ratificá-lo como uma ameaça que merece uma atenção oficial 

direta, seguido da tentativa de corrigir seus efeitos; b) o status de evento sem 

significado ou um ato não intencional ou, até mesmo, uma brincadeira que não deve 

ser levada a sério; c) a ideia de que tal fato ocorreu devido à incapacidade de si mesmo 

e; d) a compensação aos atingidos ou punição para si mesmo. 

 

Vale ressaltar que, dentro do processo de elaboração de face, a escolha da estratégia 

correta pode fazer com que a face ameaçada seja recuperada e, assim, a ordem do ritual de 

interação reestabeleça-se.  

Isto posto, verificamos que o processo de elaboração de face pode auxiliar o sujeito a 

alcançar condição de felicidade em seu ato interativo, já que estar na face certa auxilia o 

enunciador de uma dada prática linguageira a conquistar a adesão do outro e, assim, alcançar 

o que deseja por meio da linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

73 
 

5. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, trazemos a definição do que é uma PI, apontamos sua finalidade do 

ponto de vista jurídico e versamos sobre sua acessibilidade. 

Tendo como enfoque as PIs analisadas, descrevemos como tivemos acesso a elas, e 

que critérios foram adotados nas escolhas. Ademais, apresentamos uma síntese de cada 

petição quanto ao assunto abordado, a fim de facilitar o entendimento da análise.  

A seguir, apresentamos os procedimentos de análise. 

 

5.1. Caracterização dos corpora da pesquisa 

 

  A Petição Inicial é um instrumento jurídico que visa a atender um direito da pessoa, e 

legitima o início de um processo, a fim de resolver um conflito ou reparar um dano. Apesar de 

ser um gênero muito utilizado em nossa sociedade, pouca atenção lhe é conferida. Isso pode 

ser percebido, até mesmo, quando procuramos alguma definição sobre Petição Inicial, em 

algum manual sobre português jurídico, que também não são muitos, e tratam os gêneros 

jurídicos apresentando apenas modelos/padrões a serem seguidos. Contudo, encontramos uma 

definição no livro Português Jurídico, de Xavier (1998: 235): 

  

Petição Inicial é a formulação, por escrito, de um pedido à autoridade 

pública (juiz competente), invocando a prestação jurisdicional do Estado, no 

sentido de atender a um direito da pessoa. Diz-se inicial a primeira petição, 

ou seja, aquela em que o autor fundamentará a sua pretensão, dando início, 

assim, ao processo, à causa judicial. 

  

Quanto ao formato do gênero PI, o Código de Processo Civil determina como deve ser 

a composição material e formal desse gênero, o que faz com que, exceto no que diz respeito 

ao conteúdo, as petições sejam estruturadas de formas parecidas.  

Vale ressaltar que, no capítulo da análise dos dados, especificadamente, no subcapítulo 

que se refere ao gênero e ao contrato discursivo, explicitaremos o que versa o texto legal 

sobre o que deve conter uma PI.   

No que diz respeito à acessibilidade das PIs, vale ressaltar que ela é parte daquilo que 

chamamos de processo judicial, no caso, é o primeiro documento juntado, que, depois, poderá 

ser acrescido por contestação, réplica, despachos, petições intercorrentes, sentença, dentre 

outros documentos que compõem o processo. 
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 Assim, a acessibilidade do processo é integralmente livre para os advogados, 

membros do Ministério Público e as partes envolvidas (réus e autores), tanto na sua versão 

eletrônica quanto na sua versão física. 

A fim de que a intimidade das partes seja preservada, os cidadãos, em geral, possuem 

acesso limitado ao processo, podendo verificar livremente apenas o número, a classe e o 

assunto do processo; o nome das partes e de seus advogados; a movimentação processual; e o 

inteiro teor das decisões, sentenças, votos e acórdãos.  

 A PI, então, é um gênero jurídico restrito aos advogados, às partes envolvidas 

e aos membros do Ministério Público. No entanto, há muitas controversas sobre essa questão, 

tendo em vista que há inúmeras situações em que terceiros podem acessar o processo judicial, 

por exemplo, os estagiários de direito, que têm autorização legal para consultar os processos, 

e os terceiros interessados previstos no Código de Processo Civil. 

  

5.2.   As Petições Iniciais analisadas 

  

Nesta pesquisa, analisamos quatro Petições Iniciais. A primeira foi cedida por uma 

professora universitária de direito, e as demais foram obtidas por meio do sistema eletrônico 

do Tribunal de Justiça - TJ, podendo ser acessadas por qualquer pessoa, na sua versão 

limitada, e pelos advogados e membros do Ministério Público, na sua versão integral. 

Vale ressaltar que, em respeito à privacidade das pessoas envolvidas nas PIs 

analisadas, todos os nomes e dados que as identificam foram substituídos por nomes e dados 

fictícios. 

            Embora analisemos o gênero PI como um todo, focalizamos os itens “dos fatos” e 

“fundamentos jurídicos”. 

            A fim de manter uma regularidade, a escolha das PIs analisadas teve como critério: 

  

                i.     Endereçamento: todas são endereçadas aos Juizados Especiais Cíveis - JECs, que 

exigem baixa complexidade da demanda, e o valor da causa não pode ultrapassar 40 

salários. Além disso, são juizados mais céleres se comparados às Varas Cíveis, por exemplo. 

O processo demora, em média, seis meses para findar. 

  

              ii.     Área do direito: todas as PIs usam como fundamento das teses o argumento de que 

há relação de consumo existente entres as partes, campo do direito sob tutela do Código de 

Defesa do Consumidor – CDC. 
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             iii.     Número de páginas – as PIs analisadas têm no mínimo seis e no máximo dez 

páginas, sendo uma quantidade média para os processos recebidos nos JECs. 

  

            iv.     Partes envolvidas no processo – todas as PIs analisadas envolvem pessoas físicas no 

polo ativo – parte autora, e pessoas jurídicas no polo passivo – parte ré, sendo, ao menos, um 

dos réus uma instituição financeira (banco). 

  

Para melhor compreender a análise dos dados, segue a síntese de cada PI analisada: 

 

Tabela 1: Síntese das PIs analisadas. 

 Petição Inicial Síntese da demanda 

Petição Inicial 1 

      A presente demanda trata-se de uma ação consumerista, em que a 

parte autora não reconhece o contrato de empréstimo que fora 

realizado em seu nome, alegando que soube do empréstimo realizado, 

indevidamente, ao ser impedida de abrir sua conta para recebimento de 

salário do seu estágio em direito. Além disso, o nome da parte autora 

fora incluso nos órgãos de proteção ao crédito, o que ampliou o dano 

sofrido. 

No polo passivo – parte ré – estão o Banco do Povo, que foi quem 

negativou o nome da parte autora, e a Importadora de Mercadorias 

LTDA, com quem a parte autora alega nunca ter realizado nenhum 

empréstimo, inexistindo, assim, relação jurídica.  

Petição Inicial 2 

  

O caso em tela diz respeito a uma ação consumerista, em que o 

Banco Dom Hélder, 2º réu, enviou um cartão para a parte autora, sob a 

promessa de que não haveria nenhuma cobrança se o cartão não fosse 

desbloqueado. Entretanto, a parte autora alega que seu nome foi 

negativado pelo Fundo de Investimento NPL, 1º réu, pela dívida 

gerada pelo uso do cartão do 2º réu, já que a dívida foi transferida do 2º 

para o 1º réu. 

Dessa forma, a parte autora foi impedida de realizar sua compra 

financiada, já que, no momento de fazê-la, descobriu a pendência junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, em função da cobrança que alega ser 
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indevida. 

  

Petição Inicial 3 

  

A presente ação refere-se a uma ação consumerista, em que a 

parte autora alega que o banco réu lhe enviou um cartão com 

possibilidade de uso nas modalidades débito e crédito, sob promessa de 

receber isenção de anuidade. No entanto, aduz a parte autora que, no 

dia dos namorados, não conseguiu realizar compras e nem saque com o 

novo cartão. Ao entrar em contato com o banco réu, foi lhe dado um 

novo cartão, que além de não funcionar nas mesmas condições do 

anterior, é lhe cobrada a anuidade. 

  

Petição Inicial 4 

  

A presente demanda diz respeito a uma ação, em que a parte 

autora, ao vender seu carro financiado, não passou os dados do 

financiamento para o novo dono do veículo. Logo, com a falta de 

pagamento do mesmo, a parte autora vem sendo cobrada pelo banco 

réu, indevidamente. No entanto, aduz a parte autora que não pode 

realizar a alteração dos dados junto ao banco, 2º réu, pois os 

documentos atinentes ao veículo estão sob posse do 1º réu. 

  

 

5.3.   Procedimentos de análise 

  

A análise dos corpora terá como base a Teoria Semiolinguística de Análise do 

Discurso, proposta por Charaudeau, e será fundamentada na interpretação dos dados, 

auxiliada pela noção de gênero discursivo, postulada por Bakhtin (2011), e nos postulados 

sobre os estudos de ethos, imaginários sociodiscursivos, representações sociais, ideologia, 

estratégia de elaboração da face e identidade social e discursiva, em que procuramos 

investigar: 

  

I. a  posição dos sujeitos da linguagem – sujeito comunicante e enunciador –  no 

contrato discursivo; 
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II. as estratégias discursivas que o locutor adota para obter credibilidade, influência sobre 

o interlocutor e também captá-lo; 

 

III. a construção da imagem dos sujeitos da linguagem na instância de produção, ao 

atuarem na encenação discursiva das PIs. 

 

Vale frisar que, como as PIs são extensas, sua íntegra está anexa a este trabalho. Além 

disso, devido à sua dimensão, as análises serão realizadas a partir de fragmentos dos corpora. 
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6. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Em primeiro lugar, é importante destacar que a análise dos dados que se segue tem 

como direcionamento os objetivos descritos no início deste trabalho, logo, não temos como 

pretensão esgotar as possibilidades de entendimento do gênero PI, até porque seria 

impossível. Além disso, nossa pesquisa baseia-se na análise de apenas alguns exemplares de 

PIs, em meio às inúmeras existentes, de variadas demandas judiciais
6
. 

Assim, nossa investigação concentra-se, sobretudo, na figura do sujeito comunicante e, 

consequentemente, na do sujeito enunciador das PIs, já que as máscaras que cobrem o sujeito 

comunicante, no momento da enunciação, revelam, ao menos em parte, quem ele quer 

encarnar nesse evento e a imagem que ele reclama para si, a fim de obter êxito em sua prática 

linguageira.  

 Para atender a esse propósito, antes de abordamos como se dá a construção da imagem 

dos sujeitos nas PIs, apresentaremos, preliminarmente, quem são os sujeitos da linguagem que 

atuam nessa encenação, como se organiza esse contrato discursivo e quais são as estratégias 

discursivas adotadas por eles, para alcançarem o que pretendem, nessa prática linguageira.  

  

6.1. Os sujeitos da linguagem – a multiplicidade dos sujeitos na co-construção da PI 

 

A partir de um olhar mais apurado para o evento linguístico analisado e tendo em 

mente o desafio de significar o mundo para o seu interlocutor, percebemos que o sujeito 

comunicante (EUc – doravante apenas comunicante), nas PIs, é composto pelo autor da ação 

judicial e o advogado. Já o ser de fala recai sobre a figura do advogado, somente, devido à 

legitimidade que incide sobre a sua figura social.  

Observemos como são constituídos os sujeitos da linguagem, na instância de produção 

da encenação discursiva, das PIs analisadas:  

 

 

 

 

 

                                                           
6 Existem Petições Iniciais de ação de interdição, de inventariança, que possuem forma e conteúdo pouco 

diferentes das PIs que analisamos, por exemplo. As PIs estudadas são as mais comuns nos órgãos judiciais. 
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Tabela 2: Sujeitos da linguagem nas PIS em análise. 

Petição Inicial Comunicantes Enunciadores 

Petição Inicial 1 

 

Comunicante 1 – Autor da ação 

(Carlos Henrique Teixeira) 

 

Comunicante 2 – Advogada (Ana 

Carolina Souza) 

 

Enunciador 1 – Advogada (Ana 

Carolina Souza) 

 

Petição Inicial 2 

 

Comunicante 1 – Autor da ação 

(Fagner da Costa Santos) 

 

Comunicante 2 – Advogada 

(Carla Oliveira) 

 

Comunicante 3 – Advogada 

(Marina Albes) 

 

 

Enunciador 1 – Advogada 

(Carla Oliveira) 

 

Enunciador 2 – Advogada 

(Marina Albes) 

Petição Inicial 3 

 

Comunicante 1 – Autor da ação 

(Marta Albuquerque) 

 

Comunicante 2 – Advogada 

(Tânia Telles Andrade) 

 

Enunciador 1 – Advogada 

(Tânia Telles Andrade) 

 

Petição Inicial 4 

 

Comunicante 1 – Autor da ação 

(Janete Brandão) 

 

Comunicante 2 – Advogado 

(Rodolfo Pandolfi) 

 

Enunciador 1 – Advogado 

(Rodolfo Pandolfi) 

 

 

Nas PIs analisadas, a multiplicidade dos sujeitos da linguagem fica evidente no item 

“dos fatos”, uma vez que a narrativa, ali encontrada, está longe de ser uma construção única 

do advogado, assim como também uma construção única do autor da ação, mas um produto 

elaborado de forma conjunta por ambos.  

Isso fica evidente ao refletirmos sobre o fato de que a existência da narrativa do 

comunicante 1 é uma condição sine qua non para que o comunicante 2 – e o comunicante 3, 

no caso da PI 2 -  possam aprimorá-la, dando-lhe características próprias das PIs. Esse 

movimento de co-construção é essencial para esse gênero, pois partimos da pressuposição de 

que o profissional jurídico tem a expertise necessária para transformar uma narrativa comum 
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– que tem potencial persuasivo – em um documento judicial mais persuasivo ainda, capaz de 

captar o seu interlocutor. 

 Já o enunciador, na figura do advogado, transmite a ideia de que há neutralidade na 

elaboração da PI, ampliando, assim, o poder de convencimento dessa encenação discursiva. 

Caso o comunicante 1 – que é o autor – fosse enunciador na PI, a sua narrativa perderia força 

de persuasão, visto que seria evidente para o interlocutor que a narração dos fatos, por 

exemplo, estaria comprometida com as suas impressões subjetivas. 

 O apagamento dos índices de pessoalidade é uma marca das PIs. Isso é perseguido de 

tal forma pelos comunicantes que, até mesmo, seu enunciador é elaborado de forma a 

esconder suas marcas de pessoalidade. Tal evidência justifica-se pelo uso excessivo da 

modalidade delocutiva, em detrimento das modalidades alocutiva e elocutiva. Vejamos os 

exemplos nos fragmentos a seguir: 

 

Tabela 3: O apagamento dos índices de pessoalidade. 

Petição Inicial  

Petição Inicial 1 

 

O autor foi aprovado para estagiar junto ao Tribunal Regional Federal 

da 2ª Região (TRF2) e para receber a bolsa auxílio e o vale alimentação, 

necessitava apresentar dados bancários (documento n. 2). [SIC] - 

(Grifo nosso) 

 

Petição Inicial 2 

 

No final do mês abril do ano de 2010 o autor recebeu em sua residência 

através dos correios, um cartão de crédito do 2º Réu, com validade de 

04/2011 a 11/2015, , conforme doc. em anexo. [SIC] - (Grifo nosso) 

 

Petição Inicial 3 

 

A Autora é cliente do Banco Réu há aproximadamente 2 anos, Conta 

333333-3, Agência 3217, possuía cartão da conta corrente, cartão 

"BANCO DOM HÉLDER", aonde utilizava normalmente receber os 

eu pagamento da Prefeitura para saques e compras em débitos 

automáticos. [SIC] - (Grifo nosso) 

Petição Inicial 4 

 

Cumpre esclarecer, que a autora efetuou a compra do carro Corsa 

Wagon, ano 2008/2009, (Branco/4 portas), Placa: KNL444, Renavan: 

444444444, Chassi: 8AGSE35NXWR444444, sob financiamento da 2º 

Ré Banco BANCO DOM HÉLDER), no valor de R$ 19.000,00 

(dezenove mil reais). (Grifo nosso) 
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Os verbos grifados, nos fragmentos das PIs, testificam que o uso da delocução – como 

verificado nos verbos em terceira pessoa – possui uma relevante função nesse gênero, pois a 

delocução é usada estrategicamente para tentar desvincular os sujeitos comunicantes, que são 

os seres psicossociais, “de carne e osso”, sobretudo o comunicante 1, da cena de enunciação. 

Esse fato comprova exatamente o que postula Charaudeau (2014) a respeito do 

desdobramento dos sujeitos da linguagem na encenação discursiva, que se efetiva a fim de dar 

voz a quem pode melhor alcançar condição de felicidade em dada encenação. No caso das 

PIs, o(s) advogado(s). 

 Além disso, no início das PIs analisadas, pôde ser observado que é padrão o 

enunciador revelar-se como alguém que fala pelo autor, isto é, que é o seu porta-voz: 

 

Tabela 4: O enunciador como porta-voz do autor. 

Petição Inicial  

Petição Inicial 1 

 

CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA, vem, por sua advogada infra-

assinada, (procuração em anexo – documento n. 1) com endereço 

profissional na Rua do Ouvidor, n. 161/grupo 511, Centro, Rio de 

Janeiro, RJ, propor a presente (...). [SIC] - (Grifo nosso) 

 

Petição Inicial 2 

 

Fagner da Costa Santos, (...), vem a presença de V. Exª, por seu 

advogado que esta subscreve, com endereço profissional na Rua José 

Clemente, nº 22 sala 22, Centro, Niterói-RJ, CEP 24.020-101, vem, por 

sua advogada propor a presente (...). [SIC] - (Grifo nosso) 

 

Petição Inicial 3 

 

MARTA ALBUQUERQUE, (...), vem por intermédio de sua advogada 

in fine assinado, requerer que as publicações no D.O. sejam realizadas 

em nome da patrona Dra. FERNAN DA MELLO, OAB/RJ 333.333, 

com endereço profissional localizado na Avenida Ministro Edgard 

Romero, 333, Madureira, CEP 33333-333, RJ, para os fins do art. 39, I, 

do CPC, vem mui respeitosamente perante a Vossa Excelência,  propor 

a presente (...). [SIC] - (Grifo nosso) 

 

Petição Inicial 4 

 

JANETE BRANDÃO, (...), vem através de sua advogada, instrumento 

procuratório anexo, vem, respeitosamente à presença de V. Exª, com 

fulcro na Lei 9099/1995 e na Lei 8078/1990 (Código de Defesa do 

Consumidor), propor: (...). [SIC] - (Grifo nosso) 
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Ao anunciar que está inscrito na PI para falar pelo comunicante 1, o advogado, que 

exerce uma dupla função de ser o comunicante e o enunciador, deixa claro que o papel que ele 

assume, no circuito interno da linguagem, não é o de autor da ação judicial, mas o de seu 

representante. Considerando isso, o destinatário da PI entende que o que se prosseguirá na 

prática linguageira é de responsabilidade do profissional jurídico, que, além de ter sua 

representação formalizada por meio de procuração, subscreve-se ao final da PI, como 

podemos verificar nas assinaturas: 

 

Tabela 5: Assinatura das PIs. 

Petição Inicial  

Petição Inicial 1 

Ana Carolina Souza 

OAB/RJ 123456 

 

Petição Inicial 2 

Carla Oliveira                     Marina Albes 

OAB/RJ 117.254         OAB/RJ 123.856 

 

Petição Inicial 3 
Tânia Telles Andrade - OAB/RJ 141.785 

 

Petição Inicial 4 

DR. RODOLFO PANDOLFI 

OAB/RJ 444.444 

 

 

 Vale ressaltar que a segunda petição conta com duas advogadas subscritas, revelando 

que essa PI possui três sujeitos comunicantes – o autor da ação judicial e as duas advogadas – 

e dois sujeitos enunciadores – as advogadas. No entanto, tal organização dos sujeitos ainda 

está dentro do que preveem os postulados de Patrick Charaudeau (2014), uma vez que, para 

ele, o ato de linguagem pressupõe minimamente quatro sujeitos – dois na instância de 

produção, o sujeito comunicante – EUc – e o sujeito enunciador – EUe –, e dois na instância 

de recepção, o Tu Destinatário – TUd – e o Tu interpretante – TUi –, possibilitando, assim, 

que o número de sujeitos da linguagem ultrapasse o mínimo proposto por Charaudeau,  como 

ocorre nas PIs analisadas. 

 Sabendo que o enunciador é um profissional jurídico, o Tu-interpretante (doravante 

apenas interpretante) pressupõe que esse tipo de documento esteja muito bem escrito, que seja 

respeitada a norma-padrão do uso da língua e que o formato seja o designado pela lei. 

 No entanto, no que tange ao uso da norma padrão da língua portuguesa, verificamos 

que, em muitos casos, a escrita das PIs não atende. Dessa forma, ao longo desta pesquisa, 
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vimos que o interpretante – o juiz – deve-se atentar mais para os aspectos funcionais da PI do 

que para seus aspectos estruturais propriamente ditos
7
, já que são encontrados inúmeros erros, 

referentes à escrita padrão, nesse gênero.  

 Nas PIs analisadas, seus interlocutores ideais – tu-destinatário (doravante apenas 

destinatário) – são os Juízes, sujeitos que, na nossa realidade, possuem autoridade para serem 

favoráveis ou não ao pedido expedido pelo profissional jurídico, o responsável pelo ato de 

linguagem da PI. 

A partir dessas informações iniciais, percebemos que o ato de linguagem leva em 

consideração o interlocutor, juiz de direito, a quem o comunicante precisa influenciar, a fim 

de ter o seu pedido atendido. O uso abreviado dos pronomes de tratamento “EXMO. SR. DR. 

JUIZ DE DIREITO...”, na primeira linha de todas as PIs, e em casos como “Posto isso, 

REQUER a V. Exa.:”, no início do item “do pedido” da primeira PI, por exemplo, revela que 

o sujeito-comunicante sabe exatamente o perfil do seu interlocutor e, por isso, deve usar sua 

estratégia discursiva para alcançar o que pretende, por meio da sua prática linguageira.  

  

6.2. O processo de semiotização do mundo 

 

Isto posto, ao analisarmos as PIs, a partir da Teoria Semiolinguística de Análise do 

Discurso, notamos que sua encenação discursiva se concretiza a partir do processo de 

discursivização, em que as operações linguísticas são mobilizadas pelo comunicante para 

significar o mundo para o seu destinatário.  

Trata-se, na verdade, de um processo duplo, em que o acontecimento bruto – fato 

ocorrido com o autor da ação – é transformado não só em linguagem, por meio das categorias 

linguísticas – de identificação, de qualificação, de processualização, de modalização e de 

relação –, mas em discurso, tendo em vista que a linguagem produzida carrega em seu bojo os 

princípios de alteridade, influência, pertinência e regulação, para agir sobre o juiz – o 

destinatário e o interpretante –, na instância de recepção dessa prática discursiva.  

Para ilustrar como isso ocorre, vejamos o esquema do processo de semiotização do 

mundo proposto por Charaudeau (1995: 101), adaptado ao gênero PI: 

                                                           
7 A possibilidade de o TUi não se ater aos erros ortográficos do EUc parte do “princípio da instrumentabilidade 

das formas” do direito processual. Assim, se um documento é produzido de forma diferente da exigida, mas 

alcançou os objetivos pretendidos ou a finalidade essencial, reputar-se-á válido, visto que, embora produzido de 

forma diferente da exigida, ainda assim, atinge a finalidade pretendida. 
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Gráfico 7 – Processo de semiotização do mundo (adaptado para as PIs). 

Fonte: Charaudeau (1995: 101). 

 

 Tendo como base o gráfico, verificamos que a prática linguageira das PIs só passa a 

existir para o sujeito interpretante – juiz – a partir do momento em que o acontecimento bruto 

é transformado em linguagem. Como podemos verificar no fragmento nas duas PIs:  

 

Tabela 6: Processo de semiotização do mundo na PI1 e PI3. 

Petição Inicial 1 

 

Na data informada em que o negócio jurídico teria sido celebrado, o 

autor, estudante de Direito, estava em sala de aula no Rio de Janeiro, 

no Centro Universitário da Cidade, Curso de Direito e não teve 

nenhuma falta no semestre, conforme comprova o documento em 

anexo.  Ressalte-se que a prova não é do autor, face à inversão do 

ônus da prova que ora se requer por ser o mesmo hipossuficiente. 

Mesmo assim, este quer demonstrar que não poderia estar em São 

Paulo nesta data e que também não haveria qualquer motivo para ter 

celebrado o negócio jurídico de financiamento com uma pessoa 

jurídica de São Paulo, visto nunca ter precisado do dinheiro. Trata-se 

claramente de uma fraude que deve ser repelida pelo Poder 

Judiciário. [SIC] 
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Petição Inicial 3 

 

Ocorre que, SEM SUA SOLICITAÇÃO", urge dizer que o cartão 

utilizado pela Autora ainda estava na validade, expiraria somente em 

06/2017, o banco réu em maio de 2015 enviou um cartão para a 

residência da Autora nº 5447 3156 2529 6464, denominado "BANCO 

DOM HÉLDER Free".  Tendo a Autora ido agência do banco Réu 

Shopping Via Brasil para saber o porquê do envio do novo plástico, 

aonde o gerente do banco informou que o cartão objeto da ação servia 

para substituir o anterior, com o bônus de ser MULTIPLO, ou seja, a 

Autora poderia realizar compras na função débito e também crédito 

sem qualquer ônus se a Autora realizasse mensalmente compras em 

qualquer valor. [SIC] 

 

 

No excerto, encontramos como categoria de designação os termos “solicitação”, 

“Autora”, “banco”, “Banco Dom Hélder Free”, “Shopping”, dentre outros termos que 

nomeiam e designam os seres e as coisas, nessa prática linguageira. 

Além disso, como categoria de qualificação, os termos “réu” qualifica “banco” e 

“novo” qualifica “plástico”, “estudante de direito” e “hipossuficiente” qualificam o “autor”, 

atribuindo características objetivas ou subjetivas aos seres e às coisas, nessa encenação.  Para 

as PIs, essa categoria de língua tem uma crucial importância tanto para captar o interlocutor 

quanto para construir a imagem do autor e do advogado. 

A categoria de processualização é vista nos termos “urge dizer”, “estava”, “enviou”, 

“informou”, “servia”, “poderia realizar”, dentre outros que descrevem as ações em que os 

seres estão engajados (CHARAUDEAU, 2015a: 41). 

A modalização pode ser encontrada em “sem sua autorização”, “ainda” e “somente” 

(PI3), por exemplo, tendo em vista que são operações que avaliam os seres e as propriedades 

por motivos modalizantes. 

Por último e não menos importante, a categoria de relação demarca os laços coesivos e 

especifica as regras de combinação e hierarquização, entre os componentes linguísticos da PI. 

No excerto, essa categoria é vista nos termos “que”, “pela”, “em”, “para”, “do” (de), “aonde”, 

“com”, “de”, “na” (em), dentro outros que atendem à função de relacionar elementos textuais. 

Assim, fica cristalino que a materialização de um acontecimento bruto dá-se por meio 

de categorias linguísticas e, no caso das PIs, isso fica sob responsabilidade dos comunicantes, 
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que organizam essas categorias de forma monitorada, conforme verificamos nos excertos a 

seguir: 

 

Tabela 7: Materialização de um acontecimento bruto por categorias linguísticas. 

Petição Inicial  

Petição Inicial 1 

 

Este fato deixou o autor chocado e humilhado, pois jamais havia feito 

compras e deixado de pagá-las. É IMPERIOSO RESSALTAR QUE 

O AUTOR JAMAIS RECEBEU EM SEU DOMICÍLIO 

QUALQUER INFORMAÇÃO DE QUE O SEU NOME IRIA 

PARA O SERASA EM RAZÃO DE ALGUM NEGÓCIO 

JURÍDICO RELIZADO E NÃO PAGO!!!!! [SIC] 

 

Petição Inicial 2 

Assim, fica claro que a parte Autora não concorreu de modo 

algum para o deslinde desses acontecimentos. Muito pelo contrário, 

desde que teve conhecimento da cobrança indevida promovida pelos 

Réus, com muita paciência, procurou os mesmos, no intuito de ver 

resolvido o problema. E quando, depois de tentar demonstrar a 

ilegalidade do ato praticado pela Ré, coube a angústia e a impotência 

de não ser atendido, veio os Réus, abusando de sua supremacia na 

relação de consumo, impor dívidas inexistentes. [SIC] 

 

Petição Inicial 3 

Após a compra supracitada, a Autora tentou realizar no "DIA DOS 

NAMORADOS", 12 DE JUNHO DE 2015, uma compra do presente 

para o seu namorado, aonde a compra foi recusada tanto na função 

crédito como débito. "A Autora tinha na conta corrente/poupança mais 

de R$ 199,00 disponíveis para compras e saques". [SIC] 

 

Petição Inicial 4 

 

Não pode a demandante ser prejudicada por uma divida que 

era pra ser reconhecida e já transferida ao 1º Réu, isso vem abalando-a 

emocionalmente diante de arcar com uma dívida que está em seu 

nome indevidamente por CULPA ÚNICA EXCLUSIVA DE TODOS 

OS RÉUS. Contudo, ainda convém mencionar a inércia do 1º réu em 

procurar também assumir o montante acordado pelo qual a parte 

autora provará através de testemunhas que presenciaram o fato. [SIC] 

 

 

Como não há restrições quanto ao uso de outros recursos, é comum o enunciador usar 

recursos visuais como forma de chamar atenção do destinatário para o que é dito dentro da 
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encenação discursiva, como pode ser visto em “É IMPERIOSO...” e em muitos outros textos 

na prática de linguagem das PIs.  

Os diferentes formatos e tamanhos de letras, os grifos, os negritos e as diferentes cores 

utilizadas para chamar atenção do juiz – o destinatário e interpretante das PIs – reforçam o 

quanto é intencional o uso da linguagem na encenação das PIs, pois destacam exatamente os 

pontos fortes de persuasão. Isso revela que, no momento de significar um acontecimento, os 

comunicantes das PIs elaboram a materialidade linguística, a fim de alcançarem o que se 

pretende. Seria ingenuidade se atribuíssemos ao acaso o fato do comunicante marcar partes do 

seu texto, em detrimento de outros. 

 Além disso, dentro da semiotização do mundo, esse aspecto está estritamente ligado ao 

processo de transação, proposto por Charaudeau (2015a: 41), pois o comunicante não 

materializaria um acontecimento bruto sem que tivesse o intuito de agir sobre o seu 

interlocutor e, nas PIs, isso não é diferente.   

Igualmente, se, na PI, o que importasse para os sujeitos comunicantes fosse apenas 

materializar o mundo, por meio das categorias linguísticas, o nível de monitoramento dessa 

encenação seria mínimo ou quase inexistente, mas esse não é o caso das PIs, visto que elas 

são altamente monitoradas para atender à lei e, também, persuadir o juiz. 

Em relação à persuasão, quando falamos em transação aqui, referimo-nos ao 

movimento em que o sujeito da linguagem atribui uma significação psicossocial ao seu ato. 

Para isso, lança mão dos princípios elencados no gráfico anterior, no processo de elaboração 

de sua encenação discursiva. A saber, o princípio da alteridade, da influência, da pertinência e 

da regulação. Seguem os fragmentos: 

 

Tabela 8: Princípios no processo de elaboração da encenação discursiva 

Petição Inicial 2 

Assim, fica claro que a parte Autora não concorreu de modo 

algum para o deslinde desses acontecimentos. Muito pelo contrário, 

desde que teve conhecimento da cobrança indevida promovida pelos 

Réus, com muita paciência, procurou os mesmos, no intuito de ver 

resolvido o problema. E quando, depois de tentar demonstrar a 

ilegalidade do ato praticado pela Ré, coube a angústia e a impotência 

de não ser atendido, veio os Réus, abusando de sua supremacia na 

relação de consumo, impor dívidas inexistentes. [SIC] 

 

Petição Inicial 4 O consumidor não pode assumir os riscos da relação de 

consumo, não pode arcar sozinho como os prejuízos decorrentes dos 
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acidentes de consumo sem indenização. O individuo ou firma, que 

pratique qualquer ato, omisso ou comissivo, de que resulte prejuízo 

deve suportar as consequências de seu procedimento. É regra 

elementar de equilíbrio social. [SIC]. 

 

 

Nos excertos, o princípio da alteridade está presente na encenação discursiva, já que a 

própria linguagem utilizada evoca noções tipicamente jurídicas. O termo “consumidor”, 

utilizado reiteradamente nas PIs, por exemplo, é muito caro para o direito, pois diz respeito a 

uma condição de vulnerabilidade do autor, se comparado às grandes empresas, ficando sob a 

responsabilidade do juízo trazer equilíbrio para essa relação. Essa informação é tipicamente 

jurídica e os comunicantes das PIs sabem que o juiz a conhece. 

 O princípio da pertinência encobre o próprio conteúdo temático da PI, que é 

totalmente adequado ao contrato discursivo a que o sujeito da linguagem propõe-se. Já o 

princípio da influência justifica todo o ato discursivo existente nas PIs, tendo em vista que, 

nessa encenação discursiva, há a figura do sujeito da linguagem, na instância de produção, o 

qual realiza um pedido ao seu interlocutor – sujeito da instância de recepção, que precisa ser 

influenciado, seja por meio de narrativas ou por citação de leis, para atender ao pedido do 

comunicante. 

 Por sua vez, o princípio da regulação está presente nas estratégias de legitimação, 

como a citação de fundamentos de direito em “É regra elementar de equilíbrio social” (PI4), 

em que o enunciador, que está em uma situação de pedir, reforça seu argumento por meio de 

bases do direito.  

Nas demais PIs, essa estratégia encontra-se nas citações de leis e jurisprudências. 

Além disso, o princípio da regulação mostra-se por meio da estratégia de credibilidade, em 

que o enunciador vale-se da atitude de neutralidade e de distanciamento, como podemos 

perceber em “O consumidor não pode (...)”, em que a modalidade delocutiva traz o tom dessa 

atitude ao discurso proferido. A atitude de engajamento atua, também, como estratégia de 

credibilidade, já que o sujeito da linguagem mostra sua tomada de posição.  

Ainda no princípio de regulação, é comum, nas PIs, o uso da estratégia de captação, 

sobretudo por meio da atitude de dramatização, como em “coube a angústia e a impotência de 

não ser atendido” (PI2). No exemplo, o sujeito comunicante da PI 2 busca provocar a 

sensibilização do seu interlocutor, a fim de manter o ato interativo e fazer, também, com que o 

juiz aceite a prática linguageira apresentada. 
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6.3. O gênero e o contrato discursivo  

 

 Como já fora antecipado no item sobre gênero, a PI é um gênero do domínio jurídico 

que possui conteúdo temático (assunto) e construção composicional (formato) determinado 

por lei. Para ser bem exato, o Código de Processo Civil (CPC)
8
 determina em seu artigo 319 

que: 

 

A Petição Inicial indicará: 

I - o juízo a que é dirigida; 

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a 

profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; 

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 

IV - o pedido com as suas especificações; 

V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; 

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou 

de mediação. 

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o 

autor, na Petição Inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua 

obtenção. 

§ 2º A Petição Inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. 

§ 3º A Petição Inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto 

no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. 

 

Sendo assim, é notável que a PI seja um gênero estável que requer certo cuidado na 

sua elaboração, pois esse contrato discursivo possui restrições e regras implícitas e explícitas 

que precisam ser correspondidas. Caso contrário, o juiz (Tu-interpretante hierarquicamente 

superior ao advogado) pode indeferir o pedido da parte autora ou, caso apresente apenas erros 

sanáveis, ele pode pedir reformulação da PI, a fim de sanar os possíveis erros materiais e 

formais existentes.  

                                                           
8 Código de processo civil : Lei n.13.105, de março de 2015.  

Site: www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/507525 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/507525
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Verificamos que o formato das quatro PIs analisadas segue exatamente o que 

determina a lei. Porém, mesmo cercado de restrições, esse contrato discursivo comporta, na 

parte em que a lei é omissa, as estratégias discursivas para atuar sobre o seu interlocutor.  

Uma vez que a PI não é comum, mas de fácil acesso, amparado na concepção de 

gênero e contrato discursivo, a seguir, demonstraremos como a PI é organizada tanto no que 

diz respeito a seu conteúdo formal, quanto ao seu conteúdo material.   

Vejamos: 

 

I. Em todas as PIs, há indicação do juízo a quem elas são dirigidas: 

 

Tabela 9: Indicação do juízo nas PIs. 

Petição Inicial 1 
EXMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO     JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 

Petição Inicial 2 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL – RJ 

Petição Inicial 3 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL – RIO 

DE JANEIRO 

Petição Inicial 4 
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/RJ. 

 

Na indicação do juízo, observamos que o sujeito comunicante atribui ao juiz inúmeras 

propriedades qualificantes, como vemos em “EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO.”. Isso 

evidencia que o sujeito comunicante sabe para quem é destinada sua encenação discursiva e 

que, portanto, seu projeto de fala deverá estar adequado ao que é esperado para esse 

destinatário.  

 No caso das PIs analisadas, todas foram direcionadas às varas do Juizado Especial 

Cível (JEC), que são juizados que possuem maior celeridade na resolução de conflitos e, em 

função disso, as demandas recebidas não podem conter um grau de complexidade muito 

grande, como por exemplo, exigir perícia para sua resolução. Além disso, todas as petições 

estudadas foram designadas para a comarca da Capital do Rio de Janeiro, ou seja, o município 

responsável pelas demandas judiciais analisadas.  
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Vale ressaltar que, embora o sujeito comunicante saiba que a PI será apreciada por um 

juiz, ele não sabe exatamente quem será o juiz sorteado. Esse fato justifica o espaço entre o 

termo “do” e “Juizado”, como em “DO___JUIZADO”, pois só após a distribuição, por meio 

de sorteio, que ele saberá qual é o número da Vara a que seu processo será encaminhado. 

Assim, evita-se que o sujeito comunicante saiba previamente o sujeito interpretante de sua 

encenação discursiva. Além disso, tal falta de informação inicial implica a necessidade de que 

o sujeito comunicante elabore sua encenação discursiva de forma que seja de fácil 

entendimento para qualquer juiz, garantindo, assim, aos sujeitos comunicantes, condição de 

felicidade em seu projeto discursivo. 

Os pronomes de tratamento não são elementos obrigacionais, conforme postula a lei. 

O pronome “Vossa Excelência” vem da tradição portuguesa, enquanto o termo “doutor” é um 

título acadêmico, atribuído pelas universidades, e nada tem a ver com a posição profissional 

do magistrado. O uso desses elementos na PI, atualmente, está ligado à tradição retórica, 

tendo em vista que se tratam de elementos discursivos tão utilizados nesse gênero, que, 

aparentemente, tornaram-se previsíveis e desgastados de sentido. 

No entanto, não podemos ignorar que a estratégia discursiva de captação pode ser 

percebida por esses elementos, pois, como esmiuçamos no item sobre a ideologia, por lei, não 

há hierarquia entre o juiz e o advogado, mas, por esses elementos, o sujeito comunicante 

coloca-se de forma inferior ao seu destinatário, já que essa postura faz parte do contrato 

discursivo encenado. 

   

II. Todas as PIs apresentam o item da qualificação das partes (dados dos autores e réus). 

 

Tabela 10: Item de qualificação das partes. 

Petição Inicial 1 

Parte autora da ação: 

CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA, vem, por sua advogada infra-

assinada, (procuração em anexo – documento n. 1) com endereço 

profissional na Rua do Ouvidor, n. 161/grupo 511, Centro, Rio de 

Janeiro, RJ, propor a presente  

(...) 

Parte ré da ação: 

em face do BANCO DO POVO S/A,  pessoa jurídica localizada 

na Avenida Rio Branco, n. 142, Centro, Rio de Janeiro, CEP.: 

20.040-002 e IMPORTADORA DE MERCADORIAS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, domiciliada na Avenida 

Ibirapuera, n. 2782,  São Paulo, SP, CEP.: 04028-002, pelos fatos 

e fundamentos que passa a expor: 
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Petição Inicial 2 

Parte autora da ação:  

Fagner da Costa Santos, brasileiro, solteiro, programador visual, 

portador da carteira de identidade número 222222222, CPF 

222.222.222-22, residente e domiciliado no Loteamento Fazenda 

Soter, s/n , Rua 2., casa nº 22, Itaipu, CEP 24342270, vem a 

presença de V. Exª, por seu advogado que esta subscreve, com 

endereço  profissional na Rua José Clemente, nº 22 sala 22, 

Centro, Niterói-RJ, CEP 24.020-101,  vem, por sua advogada 

propor a presente 

(...) 

Parte ré da ação: 

em   face   de  FUNDO   DE   INVESTIMENTO  NPL, situado na 

Av. Paulista, número 2222, 2º andar , Bela Vista , CEP 22.222-

222 - SÃO PAULO, e BANCO DOM HÉLDER , estabelecido, 

nesta Capital, na Rua Avenida Presidente Antonio Carlos, 22 – 

Centro – Rio De Janeiro , CEP 22.222-222.  

Petição Inicial 3 

Parte autora da ação: 

MARTA ALBUQUERQUE, brasileira, atendente, solteira, 

(identidade) nº 33.333.333-3, expedida pelo Detran RJ, (CPF) nº 

333.333.333-, domiciliada nesta Cidade à Rua Araguaia, 33, JD 

Sta Rita, Nova Iguaçu, CEP nº 33333-333, RJ, vem por 

intermédio de sua advogada in fine assinado, requerer que as 

publicações no D.O. sejam realizadas em nome da patrona Dra. 

FERNAN DA MELLO, OAB/RJ 333.333, com endereço 

profissional localizado na Avenida Ministro Edgard Romero, 333, 

Madureira, CEP 33333-333, RJ, para os fins do art. 39, I, do CPC, 

vem mui respeitosamente perante a Vossa Excelência,  propor a 

presente  

(...) 

Parte ré da ação: 

em face do BANCO DOM HÉLDER, CNPJ sob o nº 

33.333.333/0003-33, localizado nesta Cidade, na Avenida Rio 

Branco, 185, loja B, Centro , RJ, CEP 33.333-333, na pessoa de 

seu  representante legal, pelos fatos e fundamentos de direito que 

passa a expor para ao final requerer:  

Petição Inicial 4 

Parte autora da ação:  

JANETE BRANDÃO, brasileira, solteira, inscrita no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 444.444.444-44, portadora da 

Carteira de Identidade nº 4444444 – DETRAN/RJ, residente à 

Av. Santa Cruz, 4444 – Bl 44 apto 444 - Senador Camará – Rio 

de Janeiro – RJ – CEP 44444-444, vem através de sua advogada, 

instrumento procuratório anexo, vem, respeitosamente à presença 

de V. Exª, com fulcro na Lei 9099/1995 e na Lei 8078/1990 

(Código de Defesa do Consumidor), propor:  

(...) 

Parte ré da ação: 

Em face da empresa: Paulo Messias da Silva, inscrito sob o CPF: 

444.444.444-44, devendo ser citado em seu trabalho na Rua R. 

Gravataí, 44 – Jacaré – Setor – TI - , Rio de Janeiro - RJ, 44444-
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444 & BANCO DOM HÉLDER, inscrita sob o CNPJ: 

44.444.444/4444-44, com sede à Av. Rio Branco nº 44- A Centro 

- CEP 44444-444, onde deverão ser citadas, através de seus 

representante legais, pelas razões de fato e de Direito a seguirem 

expostas. 

 

A qualificação das partes é de crucial importância para a PI, pois é por meio dela que o 

juiz identifica a composição do processo; sem tal elemento o mesmo não pode prosseguir. 

Do ponto de vista discursivo, na qualificação das partes, o sujeito da linguagem atribui 

uma identificação objetiva a si mesmo, no caso do comunicante autor, e ao réu. 

Ao indicar a profissão, o endereço, o estado civil, dentre outros elementos 

qualificadores, o enunciador, que procura apresentar-se neutro nessa encenação, mostra para o 

juízo a fragilidade econômica da parte autora, se comparada à parte Ré. Isso se dá, até mesmo, 

a partir dos imaginários sociais despertados por certas profissões, endereços de moradia e 

outros elementos que podem indicar o estrato social dos indivíduos.  

Vale ressaltar que, em todas as PIs analisadas, ao menos uma empresa ocupa lugar de 

réu na ação. Assim, no caso da PI3, por exemplo, a condição econômica de uma “atendente”, 

“solteira”, “moradora de Nova Iguaçu” tende a contrastar com a figura de um Banco. Isso não 

significa dizer que a parte autora deva necessariamente possuir situação econômica inferior à 

ré, mas que, na encenação discursiva, as escolhas lexicais, somadas aos imaginários sociais 

vigentes, são organizadas de forma que podem levar, estrategicamente, os interlocutores a 

terem esse entendimento.  

 

III. Todas as PIs possuem os itens dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido. 

 

Como esses itens dizem respeito à maior parte da composição das PIs, seus conteúdos 

serão apreciados ao longo desta análise. Entretanto, essa parte do corpus divide-se em:  

a) um texto que apresenta três tipos básicos (modos) de organização do discurso: o 

descritivo, o narrativo e o argumentativo.  

O modo descritivo está atrelado ao modo narrativo, nesse contrato discursivo. Na 

junção desses modos, as categorias de língua são selecionadas de forma que atribuam 

avaliações positivas ao autor da ação, em detrimento do réu, em muitos casos, de forma 

velada.   

Frisa-se que, no contrato das PIs, sofrer injustiça é um ponto positivo, ao passo que 

quanto maior a injustiça que o autor tiver sofrido, maior é a sua possibilidade de alcançar 
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reparação na esfera judicial. Assim sendo, é desafio do enunciador construir uma imagem que 

imprima o quanto o autor da ação foi injustiçado e merece a tutela jurídica. Isso implica, em 

parte, o deferimento da PI.   

Vejamos os exemplos: 

 

Tabela 11: Itens dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido. 

Petição Inicial 1 

 

Em hipótese alguma o autor contratou o tal financiamento alegado 

pelo Banco do Povo ou ainda qualquer outro contrato, sendo tal 

negócio, notadamente, um equívoco ou uma fraude, em ambos os 

casos advindos do serviço prestado de forma defeituosa pelas rés. 

(...) 

Hoje o Autor encontra-se com seu nome negativado junto ao rol 

de devedores, sendo cobrado com referência a contrato que nunca 

celebrou, ou que sequer tinha conhecimento. Além disso, o autor 

encontra-se impossibilitado de abrir conta bancária para receber 

os proventos do seu primeiro estágio em Direito. [SIC] 

 

Petição Inicial 2 

 

Diante de todo exposto, resta claro que a cobrança é indevida e 

diante da negligência da Ré em solucionar o problema, a parte 

autora vem à presença deste Douto Juízo, clamar por JUSTIÇA, 

posto que, não pode conviver e não conseguirá viver com tantas 

ilegalidades. [SIC] 

 

Petição Inicial 3 

 

ATUALMENTE DEVIDO AS FALHAS REITERADAS DO 

BANCO RÉU A AUTORA FOI PRIVADA DO SEU DIREITO 

DE COMPRA A CRÉDITO OU DÉBITO. [SIC] 

 

Petição Inicial 4 

Posteriormente começaram os problemas da parte autora com os 

Réus, pois a 2º Ré não efetuou a transferência do referido 

financiamento de fato para o 1º Réu, e esta vem a receber 

cobranças por telefone dos valores que não foram cumpridos pelo 

1º Réu. [SIC] 

 

 

Na encenação discursiva da PI1, “sofredor de equívoco ou fraude e má prestação de 

serviço” são atributos subjetivos afetivos dados ao autor da ação. Além disso, ao enunciar que 



 

 

95 
 

o seu cliente está “no rol dos devedores, impossibilitado de receber proventos do primeiro 

estágio”, o enunciador marca o autor da ação como alguém injustiçado, que precisa de 

reparação do dano sofrido na esfera judicial. Nessa cena, a descrição funciona como 

polarizadora, em que a parte Ré ocupa o polo negativo, tendo em vista que ela é responsável 

pela má prestação de serviço, logo, ela é responsável pela injustiça sofrida pelo autor e em 

que a parte autora ocupa o polo positivo, tendo em vista a passividade da parte autora que 

nada faz e mesmo assim é injustiçada. 

Já na cena discursiva da PI2, é possível verificar que os sujeitos comunicantes, 

disfarçados de enunciador imparcial, dão o tom de evidência ao dano sofrido pela parte 

autora, sendo a parte ré “negligente” e incompetente por não ter solucionado o problema do 

autor.  A esfera judicial, que possui competência para fazer justiça, é revelada, pelo 

enunciador, como a salvação que irá pôr fim à ilegalidade.   

No fragmento da PI3, a parte ré é apresentada como a grande “vilã” que 

arbitrariamente imputa um prejuízo à parte autora, sem que a mesma tenha dado sua causa. 

“Reiteradas” é um elemento de qualificação que, somado ao termo “privada”, amplia a 

noção de culpa da parte ré. 

No contrato das PIs, sempre a parte ré é apresentada pelo enunciador como alguém 

que deu causa ao dano sofrido. Nessa encenação da PI4, o problema da parte autora diz 

respeito às cobranças indevidas, uma vez que, pelo fato do banco não transferir o 

financiamento para o novo “dono” do veículo vendido pela parte autora, ela que é cobrada 

pelos pagamentos não efetuados.  

Além disso, o primeiro réu é qualificado como alguém que não cumpre com seus 

compromissos. 

A partir do exposto, é incontestável que o modo descritivo que surge atrelado ao modo 

narrativo, na encenação discursiva das PIs, corrobora para a construção argumentativa. Assim, 

os sujeitos comunicantes das PIs, por meio do enunciador, valem-se, estrategicamente, da 

caracterização – como em “cobrança é indevida”; do processo avaliativo –  visto em “serviço 

prestado de forma defeituosa” e; da operação de informação – como em “falhas reiteradas”, 

para construir uma argumentação que atenda ao seu propósito de influenciar o juiz, de forma 

que ele seja favorável ao pedido realizado na PI.   

Dessa forma, no que diz respeito ao modo argumentativo, no item dos fatos nas PIs, a 

descrição e a narração estão a serviço da argumentação, uma vez que cada modo “contribui 

para fortalecer a argumentação do autor, na defesa de sua tese” (PAULIUKONIS, 2011:253).  
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A partir do modo narrativo, o enunciador expõe os fatos da forma que mais lhe é 

conveniente, para alcançar o que deseja em seu projeto de fala. Para isso, inicia a narrativa 

descrevendo o autor em suas ações triviais, dentro de uma dada normalidade. Em seguida, o 

enunciador introduz uma quebra de expectativa, como verificamos em “ocorre que (...)” - 

PI1e PI3-, “tudo corria bem, quando inesperadamente (...)” - PI2 - e “posteriormente 

começaram os problemas” - PI4:  

 

Tabela 12: Quebra de expectativa no modo narrativo. 

Petição Inicial 1 

 

Ocorre que, no dia 19/03/2009, o autor dirigiu-se a uma agência bancária 

do Banco Verdadeiro S/A para abrir uma "conta universitária", 

objetivando receber o benefício do estágio, como acima mencionado. 

[SIC] 

 

Petição Inicial 2 

Tudo corria bem, quando inesperadamente no mês de novembro de 

2015 o autor decidiu realizar uma compra financiada nas Casas Bahia. 

O autor despendeu cerca de aproximadamente 30 minutos ao escolher o 

refrigerador desejado e após preencher a ficha cadastral foi 

surpreendida com a negativa do crédito, em razão de 1 restrição 

vinculada ao seu CPF junto à  1ª Ré. [SIC] 

 

Petição Inicial 3 

 

Ocorre que, SEM SUA SOLICITAÇÃO", urge dizer que o cartão 

utilizado pela Autora ainda estava na validade, expiraria somente em 

06/2017, o banco réu em maio de 2015 enviou um cartão para a 

residência da Autora nº 5447 3156 2529 6464, denominado "BANCO 

DOM HÉLDER Free".  Tendo a Autora ido agência do banco Réu 

Shopping Via Brasil para saber o porquê do envio do novo plástico, 

aonde o gerente do banco informou que o cartão objeto da ação servia 

para substituir o anterior, com o bônus de ser MULTIPLO, ou seja, a 

Autora poderia realizar compras na função débito e também crédito sem 

qualquer ônus se a Autora realizasse mensalmente compras em 

qualquer valor. [SIC] 

 

Petição Inicial 4 

Posteriormente começaram os problemas da parte autora com os 

Réus, pois a 2º Ré não efetuou a transferência do referido 

financiamento de fato para o 1º Réu, e esta vem a receber 

cobranças por telefone dos valores que não foram cumpridos pelo 

1º Réu. [SIC] 

 



 

 

97 
 

Após a introdução do surgimento de um conflito, inicia-se um encadeamento de ações 

complicadoras que culminam no fato de o autor ter que buscar a solução de seus problemas 

via esfera judicial, na maioria das vezes, sob a justificativa de que “não lhes restaram outras 

alternativas”.  

Vejamos: 

 

Tabela 13: Justificativa para a busca de solução via esfera judicial. 

Petição Inicial 1 

Hoje o Autor encontra-se com seu nome negativado junto ao rol de 

devedores, sendo cobrado com referência a contrato que nunca 

celebrou, ou que sequer tinha conhecimento. Além disso, o autor 

encontra-se impossibilitado de abrir conta bancária para receber os 

proventos do seu primeiro estágio em Direito. 

O dano moral é latente no caso em tela, conforme será demonstrado a 

seguir (...). [SIC] 

Petição Inicial 2 

Diante de todo exposto, resta claro que a cobrança é indevida e diante 

da negligência da Ré em solucionar o problema, a parte autora vem à 

presença deste Douto Juízo, clamar por JUSTIÇA, posto que, não 

pode conviver e não conseguirá viver com tantas ilegalidades. [SIC] 

Petição Inicial 3 

Desta feita, não resta outra atitude a autora, senão propor a presente 

ação, visando à condenação da réu à satisfação das consequências 

legais extraídas de toda problemática. [SIC] 

Petição Inicial 4 

A situação chegou ao extremo, razão pela qual, a empresa não vê 

alternativa de ser ressarcida pelos danos materiais e morais 

provocados única e exclusivamente pelos Réus, senão através das 

medidas  judiciais  adequadas para a proteção de seu direito infligido. 

[SIC] 

 

No âmbito jurídico, quando o enunciador diz que a parte autora esgotou as 

possibilidades de resolução do conflito por outros meios não judiciais, ele demonstra a boa fé 

da parte autora, indicando, para o destinatário – o juiz, que a ação proposta não é uma 

tentativa da mesma lucrar com a situação. Isso pode influenciar a benevolência do juízo. Tal 

procedimento é verificado nas PIs analisadas, tendo apenas como exceção a primeira petição, 

que não finaliza a descrição dos fatos indicando que buscou esgotar as possibilidades de 
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resolução do conflito por meio extrajudicial. Em compensação, descreve com riqueza de 

detalhes as inúmeras tentativas da parte autora em resolver seu problema junto à parte ré. 

Vale ressaltar que, em função do grande fluxo de PIs que um dado juízo recebe, é de 

práxis que o olhar do juiz, ao analisar cada processo, atenta-se mais para os itens “dos fatos” e 

“dos pedido”, pois, para esse profissional, o que possui uma maior mudança entre uma PI e 

outra são os fatos, já que a base legal, por ser relativamente estável, costuma não sofrer muita 

alteração. Além disso, como a PI é distribuída por competência, o juiz da Vara judicial que 

recebe a PI já está acostumado a aplicar as leis típicas da demanda recebida.  

A título de exemplo, se os fatos são suficientes para mostrar que houve uma violação 

de um direito, e têm no pedido sua reparação, pelo princípio da primazia da resolução 

do mérito, a atitude do juízo deve privilegiar a atividade satisfativa do direito. 

Sendo assim, podemos vislumbrar a grande importância que o sujeito comunicante 

dedica ao item “dos fatos”, uma vez que a narrativa construída tem que ser suficiente para 

persuadir o juiz, para mostrar-lhe que a PI recebida denuncia a violação de um direito, e que 

há um dever do juízo competente de determinar a reparação de um dano, para, então, 

satisfazer a um direito. Isso justifica, nas PIs analisadas, a potência argumentativa e 

tendenciosa que surge por meio da narração e descrição, neste item. 

No caso do item “dos Fatos”, o modo enunciativo, que está presente em todo o gênero 

da PI, funciona de modo a influenciar o interlocutor, sem que o mesmo perceba – 

implicitamente –, uma vez que ele, ao deparar-se com uma narrativa repleta de descrição, 

tende a não se premunir para refutar a ação do enunciador. A estratégia desse item consiste 

em fazer com que o juiz seja levado pela narrativa: que se atente às dores e aos dissabores 

provados pelo autor da ação, a fim de que ative sua consciência humana para, então, mobilizar 

os elementos de direito que amparam o autor. 

  

IV. Nas PIs, há a presença de um texto argumentativo rico em palavra de autoridade. 

  

Diferentemente da argumentação velada no item “dos fatos”, os fundamentos jurídicos 

dizem respeito à parte em que o comunicante, por intermédio do enunciador, expõe as leis e a 

vasta literatura jurídica a respeito de um dado tema, com intenção de amparar o autor na 

violação do direito descrito, servindo também para sustentar o pedido da PI. Assim, essa parte 
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da PI tem o intuito de adequar o fato concreto – presente na narrativa – à norma legal que lhe 

é pertinente – método de subsunção
9
. Examinemos: 

 

Tabela 14: Palavra de autoridade nos fundamentos jurídicos. 

Petição Inicial 1 

 

A conduta da empresa ré afronta a boa fé objetiva, presente no 

Código de Defesa do Consumidor e seus deveres anexos de 

proteção e lealdade. Na verdade, o fornecedor deve tomar todos 

os cuidados possíveis para não impor ao consumidor qualquer 

dano ou desvantagem exagerada (art. 51 IV do CDC). [SIC] 

Petição Inicial 2 

E conclui o festejado autor que “As características da 

regularidade, continuidade e segurança são emanações diretas do 

conceito de eficiência. Alude-se, a propósito, ao desenvolvimento 

de atividades permanentes e contínuas. Regularidade significa 

manutenção da prestação do serviço segundo padrões qualitativos   

e quantitativos uniformes. Continuidade é ausência de 

interrupção, segundo a natureza da atividade desenvolvida e do 

interesse a ser atendido. ” 

Patente, portanto, a inobservância ao disposto no art. 6º, da Lei 

8987/95. [SIC] 

Petição Inicial 3 

“Inciso I: reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 

mercado de consumo”. 

Ainda, sob a condução cognitiva da utilização do serviço da Ré, e 

dada o patente desequilíbrio entre as partes desta relação, nada 

mais justo do que a aplicação do artigo 6º, do renomado diploma 

legal onde possibilita a inversão do "onus probandi" em favor da 

parte inferiorizada, qual seja o consumidor. [SIC] 

Petição Inicial 4 

 

A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilidade do agente causador do dano moral opera-se por 

força do simples fato da violação “Danun In Re Ipsa
10

”, ao ser 

constatado o evento danoso, surge à necessidade de reparação, 

                                                           
9
 Subsunção – É a ação ou efeito de subsumir, isto é, incluir (alguma coisa) em algo maior, mais amplo. Como 

definição jurídica, configura-se a subsunção quando o caso concreto enquadra-se à norma legal em abstrato. É a 

adequação de uma conduta ou fato concreto (norma-fato) à norma jurídica (norma-tipo). Subsunção - Dicionário 

jurídico - DireitoNet – www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/883/Subsuncao. Consulta em 12 de março de 

2017. 
10

 (Direito, latinismo, literal) da própria coisa; (Direito e latinismo) que surge de um fato, é presumido e 

inexoravelmente independe de comprovação. 

http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/883/Subsuncao
http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/883/Subsuncao
http://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/883/Subsuncao
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não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, vez que, 

presentes os pressupostos legais para que haja a responsabilidade 

civil, quais sejam o nexo de causalidade e culpa. 

A empresa foi lesada, vitima do erro ocasionado 

pelo Réu, denotando a conduta Abusiva e ilegal do procedimento. 

O dano moral, como toda e qualquer lesão a direitos constituiu 

prioridade suscetível de reparação pela Ordem jurídica. Basta que 

existam atos lesivos atentados contra interesse extrapatrimoniais 

de pessoa física ou jurídica, através de ação ou omissão de 

terceiros. [SIC] 

 

No excerto da PI1, o enunciador usa-se do texto legal, “art. 51 IV do CDC”, para 

convencer o juízo de que a conduta da parte ré é uma afronta ao que ele prevê. Tal fato, parte 

da tentativa do enunciador de endossar sua tese, enfatizando a falha do réu, para seu sujeito 

destinatário. 

Já no excerto da PI2, o enunciador orienta o destinatário a partir do que postula a 

jurisprudência, em relação ao direito defendido. Para isso, é feito uso do discurso reportado 

provindo de um “festejado autor” e, assim como no excerto anterior, o enunciador reforça que 

o réu agiu de forma ilegal e cita a lei que não foi observada por ele, o “disposto no art. 6º, da 

Lei 8987/95”. 

            Nesse ponto do corpus, a estratégia do enunciador é recorrer ao discurso de outrem ou 

da própria lei, para convencer o juiz de que a parte ré deve ser penalizada, enquanto a parte 

autora deve ter seu dano reparado. 

Dizer que a parte autora não observou um dado dispositivo legal é recorrente no item 

“Do direito” ou “dos fundamentos” (PI3), já que, de forma relacionada à narrativa do “item 

dos fatos”, o enunciador, nesse momento, defende explicitamente seu ponto de vista, 

respaldando-se nas palavras, se não na lei, de quem poderia ter força de persuasão sobre o 

juiz. 

Na PI3, por exemplo, o enunciador orienta sua argumentação para, futuramente, 

solicitar a “inversão do ônus da prova”, que é aplicada em relações processuais, nas quais é 

evidente o desequilíbrio entre as partes – autor e réu –, fazendo com que a base mais forte seja 

obrigada a provar que a outra está errada. Para tanto, ele cita a legislação, como aparece em 

“nada mais justo do que a aplicação do artigo 6º”. 

No excerto da PI4, por sua vez, o texto jurisprudencial e legal – ambos abstratos – 

tomam forma, ao serem associados ao caso concreto. A orientação legal surge supostamente 
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da “doutrina”, que, na verdade, é uma tentativa do enunciador ampliar a força de sua 

argumentação, a fim de comprovar sua tese, já que a doutrina é o entendimento comum 

adotado pelo jurídico, ou seja, uma palavra de autoridade aceita nessa encenação discursiva. 

            Assim, nas PIs analisadas, todas contam com o item em que as leis, as jurisprudências 

e doutrinas são citadas, sendo articuladas de modo que vão ao encontro da tese que o 

enunciador  defende perante o juiz, o interpretante e o destinatário dessa prática linguageira. 

  

V. As PIs apresentam também os itens: “do pedido”, “do valor da causa” e das “provas”. 

 

A maior parte da encenação discursiva que antecede o item do pedido, nas PIs, 

estrutura-se de forma que fundamente o pedido do enunciador. Isso ocorre porque o item “do 

pedido” possui uma grande importância para a PI, pois, caso o pedido seja indeferido pelo 

juiz, o autor não terá chance de requerê-lo em juízo novamente
11

. Além disso, o juiz não pode 

atender a um pedido que não consta na PI e, nem muito menos, ultrapassar o que se pede. 

Ademais, a lei prescreve que o pedido deve ser certo, legal, determinado ou determinável. 

Existem elementos obrigacionais do pedido, como a citação do réu, já que, para surgir 

um processo, a parte ré tem que ter ciência disso, garantindo, assim, sua possibilidade de 

defesa. Dessa forma, sem citar a parte ré, o processo é extinto por falta de pressuposto 

processual. 

Nas PIs analisadas, todas contém como pedidos a citação do réu, a inversão do ônus da 

prova e a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais. Vejamos:  

 

Tabela 15: “Do pedido”. 

Petição Inicial 1 

Posto isso, REQUER a V. Exa.: 

 

1 - A CITAÇÃO das rés para, querendo, oferecer contestação, 

sob pena de revelia; 

 

3 - A aplicação da cláusula de inversão do ônus da prova 

consagrada no artigo 6
o
, inciso VIII da Lei n. º 8.078/90; 

 

5.2 - Condenar a Ré ao pagamento de quantia não inferior a 

40(quarenta) salários mínimos, a título de indenização por danos 

                                                           
11

 Trata-se de coisa julgada, que é a qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não cabem mais 

recursos, tornando-a imutável e indiscutível. Sua origem remonta ao direito romano (res judicata), onde era 

justificada principalmente por razões de ordem prática: pacificação social e certeza do final do processo. 
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morais suportados pelo Autor; [SIC] 

 

Petição Inicial 2 

Diante do exposto, postula a parte Autora: 

IV. Sejam os Réus condenados de forma solidária a indenizar a 

parte Autora a quantia de R$35.200,00 (trinta e cinco mil e 

duzentos reais) a título de danos morais, devidamente atualizada 

desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ; 

V. Inversão do ônus da prova, reconhecendo os direitos básicos 

do consumidor, elencados no artigo 6º do CDC; 

VI. Requer a citação da Empresa Ré, para comparecer a 

audiência de conciliação que poderá ser convolada em instrução e 

julgamento e querendo, responder aos termos da presente, sob pena 

de revelia e confissão quanto a matéria fática. [SIC] 

Petição Inicial 3 

Ante o exposto e, dada à forma pacífica e uniforme com que tal 

tema vem sendo tratado pelos Tribunais, vem a Autora mui 

respeitosamente, a presença de Vossa Excelência que digne, 

1. A citação da RÉ, para que querendo e podendo, 

conteste a presente peça exordial, sob pena de revelia e de 

confissão quanto à matéria de fato, de acordo com o art. 319 do 

Código de ProcessoCivil; 

 

2. A INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA,  na  forma  

do  art.  6º,  VIII  da Lei 8.078/90. 

 

IX. Requer ainda, que seja julgado procedente a presente 

demanda  condenando a Ré a indenizar a Autora, em danos morais 

oriundos da prática de ato ilícito e de publicidade enganosa 

conforme comprovado na exordial, no montante de R$ 16.000,00  

(dezesseis mil reais). [SIC] 

Petição Inicial 4 

Mediante o exposto, Requer o autor, perante V. Exa: 

 

3. A CITAÇÃO DOS RÉUS para, querendo, contestar os 

pedidos, sob pena de revelia e confissão; 

 

4. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, por força do ART. 

6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90, em favor da demandante. 

 

5. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
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MORAIS, cujo importe será fixado consoante o prudente arbítrio 

de Vossa Excelência. [SIC] 

 

No plano discursivo, a citação da ré é uma questão de justiça. Isso mostra o quanto o 

enunciador, além de ser conhecedor das leis que o obriga a pedir a citação, oportuniza a outra 

parte ao oferecimento de defesa. Isso demonstra que ele não tem nada a temer e que suas 

afirmações são verdadeiras. Uma evidência disso pode ser vista  na parte em que o enunciador 

especifica que a citação é justamente para que o réu possa oferecer “contestação” (PI1, PI3, 

PI4). 

Ora, não seria necessário o enunciador acrescentar que existe uma oportunidade para a 

outra parte contestar, mas o faz, estrategicamente, para demonstrar boa-fé e promover-se 

perante seu interlocutor, e, dessa forma, obter condição de felicidade com sua prática 

discursiva. 

Prova disso está no fato de que, após essa menção, ele, oportunamente, condiciona o 

não pronunciamento da parte ré à pena de “revelia”, que consiste no fato de o juízo dar como 

verdadeiro tudo o que foi dito na PI. 

A inversão do ônus da prova, por sua vez, é um pedido crucial nas PIs analisadas, pois, 

se concedida pelo juiz, a encenação discursiva terá uma chance maior de alcançar 

êxito,  porque as afirmações contidas, na PI, não teriam necessidade de serem comprovadas 

pelo autor, cabendo somente à parte ré o “ônus” de comprovar sua defesa. 

No direito, a inversão do ônus da prova é uma forma de equilibrar a relação de 

consumo; então, reforçar esse instituto
12

 é ressaltar que existe uma diferença de poder 

econômico entre as partes. O enunciador das PIs, normalmente, faz uso desse instituto para 

convencer o juiz sobre a vulnerabilidade do autor da PI, como podemos ver em 

“reconhecendo os direitos básicos do consumidor” (PI2).  

Tal modo de dizer do enunciador confirma para o Juiz que o consumidor nem sempre 

tem meios para comprovar o dano causado por uma grande empresa, que, por sua vez, possui 

toda uma estrutura que permite filmagem, documentos, arquivos computadorizados, 

gravações dentre outros meios que podem sustentar uma possível contestação.  

No pedido de condenação da parte ré ao pagamento de danos morais, o enunciador da 

PI faz uso de elementos linguísticos que buscam recuperar, se não o descrito na narrativa, o 

                                                           
12

 O instituto da inversão do ônus da prova incube ao réu o dever de refutar, por meio de provas, os fatos 

alegados pelo autor. A aplicação desse instituto é excepcional, já que, em regra, a parte autora é responsável por 

provar suas alegações. 
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que a lei postula, como em “danos morais suportados pelo Autor” (PI1), “na forma da Súmula 

54 do STJ” (PI2) e “oriundo da prática de ato ilícito e de publicidade enganosa conforme 

comprovados na exordial”, (PI3). Tal forma de organizar essa encenação linguística deve-se à 

necessidade de o enunciador reforçar a ideia de que esse pedido possui amparo na narrativa 

e/ou na legislação. 

A PI4, embora não tenha retomado a narrativa, estrategicamente, expõe que o valor da 

condenação “será fixado consoante o prudente arbítrio de Vossa Excelência”, o que consiste 

em uma tentativa do enunciador de atribuir uma qualidade ao juiz, já que, ao  fazer essa 

afirmação, o enunciador qualifica o juiz como digno de confiança para arbitrar o valor da 

condenação de reparação do dano moral. 

Quanto aos demais pedidos das PIs, cada PI analisada possui pedidos específicos que 

se ajustam ao tipo de dano que a parte autora pretende reparar e à peculiaridade de cada caso. 

Vejamos os demais pedidos: 

 

Tabela 16: Os pedidos específicos de cada PI. 

Petição Inicial 1 

 

Posto isso, REQUER a V. Exa.: 

 

4 – A concessão da antecipação parcial dos efeitos práticos da 

tutela, inaudita altera pars, para determinar que a PRIMEIRA RÉ 

exclua o nome do Autor do cadastros desabonadores (SERASA e 

SPC), sob pena de multa diária de R$ 500,00 a contar da intimação 

para tal; 

5- seja julgado PROCEDENTE o pedido para confirmar a tutela 

antecipada e para: 

5.1- Declarar a inexistência da relação jurídica com a empresa Ré 

com relação ao financiamento no valor de R$745,54 (setecentos e 

sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)supostamente 

realizado junto à segunda ré, IMPORTADORA DE 

MERCADORIAS LTDA, bem como de qualquer dívida apontada 

pelas Rés referentes a este negócio; [SIC] 

 

Petição Inicial 2 

Diante do exposto, postula a parte Autora: 

VII. Seja deferida a Antecipação dos efeitos da tutela, 

determinando que, seja excluído o CPF da parte Autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista a veracidade dos 

fatos narrados, em um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
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sob pena de multa  diária no valor de R$ 50,00 (cinquentareais). 

VIII. Seja confirmada a tutela antecipada concedida; 

IX. Que seja rescindido o contrato número 

709701094556222, bem como seja declarado por sentença a 

inexistência de qualquer débito da parte autora junto aos Réus, sob 

pena de multa diária de R$50,00 (cinqüenta reais); [SIC] 

Petição Inicial 3 

Ante o exposto e, dada à forma pacífica e uniforme com que tal 

tema vem sendo tratado pelos Tribunais, vem a Autora mui 

respeitosamente, a presença de Vossa Excelência que digne, 

1. A concessão da Gratuidade de Justiça a autora em 

caso derecurso; 

2. Requerer qu e o banco Réu desbloqueie na função 

crédito e débito o cartão nº 3447 3157 3618 1479, em 48h, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) a ser arbitrada na 

própria sentença; 

3. Requerer que o banco Réu, cumpra com a promessa 

de isenção de anuidade do cartão de crédito "BANCO DOM 

HÉLDER Free", no caso de compras mensais de qualquer valor, 

sob pena de multa por cada cobrança indevida de R$ 500,00 

(quinhentos reais) a ser arbitrada na própria sentença; 

4. Requerer que o banco Réu, restitua em dobro a 

Autora, os valores descontados indevidamente de tarifas de pacote 

de serviços da conta nº 01085409-0, até dez 2015 = R$ 231,48 

(duzentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), com a 

dobra R$ 462,96 (quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e 

seis centavos), devendo ser   atualizado   desde   o   desembolso;   

assim   como,   cancelamento eventuais débitos de 

LIMITE"BANCO DOM HÉLDER MASTER" oriundo do Abuso 

de Direito do banco Réu que debitou tarifas  indevidas  do saldo 

existente na conta da Autora; 

5. Requerer que o banco Réu, restitua em dobro a 

Autora, os valores descontados indevidamente na fatura do cartão 

de crédito da Autora do mês de julho de 2015 em diante, 

"ANUIDADE DIFERENCIADA" no valor de R$ 19,90 mensal; a 

saber o total de R$ 139,30 (cento e trinta e nove reais e trinta 

centavos), com a dobra, R$ 278,60 (duzentos e setenta e oito reais e 

sessenta centavos), devendo ser atualizado desde o desembolso; 

[SIC] 

 

Petição Inicial 4 Mediante o exposto, Requer o autor, perante V. Exa: 
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X. A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, com base na Lei 1.060/50, em 

razão de o autor ser hipossuficiente não tendo meios de custear as 

despesas processuais. 

XI. Que o financiamento do veículo e quaisquer dívidas e parcelas 

atreladas a este financiamento sejam repassadas ao CPF 

(098.132.567-02)do 1º Réu PAULO MESSIAS DA SILVA; 

XII. Que seja declarada a inexistência de qualquer debito atrelado a este 

financiamento no CPF da autora junto ao 2º Réu Banco BANCO 

DOM HÉLDER uma vez que já foram solicitados atransferência; 

XIII. Que o 1º Réu assuma e reconheça o montande da dívida 

relacionada ao carro adquirido em seuCPF; 

XIV. Que a ré seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios 

no valor de 20% (vinte por cento) o valor da causa. [SIC] 

 

As PIs 1 e 2 trazem no bojo de seu pedido a tutela antecipada, isto é, o pedido para que 

o juiz determine, antes mesmo de julgar a demanda, a proteção de um direito que, com o 

tempo, pode perecer ou deteriorar mais. No caso dessas PIs, o enunciador solicita a tutela 

antecipada para que os nomes dos autores sejam retirados imediatamente dos órgãos de 

proteção ao crédito.  No entanto, para o atendimento desse pedido especial, os fatos e as 

provas das iniciais devem ser suficientes para justificar seu deferimento. 

Além disso, mesmo que um pedido de tutela antecipada possa ser deferido, na 

sentença, a decisão pode ser desfeita e, em função disso, o enunciador já acrescenta o pedido 

de que “seja julgado PROCEDENTE o pedido para confirmar a tutela antecipada” (PI1) ou 

“Seja confirmada a tutela antecipada concedida” (PI2). 

Vale lembrar que, antes do pedido, existe um capítulo específico voltado para a 

antecipação de tutela, que tem por função justificar tal solicitação. 

O pedido de gratuidade de justiça é apreciado pelo juiz no início do processo e, para 

seu deferimento, a hipossuficiência do autor deve ser comprovada. Discursivamente, esse 

elemento tende a favorecer o enunciador, pois endossa o quanto o autor da ação é frágil 

economicamente. 

Dentre os pedidos particulares de cada PI analisada, a PI1 solicita a declaração de 

inexistência de relação jurídica entre o autor e a ré, a fim de que seja anulado o suposto 

financiamento realizado pelo autor. A PI2 solicita a rescisão de contrato e que seja declarada 

inexistência de débito junto aos réus. A PI3 pede o desbloqueio de cartão e que a parte ré 
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cumpra a promessa de isenção de anuidade do cartão de crédito e que restitua os valores 

descontados indevidamente na fatura. Já na PI4, os comunicantes, revestidos de enunciador, 

solicitam que o financiamento do veículo e suas cobranças sejam repassados para o novo 

comprador, que seja declarada a inexistência de débito referente ao veículo em nome da parte 

autora, que o réu reconheça a dívida contraída com a compra do veículo e que seja a parte ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

O item da prova é o momento, no contrato discursivo das PIs, em que o enunciador 

informa que tipo de prova pretende apresentar: oral, documental, testemunhal, gravação, 

dentre outros. 

O item do valor da causa costuma ser genérico, isto é, o enunciador apresenta apenas o 

valor que julga ser o da causa.  

 Para encerrar a PI, o enunciador solicita “deferimento”, indica o local e a data da 

apresentação da inicial e assina. 

A partir do que foi exposto, além de familiarizarmo-nos com o gênero investigado, 

verificamos que, no contrato discursivo das PIs, há muitos espaços em que a lei é omissa, 

permitindo, assim, que o sujeito comunicante, por meio do enunciador, elabore sua encenação 

discursiva de modo que provoque a atenção do destinatário e do interpretante, e alcance êxito 

em seu projeto de fala. No que diz respeito às estratégias adotadas na PI, veremos a seguir. 

  

6.4. Estratégias do discurso 

  

Em relação às estratégias discursivas, segundo Charaudeau, a legitimidade é externa 

ao sujeito falante. No caso dessa encenação discursiva, a legitimidade de fala dos 

comunicantes advogados dá-se pelo fato de eles serem conhecedores das leis e possuírem 

formação profissional que os tornaram aptos para proferir seu discurso dentro da PI. 

No entanto, embora haja legitimidade externa para os comunicantes advogados 

atuarem nas PIs, o enunciador, taticamente, abstém-se dessa legitimidade e busca, por meio da 

estratégia de legitimação, atuar sobre seu interlocutor. Isso ocorre exatamente pelo fato da PI 

tratar-se do primeiro pedido, o qual pode ser atendido sem que o mesmo despenda de esforço 

maior para alcançá-lo. 

Vejamos: 

 

Tabela 17: Estratégia de legitimação nas PIs. 
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Petição Inicial 1 

30. Inteiramente cabível, no caso em tela, a compensação dos 

danos morais sofridos pel autor. Nas palavras de PONTES DE 

MIRANDA: “nos danos morais a esfera ética da pessoa é que é 

ofendida. O homem, possuindo esta esfera ética e sendo titular de 

direitos que compõem a sua personalidade, direitos que por este 

motivo não são patrimoniais, mas morais, que envolvem valores 

pessoais, sentimentos, não pode simplesmente admitir que esta 

esfera ética e estes seus direitos sejam feridos, violados, sem que 

exista uma devida e justa reparação.” [SIC] 

 

Petição Inicial 2 

Ora, Exa., a parte Autora tentou de todas as maneiras uma 

solução amigável, apresentando uma conduta idônea, não 

restando outra alternativa para o ingresso da competente ação. 

Vale frisar Exa., que a conduta dos Réus é completamente 

indevida, pois o aludido cartão de crédito jamais foi desbloqueado 

pelo autor. [SIC] 

 

Petição Inicial 3 

O Código de Defesa do Consumidor garantiu em 

diversos de seus dispositivos o dever de veracidade nas 

mensagens publicitárias. Estabelece ainda que a oferta, portanto, 

abrangem informações, promoções de vendas, publicidade, etc., 

que são veiculadas por qualquer forma ou meio de comunicação 

com relação aos produtos e serviços oferecidos ou apresentados. 

[SIC] 

Petição Inicial 4 

 

Nestes Termos 

Pede e Aguarda Deferimento. 

 

 Na PI1, por exemplo, o enunciador recorre à palavra do importante jurista, “PONTES 

DE MIRANDA”, destacando seu nome em caixa alto, inclusive, com o propósito de legitimar 

a tese de que o autor da ação merece uma reparação a título de dano moral. Assim, o 

enunciador, que na PI mascara-se como alguém inferior ao juiz, fortalece sua argumentação a 

partir das palavras de quem tem legitimidade. Dessa forma, a encenação do pedido é mantida 

e a legitimidade é alcançada, já que a modalidade delocutiva, encontrada no discurso relatado, 

apaga o ponto de vista do enunciador, ressaltando, porém, o da figura que o proferiu 

originariamente. 
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O uso do pronome de tratamento “Exa.”, no excerto da PI2, reforça que o comunicante 

projeta um enunciador de força enunciativa inferior ao seu destinatário, o que é comum em 

encenações discursivas que envolvem pedido. Além disso, no excerto da PI4, a situação de 

pedido evidencia-se em “pede deferimento”, uma vez que tal situação revela-se no próprio 

verbo usado. Já no excerto da PI3, a citação de leis consiste, novamente, na tentativa do 

enunciador endossar sua argumentação a partir do discurso relatado, apoiando-se, dessa 

forma, na fala de quem tem legitimidade. 

Os procedimentos enunciativos elencados nos excertos são uma constante nas PIs 

analisadas, o que nos faz perceber que, nessa encenação, os comunicantes buscam projetar-se 

em um enunciador que, embora tenha legitimidade externa, não a usa, ao menos na sua 

totalidade, tendo em vista que ele “julga-se impotente para melhorar a situação por si mesmo” 

(CHARAUDEAU, 2014: 90). 

Como estratégia de credibilidade, os comunicantes, nas PIs, valem-se do 

distanciamento do seu discurso para produzir efeito de verdade. Vejamos: 

 

Tabela 18: Estratégia de credibilidade nas PIs. 

Petição Inicial 1 

 

É certo ainda que a atitude da Ré apresenta-se extremamente 

ofensiva à honra e à dignidade do autor, violando direitos 

constitucionalmente assegurados, impondo-se a reparação a título 

de danos morais, haja vista que não se pode admitir que direitos 

da personalidade, com sede constitucional, sejam violados sem 

qualquer forma de repressão. [SIC] 

Petição Inicial 2 

 

Imediatamente o autor contatou o 2º Réu e exigiu uma explicação. 

No entanto, o autor foi orientado a contatar o 1º Réu, pois 

somente eles poderiam fazer uma novação da referida dívida. No 

entanto, o autor informou que não queria fazer nenhuma novação, 

pois jamais teria utilizado o aludido cartão de crédito. Mas em 

nada adiantou, pois o preposto da 2ª Ré informou que o débito era 

legítimo. O atendimento gerou o seguinte protocolo 201522.222. 

[SIC] 

 

Petição Inicial 3 

Conforme dada as tentativas para solucionar a questão pela 

Autora, fica evidente a sua boa fé e a transparência no qual se 

da em face do caso apresentado, não havendo que olvidar que a 
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autora foi vítima de má administração do serviço prestado com 

exclusividade pela parte ré, que causou grande constrangimento a 

consumidora. [SIC] 

Petição Inicial 4 

Requer ainda, que as publicações e intimações sejam feitas no 

endereço declinado acima e em nome de DR. RODOLFO 

PANDOLFI OAB/RJ 444.444, bem como anotado na capa dos 

autos o seu nome. [SIC] 

 

A estratégia de credibilidade pode ser encontrada nos excertos das quatro PIs, como na 

marca de 3ª pessoa do verbo em “o autor contatou (...)” (PI2) , “a autora foi vítima(...)” (PI3) 

e “Requer ainda, que (...)” (PI4), uma vez que, ao demonstrar afastamento dos fatos, o 

enunciador sugere, para o destinatário, que há distanciamento de quem enuncia, pois o uso da 

3ª pessoa marca a modalidade discursiva delocutiva, que é uma das responsáveis em produzir 

esse efeito. Além disso, a delocução está nas marcas linguísticas que denotam constatação, 

evidência e apreciação, produzindo o efeito de neutralidade, como em “É certo ainda que” 

(PI1) e “fica evidente a sua boa fé” (PI3), em que os advogados enunciadores buscam 

esconder qualquer vestígio de avaliação pessoal. 

Ainda quanto à modalidade de delocução, vale ressaltar que essa modalidade 

linguística é a predominante nas PIs, pois ela permite  que o locutor apresente sua proposta 

como não se fosse responsável por ela, fazendo com que haja o apagamento do locutor e do 

interlocutor, marcando sua encenação como certa e verdadeira, o que é um fator indispensável 

para convencer o juiz a respeito dos fatos descritos nas PIs. 

Quanto à estratégia de captação, observemos: 

 

Tabela 19: Estratégia de captação nas PIs. 

Petição Inicial 1 

Hoje o Autor encontra-se com seu nome negativado junto ao rol 

de devedores, sendo cobrado com referência a contrato que nunca 

celebrou, ou que sequer tinha conhecimento. Além disso, o autor 

encontra-se impossibilitado de abrir conta bancária para receber 

os proventos do seu primeiro estágio em Direito. [SIC] 

Petição Inicial 2 

Diante de todo exposto, resta claro que a cobrança é indevida e 

diante da negligência da Ré em solucionar o problema, a parte 

autora vem à presença deste Douto Juízo, clamar por JUSTIÇA, 

posto que, não pode conviver e não conseguirá viver com tantas 
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ilegalidades. [SIC] 

Petição Inicial 3 

Após a compra supracitada, a Autora tentou realizar no "DIA 

DOS NAMORADOS", 12 DE JUNHO DE 2015, uma compra do 

presente para o seu namorado, aonde a compra foi recusada tanto 

na função crédito como débito. "A Autora tinha na conta 

corrente/poupança mais de R$ 199,00 disponíveis para compras e 

saques". [SIC] 

Petição Inicial 4 

Não pode a demandante ser prejudicada por uma divida 

que era pra ser reconhecida e já transferida ao 1º Réu, isso vem 

abalando-a emocionalmente diante de arcar com uma dívida que 

está em seu nome indevidamente por CULPA ÚNICA 

EXCLUSIVA DE TODOS OS RÉUS. Contudo, ainda convém 

mencionar a inércia do 1º réu em procurar também assumir o 

montante acordado pelo qual a parte autora provará através de 

testemunhas que presenciaram o fato. [SIC] 

 

Charaudeau (2009) aponta que para o sujeito comunicante captar seu destinatário, ele, 

por meio do enunciador, recorre às atitudes discursivas de dramatização, de polêmica e de 

sedução. 

            Na análise realizada, verificamos que a dramatização é um recurso utilizado pelo 

enunciador para cativar o seu destinatário. Trata-se de uma estratégia de captação central, nas 

PIs. Na PI1, por exemplo, quando o enunciador diz que o autor “encontra-se com seu nome 

negativado junto ao rol de devedores”, bastava dizer que o nome do autor estava 

“negativado”, no “SPC”, “Serasa” ou nos “órgãos restritivos de crédito”. No entanto, a 

escolha por “rol dos devedores” apresenta maior força enunciativa, se comparada às demais, 

sendo uma tentativa de o enunciador incitar à emoção do destinatário. Ademais, a 

dramatização amplifica-se na medida em que é posta em sequências, como no caso da PI1, em 

que o autor, além de estar no “rol dos devedores”, “encontra-se impossibilitado de abrir conta 

bancária para receber os proventos do seu primeiro estágio”, o que faz o interpretante 

sensibilizar-se mais ainda com o sofrimento da parte autora. 

No excerto da PI2, “clamar por JUSTIÇA” é muito mais que querer ou pedir justiça, 

uma vez que a carga semântica de “clamar” equivale-se a “protestar com veemência”, “pedir 

insistentemente”, “exigir de forma urgente” ou, até mesmo, “gritar”. No caso em tela, o termo 

equivale-se a “pedir insistentemente”, ou seja, implorar a ação do juízo. Dessa forma, 

verificamos que é intencional a elaboração da PI no sentido de construir efeitos que 
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provoquem a emoção do interlocutor, uma vez que se trata de uma hipérbole o enunciador 

afirmar que o autor “não conseguirá viver com tantas ilegalidades”, quando essa consiste na 

negativação e no débito da parte autora. 

O destaque para o “DIA DOS NAMORADOS”, seguido de “compra foi recusada”, no 

excerto da PI3, é suficiente para transferir para o interpretante do ato linguageiro a ideia de 

que a parte autora passou por um “drama”, pois “dia dos namorados” recupera, no 

interpretante, todas as emoções que esse dia transmite, na nossa cultura, e, assim, capta ainda 

mais a atenção do interlocutor para essa encenação. 

Nas PIs analisadas, na atitude dramática, o comunicante tenta fazer o interpretante 

entender que seu cliente é um injustiçado, merecedor da proteção e tutela jurídica. O recurso 

de dramatização, nesse caso, procura emocionar o interlocutor, fazendo com que o Juiz 

identifique-se com o relato, pois a noção de que “isso vem abalando-a 

emocionalmente”  (PI4) é algo que ultrapassa o “ruim” e faz parte das experiências humanas 

em comum. A dramatização também serve para regular a encenação discursiva, manter a troca 

interativa e chamar a atenção do interpretante para o que é dito. Isso é necessário, nessa 

encenação, porque o enunciador está abaixo, hierarquicamente, do interpretante e, além disso, 

precisa fazer um pedido em nome do seu cliente, após o relato dos fatos. 

Dramatizar, nesse caso, contribui para colocar os sujeitos dessa prática linguageira em 

um mesmo patamar, para tornar simétrico o ato discursivo e, nas PIs, ativar os sentidos de 

humanidade do interpretante. 

Assim, em todas as PIs analisadas, os comunicantes tentam valer-se da dramatização 

para conquistar adesão do interpretante, em seu discurso. A dramatização caminha para a 

construção da ideia de que o autor da ação, sujeito defendido pelo enunciador, foi um 

injustiçado e merece a defesa de seus direitos pelo interpretante, o juiz. 

 

6.5. As visadas discursivas 

 

A nomenclatura do gênero Petição Inicial (PI) é, por si só, uma forma de evidenciar 

que a principal visada desse gênero jurídico é realizar um pedido a alguém que pode atendê-lo 

ou não. Isto é, essa encenação discursiva é, na verdade, o primeiro pedido que o comunicante, 

revestido de enunciador, realiza ao seu interlocutor, o juiz. 

Como postula Charaudeau (2014), as visadas discursivas correspondem a uma 

intencionalidade psico-sócio-discursiva que determina a expectativa do comunicante no ato de 
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linguagem e que deve ser reconhecida pelo seu interlocutor. Nas PIs analisadas, verificamos a 

existência das visadas de solicitação, de incitação, de informação, de instrução e de 

demonstração. Observemos: 

 

Tabela 20: Visadas discursivas. 

Petição Inicial 1 

O documento que comprova que o autor foi aprovado para estágio 

e que necessita apresentar dados bancários, documento este 

datado em 30/03/09 foi uma tentativa do Tribunal de conseguir a 

abertura da conta salário mesmo com a restrição no SERASA. No 

entanto, até o momento, não adiantou. [SIC] 

 

Petição Inicial 2 

Em suma, o Réu é obrigado a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

Portanto, a dor representada pelos transtornos, pelos 

aborrecimentos, pelas humilhações, pelos constrangimentos e 

pelos prejuízos de ordem moral. Dano este que, por sua vez, não 

pode deixar de ter uma resposta jurídica, em especial, do ponto de 

vista da reparação. [SIC] 

 

Petição Inicial 3 

Ocorre que, sabidamente, interpreta-se tal dispositivo com a 

finalidade de equilibrar as partes em relação em que há patente 

desequilíbrio, sendo a escolha do legislador quando da 

positivação do artigo 4º do Código de Defesa do consumidor. É 

pacífica, a existência no mundo jurídico dos princípios contratuais 

de boa-fé subjetiva e objetiva, além de todos os ideais de respeito 

aos interesses individuais e coletivos. [SIC] 

Petição Inicial 4 

O consumidor não pode assumir os riscos da relação de consumo, 

não pode arcar sozinho como os prejuízos decorrentes dos 

acidentes de consumo sem indenização. O individuo ou firma, que 

pratique qualquer ato, omisso ou comissivo, de que resulte 

prejuízo deve suportar as consequências de seu procedimento. É 

regra elementar de equilíbrio social. [SIC] 

 

 Na PI1, o enunciador vale-se da visada de demonstração, já que ele explicita as provas 

que demonstram que a parte autora fora aprovada em estágio, trazendo, dessa forma, uma 

verdade que, por sua vez, será avaliada pelo juiz. Isso ocorre pois, nessa visada, o “eu” deseja 
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apresentar a verdade e prová-la, enquanto o interlocutor está numa situação de recebê-

la e apreciá-la.  

            Já na PI2, ocorre um exemplo de visada de incitação, uma vez que o comunicante, por 

meio do enunciador, estimula a ação do juiz no sentido de deferir o pedido autoral, ao dizer 

“Dano este que, por sua vez, não pode deixar de ter uma resposta jurídica (...)”, cabendo ao 

juiz a alternativa de acreditar ou não. 

            Além desse exemplo, a PI4 também traz essa visada, já que, em “O individuo ou 

firma, que pratique qualquer ato, omisso ou comissivo, de que resulte prejuízo deve 

suportar as consequências de seu procedimento”, o verbo “deve” marca que o “eu” quer 

“mandar fazer”, mas como não pode, devido à sua relação discursivamente inferior, ele busca 

instigar o juiz a assumir o seu ponto de vista. 

            A visada de informação, muito comum em vários momentos das PIs analisadas, pode 

ser encontrada no excerto da PI3, em que o enunciador busca fazer o seu interlocutor saber o 

porquê do dispositivo do CDC ser interpretado de uma dada forma. O juiz, nessa encenação, 

encontra-se na posição de “dever saber” sobre o que é dito. Além disso, em “É regra 

elementar de equilíbrio social”, a visada de informação é explicitada. 

            Vale reforçar, que, na verdade, a visada da informação está presente em grande parte 

do item “do direito” das PIs e que seu lugar de prestígio, nesse item, está no fato de que todo 

direito necessita ter um fundamento legal, o que leva os enunciadores dessa encenação a 

recorrerem com maior  frequência a essa visada. 

            Quanto à visada de solicitação, em todas as PIs, ao final, o enunciador postula 

“Termos em que, pede deferimento” ou “Nestes termos, pede deferimento”, evidenciando, 

claramente, que toda a encenação discursiva da PI é de um pedido: a qualificação, os fatos e 

os fundamentos jurídicos são estruturas  que sustentam o pedido que a parte autora solicita 

por meio do enunciador. 

  

6.6. A ideologia, as representações sociais e os imaginários sociodiscursivos  

  

Como a própria nomenclatura adianta-nos e já fora visto nas análises anteriores, os 

atores da linguagem, na cena discursiva das PIs, encontram-se em uma relação assimétrica, 

em que o juiz está no topo. A respeito disso, podemos retomar o que foi dito no tópico sobre a 

ideologia, principalmente, sobre o discurso competente, que é atribuído tanto ao advogado 

quanto ao juiz, porém não de forma equivalente, visto que o discurso do primeiro, 
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ideologicamente, está em um nível de competência abaixo ao do juiz, nessa encenação 

discursiva. 

            Sabendo que existem diretrizes legais que determinam que não pode haver hierarquia 

entre o juiz e o advogado, fica patente que o desequilíbrio configurado nas PIs advém da 

cristalização da identidade desses atores na sociedade, constituída ao longo da história. 

            Embora não tenhamos discutido esse mérito no capítulo sobre ideologia, cabe frisar 

que, o flagrante desnível entre os sujeitos da linguagem, em detrimento do que postula a lei, 

corresponde, de forma análoga, ao que Lassale (2001)
13

 chama de “fatores reais de poder”. 

Esses fatores fazem com que o texto legal não possua força suficiente para alterar aquilo 

que não está de acordo com o que foi instituído, originalmente, pela sociedade, nesse tipo de 

encenação. Por sua vez, vale ressaltar que a ideologia não impede que o sujeito da linguagem 

aproveite-se dela para elaborar sua PI, de forma que alcance o que se pretende. Lembrando, 

assim, que, na presente análise, tomamos como ideologia aquela que reduz o passado e o 

futuro às coordenadas do evento discursivo do presente, “do aqui e do agora” da encenação 

discursiva. 

            Vejamos: 

 

Tabela 21: Ideologia, representações sociais e imaginários sociodiscursivos. 

Petição Inicial 1 

CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA, vem, por sua advogada infra-

assinada, (procuração em anexo – documento n. 1) com endereço 

profissional na Rua do Ouvidor, n. 111/grupo 111, Centro, Rio de 

Janeiro, RJ, propor a presente (...). [SIC] 

Petição Inicial 2 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL – RJ [SIC] 

Petição Inicial 3 

Termos em que, 

P. Deferimento. 

Petição Inicial 4 

(...) vem através de sua advogada, instrumento procuratório 

anexo, vem, respeitosamente à presença de V. Exª, com fulcro na 

Lei 9099/1995 e na Lei 8078/1990 (Código de Defesa do 

Consumidor), propor: 

                                                           
13

  O autor postula que a força de uma constituição diz respeito a quanto ela está associada aos fatores reais de 

poder de uma sociedade. Como forma de argumentar, o autor afirma, hipoteticamente, que mesmo se todos os 

textos constitucionais de uma dada sociedade fossem perdidos, a organização social seria a mesma, se o texto 

legal estivesse apoiado naquilo que a sociedade clama para si como valor real. 
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 Ao ser representado por “sua advogada”, nessa cena discursiva, o autor da PI1, que é 

um dos sujeitos comunicantes, é posto, pelo enunciador, como uma pessoa inabilitada para 

atuar nesse ato linguageiro.  A ideologia de que o autor não possui competência para buscar 

seu direito junto ao juiz surge, exatamente, no momento em que o enunciador salienta que o 

presente ato de linguagem dá-se por meio de representação. Assim, fica subentendido que o 

autor não tem voz, ao menos diretamente, na PI. 

            Ora, a encenação discursiva das PIs analisadas, por direcionar-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, permite que os autores atuem diretamente nelas. No entanto, para o sujeito 

comunicante autor, melhor seria se ele continuasse sendo visto como uma pessoa incapaz de 

atuar nessa encenação. Assim, ele não apenas dá voz ao advogado, mas une sua voz à do 

advogado, deixando essa última transparecer nesse ato linguageiro. Trata-se, na verdade, de 

uma estratégia discursiva em que o sujeito da linguagem elabora a ideologia existente da 

forma que melhor lhe garantirá obter sucesso no seu projeto de fala. 

            O advogado, por sua vez, coloca-se de forma secundária diante do juiz, e isso pode ser 

visto na epígrafe de todas as PIs que foram analisadas, como em “EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL – RJ” 

(PI2), em que, ao adular excessivamente a figura do juiz, o enunciador, que é advogado, 

assume, nessa encenação discursiva, o lugar de inferioridade. Assim, verificamos, novamente, 

que tal postura é uma forma de o enunciador envolver o seu interlocutor, já que não seria 

necessário ele dirigir-se diretamente ao Juiz, mas sim ao juízo. Esse reconhecimento já está no 

Código de Processo Civil de 2015. O certo seria constar na epígrafe de cada PI o seguinte: 

“AO JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA 

CAPITAL”, retirando, dessa forma, o caráter pessoal a quem as PIs são dirigidas. 

            No excerto da PI3, retomamos a noção de que a prática discursiva em questão diz 

respeito a um pedido, como verificamos na carga verbal em “pede deferimento”. Apoiado 

nesse entendimento, notamos que é intencional o enunciador colocar-se de forma inferior ao 

seu interlocutor, uma vez que toda cena discursiva da PI atribui ao enunciador força 

enunciativa que o coloca, discursivamente, abaixo do seu interlocutor. 

            Já no excerto da PI4, o comunicante modaliza seu discurso, em “vem, 

respeitosamente”, reforçando o quanto o seu interlocutor está em uma situação superior, 

discursivamente, endossando, assim, o que vem sendo exposto ao longo dessa análise. 

            Nas PIs analisadas, observamos que os comunicantes valem-se daquilo que Chauí 

chama de ideologia da competência. Ideologicamente, o autor é entendido como alguém que 
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não tem expertise para atuar na PI e, mesmo a lei autorizando-o a atuar, trata-se de uma tática 

discursiva a demonstração de sua “incompetência”, nessa encenação, motivo pelo qual 

aparece a figura do advogado, que é o enunciador. 

            Esse, por sua vez, também busca não ser agressivo, discursivamente, junto ao seu 

destinatário, o juiz, uma vez que tal postura poderia dificultar ou, até mesmo, impossibilitar os 

comunicantes de alcançarem condição de felicidade em seu pedido. Assim, ele segue a 

estrutura ideológica aceita socialmente no âmbito jurídico: coloca-se humilde e inferior ao seu 

interlocutor, o juiz, constituindo, dessa forma, a estrutura hierárquica representada pelo 

gráfico, no capítulo em que discorremos sobre a ideologia nas PIs. 

 Quanto às representações sociais nas PIs, verificamos que é latente a representação do 

autor como alguém injustiçado, do advogado, como o mediador da justiça e do juiz, como 

alguém que pode fazer justiça. Vejamos:  

 

Tabela 22: Representações sociais nas PIs. 

Petição Inicial 1 

 

Já houve prejuízo material, pois o primeiro provento seria 

recebido pelo mesmo no dia 18 de abril de 2009. Certamente 

haverá atraso no pagamento do segundo benefício do estágio 

porque o pagamento dar-se-á no dia 13/05/09 e até lá dificilmente 

o autor conseguirá solucionar a situação de retirar o nome do 

SPC, abrir a conta, informar ao TRF 2, aguardar o procedimento 

administrativo do Tribunal para efetuar o pagamento e conseguir 

o dinheiro do estágio ainda este mês. O autor acredita que o Poder 

Judiciário, com sua agilidade e destreza, concederá a antecipação 

de tutela para retirar o nome do cadastro desabonador pela 

inexistência da relação jurídica e também pelo autor não ter 

recebido em seu domicílio qualquer aviso de que tal fato 

aconteceria. [SIC] 

Petição Inicial 2 

Portanto, a dor representada pelos transtornos, pelos 

aborrecimentos, pelas humilhações, pelos constrangimentos e 

pelos prejuízos de ordem moral. Dano este que, por sua vez, não 

pode deixar de ter uma resposta jurídica, em especial, do ponto de 

vista da reparação. [SIC] 

Petição Inicial 3 

Depois do enorme constrangimento ocasionado com a recusa da 

compra, a Autora, pediu para a atendente da loja aguardar com o 

PRESENTE escolhido, para que pudesse tentar sacar o dinheiro 

no caixa eletrônico. SENDO QUE A AUTORA TAMBÉM NÃO 
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CONSEGUIU SACAR O DINHEIRO. [SIC] 

Petição Inicial 4 

Para sua surpresa e diante de todos os trantornos que vem 

sofrendo face as atitudes dos Réus e diante das cobranças do 

Banco, a autora identificou que  a dívida não foi quitada junto a 2º 

Ré, e esta não fornece informações suficientes sobre que valores 

esta aberto em seu nome já que a transferência de financiamento 

não foi realizada. [SIC]  

 

  Na PI1, o excerto aponta para a existência da representação social de que o judiciário, 

que é simbolizado pelo juiz, está qualificado para reparar o dano sofrido pelo autor, como em 

“(...) O autor acredita que o Poder Judiciário, com sua agilidade e destreza (...)”. Isto posto, 

essa reparação do dano advinda do judiciário surge como certa, como em “(...) não pode 

deixar de ter uma resposta jurídica (...)” (PI2). 

            Além disso, nas PIs analisadas, o enunciador impõe sobre o autor a imagem de vítima, 

que pelos “transtornos, pelos aborrecimentos, pelas humilhações, pelos constrangimentos e 

pelos prejuízos de ordem moral” (PI2) deve obter, por meio do judiciário, a reparação dos 

danos. 

            Ora, como um dos sujeitos comunicantes, nessa encenação, é o autor da PI, 

obviamente, parte da imagem de vítima e de sofredor de “enorme constrangimento” (PI3) 

surge da própria ideia que ele mesmo tem do que seria sofrer para o judiciário. Além disso, o 

outro comunicante é o advogado, conhece o judiciário, e por isso faz uso de palavras que 

possuem grande representatividade para o judiciário configurar como “dano moral”, por 

exemplo. 

            Assim, considerando que as representações sociais partem do senso comum e surgem 

entre os sujeitos a cada encenação discursiva, na PI, o autor será posto pelo enunciador como 

alguém que “vem sofrendo face as atitudes dos Réus” (PI4), o que não precisa ser 

necessariamente verdade, pois a vitimização da parte autora faz parte da representação social 

nessa cena discursiva. 

            O flagrante de que as representações sociais são uma forma de conhecimento 

socialmente elaborada e que não se precisam comprometer com a verdade está no fato de que 

nem sempre o juiz faz justiça e nem sempre o autor é a vítima. O primeiro fica evidente 

quando consideramos que existem outras instâncias judiciais, que podem discordar da decisão 

do primeiro juízo, e o segundo pode ser percebido a partir da existência do instituto jurídico 
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da reconvenção
14

, em que o réu inverte a relação processual, tornando-se autor e o antigo 

autor, réu. 

            A representação social que recai sobre o advogado, o enunciador e comunicante nessa 

encenação discursiva, é a de mediador e, por isso, suas aparições são as já demonstradas nas 

análises anteriores, tendo em vista que ele descreve o comunicante autor da ação, buscando 

transmitir a falsa representação de que ele, o enunciador, é neutro, ou imparcial. 

            No que diz respeito aos imaginários sociodiscursivos, é bem verdade que eles advêm 

das representações sociais, ao materializarem-se discursivamente a partir da sua 

racionalização. Vejamos os amparos encontrados nas PIs analisadas: 

 

Tabela 23: Imaginários sociodiscursivos nas PIs. 

Petição Inicial 1 

Não restam dúvidas que o caso em tela encontra-se sob o pálio do 

CDC, restando clara a caracterização de defeito no serviço 

prestado e os danos por ele causado, sendo o Autor considerado 

consumidor, nos termos do art. 17 do CDC. Sendo assim, são 

inteiramente aplicáveis os dispositivos da lei consumerista, 

mormente os inerentes à proteção contratual e às cláusulas 

abusivas, haja vista tratar-se de norma de ordem pública de 

aplicação imediata. [SIC] 

 

Petição Inicial 2 

O renomado Marçal Justen Filho (Concessões de Serviços 

Públicos – Comentários às Leis 8987 e 9074, de 1995, ed. 

Dialética, p. 126), ensina que adequação de serviços consiste em 

eficiência do ponto de vista técnico. Afirma, ainda, o brilhante 

jurista, que “A atividade deve ser estruturada segundo as regras 

técnicas a ela pertinentes e de modo a que se constitua em meio 

casualmente próprio para satisfazer necessidades dos usuários.” 

[SIC] 

Petição Inicial 3 

A garantia da reparação do dano moral é absolutamente pacífica, 

tamanha é sua importância, que ganhou texto na Constituição da 

Republica Federativa do Brasil, no rol do artigo 5º, incisos V e X 

dos direito e garantias fundamentais: 

"Inciso V: é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem”; 

                                                           
14

 Reconvenção é um instituto de direito processual, pelo qual o réu formula uma pretensão contra o autor da 

ação e está previsto no art. 343 do Código de Processo Civil de 2015. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28893365/artigo-343-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
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“Inciso X: “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação”; [SIC] 

Petição Inicial 4 

A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilidade do agente causador do dano moral opera-se por 

força do simples fato da violação “Danun In Re Ipsa” ,ao ser 

constatado o evento danoso, surge à necessidade de reparação, 

não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, vez que, 

presentes os pressupostos legais para que haja a responsabilidade 

civil, quais sejam o nexo de causalidade e culpa. [SIC] 

 

 O imaginário sociodiscursivo de verdade materializa-se no excerto da PI1, quando o 

enunciador faz uso de “Não restam dúvidas (...)”, pois, embora expresse que a construção 

sequente é uma verdade, ela não é inerente ao que se pronuncia, mas um efeito de verdade que 

é construído no discurso do enunciador. Configura-se um imaginário de verdade pautado na 

convicção, já que o discurso sequente não traz em seu bojo uma força de essência, oponível a 

todos. 

            Já no excerto da PI2, o imaginário de tradição é encontrado no momento em que o 

enunciador cita o discurso de outrem. Ao dizer “O renomado Marçal Justen Filho (...)”, o 

enunciador coloca-se como responsável por conservar a memória de um dado discurso, o qual 

seria, a partir de sua ótica, de suma importância para seu interlocutor. Além disso, ao fazer tal 

colocação, o enunciador qualifica o discurso do outro como algo que é digno de ser retomado, 

tendo em vista que não se trata do discurso de uma pessoa qualquer, mas de um autor 

“renomado”. 

            O imaginário de verdade pode ser encontrado em “(...) é absolutamente pacífica 

(...)”  (PI3), pois, novamente, o enunciador constrói um efeito de verdade por meio da 

materialidade linguística, já que não se trata de uma verdade absoluta. Além disso, a PI3 

revela, também, o imaginário da tradição, quando o enunciador coloca-se como 

responsável por portar a voz do texto legal, ou seja, da “Constituição da República Federativa 

do Brasil, no rol do artigo 5º, incisos V e X dos direito e garantias fundamentais”. 

            O excerto da PI4, por sua vez, apresenta o imaginário sociodiscursivo de modernidade, 

pois, quando o enunciador diz “A concepção atual da doutrina (...)”, ele recupera que existiu 

uma concepção anterior e que a atual surge da antiga, porém revestida de uma roupagem de 

modernidade, no caso das PIs, para adequar-se a realidades sociais que se vão modificando ao 

longo do tempo. 
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            Os imaginários sociodiscursivos apresentados estendem-se por toda a encenação 

discursiva das PIs, tendo em vista que são ferramentas linguísticas importantíssimas que o 

comunicante utiliza para atuar sobre o seu interlocutor, que, por sua vez, inclina a ser 

conduzido por esses imaginários. 

  

6.7. As identidades e o mascaramento do sujeito por meio do ethos 

  

Dentro da cena discursiva das PIs, o sujeito comunicante autor camufla-se na figura do 

advogado, que é enunciador e, também, comunicante nessa encenação. 

Nas PIs analisadas, a identidade social do comunicante advogado é a de profissional 

jurídico e é, a todo tempo, reforçada, recriada e, por vezes, ocultada, dentro da sua prática 

linguageira. Vejamos: 

  

Tabela 24: Identidade social e mascaramento do comunicante advogado. 

Petição Inicial 1 

Ao fazer o requerimento, a gerente de nome Olívia o informou 

que a resposta viria no dia 27 do mesmo mês. Nesta data o autor 

retornou ao Banco Verdadeiro e recebeu a notícia de que meu 

nome estava com restrição no SERASA a pedido do Banco do 

Povo S/A. Este fato deixou o autor chocado e humilhado, pois 

jamais havia feito compras e deixado de pagá-las. É IMPERIOSO 

RESSALTAR QUE O AUTOR JAMAIS RECEBEU EM SEU 

DOMICÍLIO QUALQUER INFORMAÇÃO DE QUE O SEU 

NOME IRIA PARA O SERASA EM RAZÃO DE ALGUM 

NEGÓCIO JURÍDICO RELIZADO E NÃO PAGO!!!!! [SIC] 

Petição Inicial 2 

Assim, fica claro que a parte Autora não concorreu de modo 

algum para o deslinde desses acontecimentos. Muito pelo 

contrário, desde que teve conhecimento da cobrança indevida 

promovida pelos Réus, com muita paciência, procurou os 

mesmos, no intuito de ver resolvido o problema. E quando, depois 

de tentar demonstrar a ilegalidade do ato praticado pela Ré, coube 

a angústia e a impotência de não ser atendido, veio os Réus, 

abusando de sua supremacia na relação de consumo, impor 

dívidas inexistentes. [SIC] 

 

Petição Inicial 3 
Ressalte-se ainda que o art. 14 do CDC determina que todo dano 

causado pelo serviço (fato do serviço) prestado de forma 

defeituosa pelo fornecedor, deve ser indenizado, sendo a 
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responsabilidade do mesmo objetiva, independente da existência 

de culpa do fornecedor. [SIC] 

Petição Inicial 4 

A responsabilidade civil da Ré, sem dúvida, é de ordem objetiva, 

como para todas as empresas prestadoras de serviço, e no caso se 

verificou pela falha e ausência de respeito ao consumidor, cuja 

característica é a irrelevância da presença da culpa, cuja prova se 

dispensa. [SIC] 

 

Nos fragmentos das PIs, vemos que a marca de delocução, com verbos na 3ª pessoa, 

como em “o autor retornou” (PI1), “Autora não concorreu” (PI2), “o art. 14 do CDC 

determina” (PI3)  e “no caso se verificou” (PI4), sustenta a identidade do profissional jurídico, 

transmitindo a imagem que se espera desse profissional: seriedade, imparcialidade e 

credibilidade, por exemplo. 

            Em “Este fato deixou o autor chocado e humilhado” (PI1), “coube a angústia e a 

impotência de não ser atendido” PI2) e “no caso se verificou pela falha e ausência de respeito 

ao consumidor” (PI4), os comunicantes advogados, embora não abram mão de seu 

distanciamento, mostram que são capazes de pensar na dor do outro, deixando evidente sua 

humanização. Ou seja, além de possuírem a identidade social de profissional jurídico, 

os comunicantes acumulam atribuições de sério, responsável, imparcial e, ainda, humano, 

sensível aos sofrimentos do outro. 

            Ao construírem a identidade do comunicante autor, os comunicantes advogados 

constroem-se discursivamente. Por mais que as estratégias discursivas utilizadas busquem 

fazer com que haja seu total apagamento, os comunicantes constroem as identidades dos 

autores das ações a partir das suas próprias. Seguimos novamente para a PI1: 

 

Tabela 25: Identidade e mascaramento do sujeito na PI1. 

Petição Inicial 1 

É claramente relatado o problema do autor, que não mereceu nem 

sequer uma resposta do Banco do Brasil que pudesse solucionar o 

problema, tendo inclusive recebido respostas contraditórias e 

promessas de providências que nunca foram tomadas pelo banco, 

demonstrando claramente a falta de respeito e a má vontade no 

serviço prestado. [SIC] 
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    Em “demonstrando claramente a falta de respeito”, o advérbio de modo utilizado 

revela uma postura assertiva do locutor, seu posicionamento dentro daquilo que é dito e, mais 

uma vez, seu ato de humanização, ao se compadecer com o sofrimento alheio. 

            Cabe ressaltar, aqui, que os comunicantes, nas PI analisadas, colocam-se de forma a 

serem os responsáveis por defender e proteger o autor da ação. Dessa forma, eles também 

constroem-se discursivamente como heróis, que irão buscar a justiça para o outro, ao 

representá-lo. Vejamos o excerto da PI2: 

 

Tabela 26: Identidade e mascaramento do sujeito na PI2. 

Petição Inicial 2 

Diante de todo exposto, resta claro que a cobrança é indevida e 

diante da negligência da Ré em solucionar o problema, a parte 

autora vem à presença deste Douto Juízo, clamar por JUSTIÇA, 

posto que, não pode conviver e não conseguirá viver com tantas 

ilegalidades. [SIC] 

 

 Ao dizer que “resta claro que a cobrança é indevida”, o enunciador busca apagar seu 

ponto de vista, por meio da modalidade delocutiva, trazendo para sua asserção a noção de que 

o dito é um fato inquestionável. Além disso, demonstra que reconhece o que é ilegalidade e o 

quanto pode ser inconveniente uma cobrança indevida. Ademais, ao dizer que “[a parte 

autora] não conseguirá viver com tantas ilegalidades”, ele coloca-se na situação do autor, e a 

atitude que espera, para o comunicante autor, parte do seu ponto de vista; logo, podemos 

inferir que seria a atitude desejada por ele também. Dessa forma, percebemos que ao longo da 

encenação discursiva das PIs analisadas, o advogado, revestido de enunciador, dá pistas sobre 

a sua identidade e a identidade do autor. 

Assim, por meio das estratégias discursivas adotadas pelos sujeitos comunicantes, 

podemos compreender que o enunciador atrai, para sua encenação, a máscara discursiva de 

herói, sério, responsável, imparcial e, ainda, humano, sensível aos sofrimentos do outro, 

demonstrando-se, dessa forma, dotado de qualidades que podem ser apreciadas pelo seu 

interlocutor. Isso torna visível o quanto o comunicante elabora a identidade do enunciador de 

forma que o auxilie a conquistar o juiz, a fim de que esse último seja benevolente e atenda ao 

pedido contido na cena discursiva da PI. 

Próximo à noção de identidade discursiva, o sujeito comunicante das PIs analisadas 

busca, na cena discursiva, elaborar sua imagem, construindo um ethos discursivo de 

credibilidade: 
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Tabela 27: Ethos discursivo de credibilidade do sujeito comunicante. 

Petição Inicial 1 

Sabemos que para que um negócio jurídico exista, é necessário 

preencher a tríade de elementos apresentada no Brasil por Pontes 

de Miranda, qual seja: declaração de vontade, objeto e forma. Tais 

elementos devem estar preenchidos in totum. No caso do autor, 

falta um elemento indispensável: ele jamais manifestou a vontade 

de celebrar um financiamento, e, ao consultar o próprio SERASA 

na Rua da Ajuda, descobriu que o valor não era o alegado pelo 

Banco do Povo, mas sim a quantia de R$745,54 (setecentos e 

sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) com a ré, que 

inclusive possui domicílio em São Paulo. [SIC] 

Petição Inicial 2 

DOS MEIOS DE PROVAS 

Por fim, protesta pela produção de prova documental 

suplementar e depoimento pessoal do representante legal da Ré. 

 

Em “Sabemos que para que um negócio jurídico exista, é necessário preencher a tríade 

de elementos apresentada no Brasil por Pontes de Miranda (...)” (PI1), o enunciador reclama 

para si o ethé de credibilidade, já que, estão presentes nesse discurso a condição de 

sinceridade, uma vez que a primeira pessoa do plural em “sabemos” pressupõe que o que é 

dito é de conhecimento de todos, não cabendo  espaço para mentira.  

 Além disso, a condição performance é preenchida, tendo em vista que em todas as PIs 

há promessa de comprovação dos fatos nos itens “das prova”, como em “Por fim, protesta 

pela produção de prova documental suplementar e depoimento pessoal do representante legal 

da Ré” (PI2). A condição de eficácia ocorre quando o locutor projeta para o seu interlocutor 

uma imagem de seriedade, demonstrando-se contido e, por meio da modalidade elocutiva, em 

“sabemos”, acrescentando um traço à sua personalidade, transmitindo a ideia de sério.  A 

respeito do ethos de sério, Charaudeau (2015b: 121) postula que “esse ethos se constrói 

igualmente com a ajuda de declaração a respeito de si mesmo”.  

Já o ethos de identificação é o “carro chefe” da encenação discursiva das PIs, uma vez 

que seu enunciador é construído, pelo comunicante, de forma que transmita, ao seu 

interlocutor, a imagem de um sujeito que possui potência, caráter, inteligência e humanidade, 

como veremos a seguir: 
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Tabela 28: Ethos de identificação. 

Petição Inicial 1 

Ao fazer o requerimento, a gerente de nome Olívia o informou 

que a resposta viria no dia 27 do mesmo mês. Nesta data o autor 

retornou ao Banco Verdadeiro e recebeu a notícia de que meu 

nome estava com restrição no SERASA a pedido do Banco do 

Povo S/A. Este fato deixou o autor chocado e humilhado, pois 

jamais havia feito compras e deixado de pagá-las. É 

IMPERIOSO RESSALTAR QUE O AUTOR JAMAIS 

RECEBEU EM SEU DOMICÍLIO QUALQUER 

INFORMAÇÃO DE QUE O SEU NOME IRIA PARA O 

SERASA EM RAZÃO DE ALGUM NEGÓCIO JURÍDICO 

RELIZADO E NÃO PAGO!!!!! [SIC] 

Petição Inicial 2 

Os fatos ensejadores desta ação abalam gravemente o 

ordenamento jurídico. As violações à Constituição e Leis são 

danos que merecem reparação moral. A conduta dos Réus, 

encontra-se em inteiro descompasso com suas obrigações legais. 

Perpetradas as lesões patrimoniais através da cobrança indevida, 

atingiu-se o sentimento de confiança que o cidadão mantém, e 

deve manter, em face do Estado e da efetividade da ordem 

jurídica. [SIC] 

Petição Inicial 3 

Ainda, sob a condução cognitiva da utilização do serviço da Ré, e 

dada o patente desequilíbrio entre as partes desta relação, nada 

mais justo do que a aplicação do artigo 6º, do renomado diploma 

legal onde possibilita a inversão do "onus probandi" em favor da 

parte inferiorizada, qual seja o consumidor. [SIC] 

Petição Inicial 4 

Não pode a demandante ser prejudicada por uma divida que era 

pra ser reconhecida e já transferida ao 1º Réu, isso vem abalando-

a emocionalmente diante de arcar com uma dívida que está em 

seu nome indevidamente por CULPA ÚNICA EXCLUSIVA DE 

TODOS OS RÉUS. Contudo, ainda convém mencionar a inércia 

do 1º réu em procurar também assumir o montante acordado pelo 

qual a parte autora provará através de testemunhas que 

presenciaram o fato. [SIC] 

 

 O ethé de potência é constantemente visto na encenação discursiva das PIs analisadas. 

A força que encobre o enunciador é vista tanto na sua forma de dizer verbalmente quanto não 

verbalmente. Isto é, como a PI é um texto escrito, a disposição gráfica em que os 

enunciadores organizam seu discurso, como o uso do negrito, da caixa alta, da fonte, do 
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sublinhado e de outros elementos, auxilia o interlocutor na localização dos destaques dados 

pelo comunicante. 

 A respeito disso, a PI mostra-nos esse ethé, pois, além da escolha vocabular, como 

“jamais”, “IMPERIOSO RESSALTAR” e “E NÃO PAGO!!!!!”, os destaques dados às 

letras tendem a aproximar o seu discurso escrito aos discursos falados.  

A escolha vocabular da PI1, além de demonstrar um ethé de humanidade, em “Este 

fato deixou o autor chocado e humilhado”, em que a imagem do sujeito enunciador passa a ser 

entendida como a imagem de alguém sensível às dores do autor, revela-se, em “É 

IMPERIOSO RESSALTAR” e “E NÃO PAGO!!!!!”, como um discurso carregado de 

energia, como se o enunciador estivesse preparado para lutar pela justiça do autor da ação. A 

exclamação junto à caixa alta transmite, também, a representação do “grito”, que, diante do 

que é exposto, expressa indignação, que é uma característica passível de admiração, já que a 

indignação seria com a injustiça, no caso dessa encenação. 

O ethos de identificação surge na PI2 a partir do ethé de caráter, em que o discurso do 

enunciador surge a partir da construção da imagem de um sujeito controlado, tranquilo e firme 

ao proferir seu discurso, já que, em “(...) deve manter, em face do Estado e da efetividade da 

ordem jurídica”, o enunciador, ao mesmo tempo em que parece engajar-se, ao dizer que é 

“dever” do Estado manter a ordem jurídica, profere-o de forma firme e tranquila. 

Com a citação das leis, jurisprudências, doutrina, uso de termos em latim e escolha de 

um vocabulário rebuscado, como em “nada mais justo do que a aplicação do artigo 6º, do 

renomado diploma legal onde possibilita a inversão do "onus probandi" em favor da parte 

inferiorizada, qual seja o consumidor”, o enunciador da PI3 constrói um ethé de inteligência, 

pois, ao adotar essas posturas elencadas, demonstra, para seu interlocutor, que possui capital 

cultural. Tal estratégia de construção de imagem do sujeito enunciador nas PIs é encontrada 

ao longo de todas as PIs analisadas. 

Em “isso vem abalando-a emocionalmente diante de arcar com uma dívida que está 

em seu nome indevidamente”, o enunciador constrói para si um ethé de humanidade, tendo 

em vista que, ao reconhecer a dor do outro, ele coloca-se diante de seu interlocutor como 

alguém sensível. 

Assim, reconhecendo a frequência com que o ethos discursivo surge nas PIs, é fácil 

explicitarmos que sua existência nas iniciais justifica-se pela necessidade que o comunicante 

tem de agir sobre o juiz, principalmente, em função da sua situação assimétrica típica de todo 

e qualquer pedido.  
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6.8. Estratégia de elaboração da face 

 

 A encenação discursiva das PIs consiste em um encontro em que está em jogo a face 

dos sujeitos que atuam nessa encenação: o autor, o advogado e o juiz. 

 Assim, para que se mantenha o equilíbrio da interação nas PIs, o comunicante busca 

afastar-se da possibilidade de ter sua face ameaçada, e seu enunciador tende a seguir a linha 

daquilo que é aceito nessa interação. Além disso, ele recorre, principalmente, ao processo de 

evitação, para manter a harmonia em seu ato interativo. 

Vejamos: 

 

Tabela 29: Estratégia de elaboração de face nas PIs - processo de evitação. 

Petição Inicial 1 

CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA, vem, por sua advogada infra-

assinada, (procuração em anexo – documento n. 1) com endereço 

profissional na Rua do Ouvidor, n. 111/grupo 111, Centro, Rio de 

Janeiro, RJ, propor a presente [SIC] 

Petição Inicial 2 

Diante de todo exposto, resta claro que a cobrança é indevida e 

diante da negligência da Ré em solucionar o problema, a parte 

autora vem à presença deste Douto Juízo, clamar por JUSTIÇA, 

posto que, não pode conviver e não conseguirá viver com tantas 

ilegalidades. [SIC] 

 

Petição Inicial 3 

“Artigo” 4º: A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência das relações de consumo, atendidos os  

seguintes princípios: [SIC] 

Petição Inicial 4 
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL  DA COMARCA DA CAPITAL/RJ. 

 

  Dentro da teoria elaborada por Goffman (1980: 84), ao permitir que terceiros 

conduzam transações delicadas, o sujeito faz uso de um processo de evitação, ou seja, uma 

forma básica de elaboração de face. Na PI1, por exemplo, em “vem, por sua advogada infra-

assinada”, o comunicante autor, que já teve sua face perdida em um evento significativo, faz 
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uso dessa estratégia, colocando o advogado em seu lugar, na cena discursiva, evitando, assim, 

que sua face seja ameaçada. 

 Além disso, por sua vez, o enunciador da PI, para não ter sua face ameaçada, recorre, 

também, ao processo de evitação, por meio do uso de estratégias de polidez e de cortesia, 

como vemos nos pronomes de tratamento em “vem à presença deste Douto Juízo, clamar por 

JUSTIÇA”, uma vez que tal escolha lexical tem a função de adular o interlocutor dessa 

encenação discursiva, evitando, dessa forma, que exista a possibilidade de ameaça à sua face. 

Ademais, a interferência de terceiros, no evento interativo, pode consistir no fato de o 

sujeito valer-se da palavra de outrem para argumentar, dentro dessa interação, já que, por 

tratar-se da palavra de alguém diferente do lugar do discurso, reduz-se a possibilidade de 

haver uma ameaça à face. Tal estratégia é típica das PIs, como em “Artigo” 4º: A Política 

Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo (...)” (PI3), no qual é citada a lei do 

Código de Defesa dos Consumidores, como forma de o enunciador argumentar, ao menos de 

forma indireta, na encenação das PIs. 

A cortesia e a polidez são vistas, novamente, no título de todas as PIs analisadas, como 

em “EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL  DA 

COMARCA DA CAPITAL/RJ.” (PI4), o que evidencia que o confronto entre os sujeitos é 

evitado, podendo, dessa forma, o enunciador manter a linha escolhida nas práticas discursivas 

das PIs. 

Vale ressaltar que o processo de evitação está presente em todas as PIs analisadas, 

visto que a modalidade delocutiva, que é recorrente nesse gênero, demonstra esse processo, 

pois seu uso busca afastar a responsabilidade daquilo que é dito pelo enunciador, ou seja, 

evita o confronto direto entre o enunciador, por meio do seu discurso, e seu interlocutor. 

 A partir do que foi exposto, percebemos que, nas interações das PIs, talvez por tratar-

se de um gênero escrito, o sujeito da linguagem tem uma possibilidade maior de seguir a linha 

desejada para esse evento discursivo e, por poder monitorar melhor sua prática discursiva, 

fazer com que a harmonia dessa interação mantenha-se, a partir do uso constante das 

estratégias de elaboração de face, sobretudo, as de evitação. 

 

 Ao longo da análise aqui exposta, verificamos que o sujeito da linguagem nas PIs, 

apoiado na ideologia que hierarquiza seu discurso e por meio das representações sociais 

materializadas pelos imaginários sociodiscursivos, constrói seu discurso a partir daquilo que é 
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aceito nesse contrato discursivo, elaborando nesse, no que lhe é permitido, um projeto de fala 

capaz de persuadir o juiz.  

Assim, percebemos que a arquitetura desse gênero não perde de vista a intencionalidade do 

comunicante em atuar sobre seu interlocutor, já que, na análise, evidenciamos que o sujeito 

comunicante autor concede ao seu enunciador a máscara ideal para atuar nessa cena 

discursiva e alcançar aquilo que pretende junto ao juiz. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

 A motivação para este estudo surgiu, inicialmente, da suposição de que o texto jurídico 

seria neutro, o que, obviamente, foi refutado ao longo desta pesquisa. No entanto, ao 

apontarmos as inúmeras estratégias adotadas pelos sujeitos da linguagem para conquistar seu 

interlocutor na cena discursiva das PIs, verificamos que “o universo jurídico é 

indiscutivelmente repleto de rituais estritamente elaborados e que escapam do cidadão 

comum” (MORAIS. 2016: 53). Sendo assim, esta pesquisa contribui, em parte, para tornar 

menos obscuro o universo jurídico, ao menos no que diz respeito às PIs. 

Esta pesquisa trouxe para os Estudos da Linguagem a discussão das PIs, entendendo-

as como gênero discursivo, dando-lhes, assim, um trato linguístico a um gênero jurídico, com 

base na Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso e em outras teorias para mostrar 

como se constrói a imagem dos sujeitos nas quatro Petições Iniciais analisadas. Além disso, 

esta pesquisa teve um caráter qualitativo, tendo em vista que se pautou em interpretar os 

dados das quatros PIs selecionadas, focalizando, em especial, o item “dos fatos” e “dos 

Fundamentos”. 

A partir da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso: 

 

I. apresentamos como estruturam-se os sujeitos da linguagem nas PIs. Assim, 

verificamos que o sujeito comunicante das PIs 1, 3 e 4 é duplo, composto por um 

advogado e um autor, enquanto o da  PI2 é triplo, composto por dois advogados e um 

autor, ou seja, é formado pela voz do  advogado e a do  seu cliente (o autor da ação), 

embora cada um possua um objetivo diferente, o advogado deseja ganhar a causa e o 

cliente objetiva ter o dano reparado.   

 

II. Além disso, nas PIs analisadas, o sujeito comunicante é composto pelo figura do 

advogado e pelo autor, pois tanto o autor da ação judicial quanto o advogado, 

profissional jurídico, são agentes, localizados na esfera externa do ato de linguagem, 

responsáveis pela organização e produção do discurso. Os enunciadores, por sua vez, 

são constituídos pelo profissional jurídico, ele é quem aparece no ato de linguagem, 

representando os comunicantes. O interlocutor ideal (TUd) é o Juiz. 
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III. No processo de semiotização do mundo, o processo de transformação ocorre quando o 

profissional jurídico, sujeito-comunicante, materializa por meio da língua escrita o que 

ocorreu com o seu cliente, uma vez que, para isso, ele vale-se de várias operações 

linguísticas para construir um mundo significado para o outro.  

 

IV. Já o processo de transação, nas Petições Iniciais, ocorre no momento em que ela é 

interpretada pelo destinatário-receptor, que, nesse caso, é o juiz, o qual se vê 

reconhecido na Petição Inicial, como diferente daquele que a produziu (princípio da 

alteridade). Por sua vez, o sujeito comunicante advogado produz seu ato de linguagem, 

sabendo que o juiz será capaz de compreendê-lo, já que ambos são profissionais do 

campo jurídico e sua escrita é adequada para tal área (princípio da pertinência).  

 

V. Além disso, na Petição Inicial, o profissional tem intencionalidade de influenciar o 

juiz, de modo que alcance seu propósito: ganhar a causa (princípio da influência), 

mesmo que, para isso, tenha que recorrer às estratégias de dramatização e captação, 

para manter o ato interativo e ganhar a adesão do juiz (princípio da regulação). 

 

VI. No que diz respeito à intencionalidade, foi verificado que o sujeito, na encenação 

discursiva das PIs, possui uma visada de solicitação, o que torna seu discurso 

assimétrico, se comparado ao seu interlocutor, o juiz. Ademais, o sujeito da linguagem 

faz uso das visadas de incitação, informação, instrução e demonstração. 

 

Quanto ao gênero, entendemos que a PI é um gênero discursivo, possuindo conteúdo 

temático, construção composicional e estilo, segundo postula Bakhtin. Além disso, a 

predominância dos modos descritivo e narrativo auxiliam a construção enunciativa da PI, que 

por sua vez, estrategicamente, vale-se, predominantemente, da modalidade delocutiva, para 

apagar a marca do sujeito em sua prática discursiva. 

Os sujeitos da linguagem: o autor, o advogado e o juiz estruturam-se ideologicamente 

de forma que o discurso de competência do Juiz é superior ao do advogado, enquanto o autor 

não tem competência para atuar na PI. 

Já os imaginários sociais constroem o real como universo de significação, quando 

racionalizados, materializam-se a partir dos imaginários sociodiscursivos, que estão presentes 
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na PI, favorecendo os sujeitos da linguagem, tornando possível a obtenção do que os sujeitos 

comunicantes desejam nessa sua prática linguageira. 

Ademais, ao construir a identidade do outro, os eus-comunicantes advogados da PI 

constroem-se discursivamente. Por mais que as estratégias discursivas utilizadas busquem 

fazer com que haja o total apagamento, os eus-comunicantes advogados constroem as 

identidades dos eus-comunicantes autores das ações a partir das suas. 

O ethos discursivo que surge nas PIs justifica-se pela necessidade que o comunicante 

tem de agir sobre o juiz, principalmente, em função da sua situação assimétrica típica de todo 

e qualquer pedido.  

Assim, nossas hipóteses foram confirmadas, ou seja, o uso do modo discursivo 

delocutivo, embora provoque o apagamento dos sujeitos do ato de linguagem, é usado 

estrategicamente pelo locutor para conseguir o que se pretende por meio do ato de linguagem. 

Além disso, a constituição da imagem e o modo de organização enunciativa que os 

profissionais jurídicos utilizam, nas PIs, contribuem para o fortalecimento da sua posição 

dentro da encenação, e lhes concede legitimidade para operar e conquistar o solicitado e, 

concomitantemente, construir sua imagem. 
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ANEXO 

 

Petição 1 

EXMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO      JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DA CAPITAL 

 

 

 

 

CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA, vem, por sua advogada infra-

assinada, (procuração em anexo – documento n. 1) com endereço profissional na Rua do 

Ouvidor, n. 111/grupo 111, Centro, Rio de Janeiro, RJ, propor a presente 

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

 c/c DANO MORAL 

 e PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

 

em face do BANCO DO POVO S/A,  pessoa jurídica localizada na Avenida Rio 

Branco, n. 111, Centro, Rio de Janeiro, CEP.: 11.111-111 e IMPORTADORA DE 

MERCADORIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, domiciliada na Avenida 

Ibirapuera, n. 1111,  São Paulo, SP, CEP.: 11.111-111, pelos fatos e fundamentos que 

passa a expor: 

 

DOS FATOS 

. O autor foi aprovado para estagiar junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região (TRF2) e para receber a bolsa auxílio e o vale alimentação, necessitava 

apresentar dados bancários (documento n. 2).  
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2. Ocorre que, no dia 19/03/2009, o autor dirigiu-se a uma agência bancária do 

Banco Verdadeiro S/A para abrir uma "conta universitária", objetivando receber o 

benefício do estágio, como acima mencionado. 

 

3. Ao fazer o requerimento, a gerente de nome Olívia o informou que a resposta 

viria no dia 27 do mesmo mês. Nesta data o autor retornou ao Banco Verdadeiro e 

recebeu a notícia de que meu nome estava com restrição no SERASA a pedido do 

Banco do Povo S/A. Este fato deixou o autor chocado e humilhado, pois jamais havia 

feito compras e deixado de pagá-las. É IMPERIOSO RESSALTAR QUE O AUTOR 

JAMAIS RECEBEU EM SEU DOMICÍLIO QUALQUER INFORMAÇÃO DE 

QUE O SEU NOME IRIA PARA O SERASA EM RAZÃO DE ALGUM 

NEGÓCIO JURÍDICO RELIZADO E NÃO PAGO!!!!! 

 

4. No mesmo instante, dirigiu-se a uma das agências do Banco do Povo S/A para 

informar-se sobre o assunto. A atendente da mesa n° 1 relatou o seguinte: "O seu nome 

está com uma restrição em favor de um financiamento que foi feito no seu nome, com 

seu cpf no dia 13/07/2008. Me entrega sua identidade, eu vou tirar xerox e depois 

enviar para o órgão responsável do banco, este vai analisar e comparar as assinaturas 

e por fim semana que vem vai mandar uma resposta." 

 

5. Na semana seguinte, no dia 28/03/2009, o autor retornou à mesma agência do 

Banco do Povo S/A para saber a resposta. A mesma atendente da mesa n°1 falou que 

não sabia que o autor estava falando e o mandou pegar uma senha e esperar. Quarenta 

minutos depois, o autor foi chamado para a mesa n°3 e foi atendido por um homem 

chamado Bruno, que então disse: "O seu nome está com uma restrição em favor de um 

financiamento que foi feito no seu nome, com seu cpf no dia 13/07/2008. A compra foi 

feita na empresa Importadora de Mercadorias, o valor foi de R$ 651,40 (tel da empresa 

:(11) 5542-1211 / 5506-9000). O Banco do Povo foi quem negativou seu nome pois 

esta empresa utiliza os nossos financiamentos." 
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6. Ocorre que o autor nunca possuiu e não possui qualquer vínculo contratual, 

quanto mais de empréstimo com a pessoa jurídica IMPORTADORA DE 

MERCADORIAS LTDA e nem nenhum tipo de financiamento com o BANCO DO 

POVO S/A. 

    

7. Como se vê, após várias tentativas de solucionar o caso, o autor não teve uma 

resposta convincente sequer do Banco do Povo S/A, o qual se comprometeu a comparar 

as assinaturas de um contrato que repita-se, nunca existiu. Muito pelo contrário, o autor 

ainda teve seu nome incluído no rol de devedores, mesmo nunca tendo existido o 

financiamento e, repita-se, nunca tendo o autor tomado ciência de qualquer 

possibilidade de inclusão do seu nome do serviço desabonador de maus pagadores na 

esfera bancária. 

 

8. É claramente relatado o problema do autor, que não mereceu nem sequer uma 

resposta do Banco do Povo que pudesse solucionar o problema, tendo inclusive 

recebido respostas contraditórias e promessas de providências que nunca foram tomadas 

pelo banco, demonstrando claramente a falta de respeito e a má vontade no serviço 

prestado. 

    

9. Em hipótese alguma o autor contratou o tal financiamento alegado pelo 

Banco do Povo ou ainda qualquer outro contrato, sendo tal negócio, notadamente, um 

equívoco ou uma fraude, em ambos os casos advindos do serviço prestado de forma 

defeituosa pelas rés. 

 

10. Sabemos que para que um negócio jurídico exista, é necessário preencher a 

tríade de elementos apresentada no Brasil por Pontes de Miranda, qual seja: declaração 

de vontade, objeto e forma. Tais elementos devem estar preenchidos in totum. No caso 

do autor, falta um elemento indispensável: ele jamais manifestou a vontade de celebrar 

um financiamento, e, ao consultar o próprio SERASA na Rua da Ajuda, descobriu que o 

valor não era o alegado pelo Banco do Povo, mas sim a quantia de R$745,54 (setecentos 
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e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) com a ré, que inclusive possui 

domicílio em São Paulo.  

 

11. Na data informada em que o negócio jurídico teria sido celebrado, o autor, 

estudante de Direito, estava em sala de aula no Rio de Janeiro, no Centro Universitário 

da Cidade, Curso de Direito e não teve nenhuma falta no semestre, conforme comprova 

o documento em anexo.  Ressalte-se que a prova não é do autor, face à inversão do 

ônus da prova que ora se requer por ser o mesmo hipossuficiente. Mesmo assim, este 

quer demonstrar que não poderia estar em São Paulo nesta data e que também não 

haveria qualquer motivo para ter celebrado o negócio jurídico de financiamento com 

uma pessoa jurídica de São Paulo, visto nunca ter precisado do dinheiro. Trata-se 

claramente de uma fraude que deve ser repelida pelo Poder Judiciário. 

 

12. Já houve prejuízo material, pois o primeiro provento seria recebido pelo mesmo no 

dia 18 de abril de 2009. Certamente haverá atraso no pagamento do segundo benefício 

do estágio porque o pagamento dar-se-á no dia 13/05/09 e até lá dificilmente o autor 

conseguirá solucionar a situação de retirar o nome do SPC, abrir a conta, informar ao 

TRF 2, aguardar o procedimento administrativo do Tribunal para efetuar o pagamento e 

conseguir o dinheiro do estágio ainda este mês. O autor acredita que o Poder Judiciário, 

com sua agilidade e destreza, concederá a antecipação de tutela para retirar o nome do 

cadastro desabonador pela inexistência da relação jurídica e também pelo autor não ter 

recebido em seu domicílio qualquer aviso de que tal fato aconteceria.   

 

13. O documento que comprova que o autor foi aprovado para estágio e que 

necessita apresentar dados bancários, documento este datado em 30/03/09 foi uma 

tentativa do Tribunal de conseguir a abertura da conta salário mesmo com a 

restrição no SERASA. No entanto, até o momento, não adiantou. 

 

14. Inobservam as rés a boa fé objetiva imposta pelo Código de Defesa do 

Consumidor e seus deveres anexos de lealdade, transparência e cuidado, sendo dever do 
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fornecedor tomar todos os cuidados necessários para evitar transtornos e fraudes ao 

consumidor.  

 

15. Aqui a primeira ré inobservou duplamente tais cuidados, já que além de 

equivocar-se na negativação do nome do autor – repita-se – sem a ciência do 

mesmo, e na reclamação acerca do financiamento e da negativação, ignorou por 

completo a legítima reclamação apresentada pelo consumidor, continuando a impor ao 

mesmo a dura pena da negativação de seu nome.  

 

16. Hoje o Autor encontra-se com seu nome negativado junto ao rol de 

devedores, sendo cobrado com referência a contrato que nunca celebrou, ou que 

sequer tinha conhecimento. Além disso, o autor encontra-se impossibilitado de 

abrir conta bancária para receber os proventos do seu primeiro estágio em Direito. 

 

17. O dano moral é latente no caso em tela, conforme será demonstrado a seguir: 

 

DO DIREITO 

 

I. Não restam dúvidas que o caso em tela encontra-se sob o pálio do CDC, 

restando clara a caracterização de defeito no serviço prestado e os danos por ele 

causado, sendo o Autor considerado consumidor, nos termos do art. 17 do CDC. Sendo 

assim, são inteiramente aplicáveis os dispositivos da lei consumerista, mormente os 

inerentes à proteção contratual e às cláusulas abusivas, haja vista tratar-se de norma de 

ordem pública de aplicação imediata. 

 

“Seção II 

Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço 

(...) 
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Art. 17. Para os efeitos desta seção, equiparam-se aos 

consumidores todas as vítimas do evento”. 

 

19. A presente hipótese configura, o que o Código de Defesa do Consumidor chama 

de fato do serviço. 

 

20. Determina o CDC, em seu art. 14 que todo dano causado pelo serviço prestado 

de forma defeituosa deve ser indenizado pela empresa fornecedora, observada a 

responsabilidade objetiva, independente de culpa, e a inversão do ônus da prova, 

nos termos do art. 6, VIII do CDC. 

 

21. Cumpre aqui transcrever os referidos dispositivos legais constantes no CDC: 

 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

fruição e riscos. 

 

par. 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança 

que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração 

as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I – o modo de seu fornecimento; 

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

III – a época em que foi fornecido; 

 

Par. 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de 

novas técnicas; 
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Par. 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado 

quando provar: 

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro 

 

Art.6º VIII. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando 

dor ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências;. 

 

 22. Ainda o art. 6º do CDC, da mesma forma, assegura a prevenção e a indenização 

pelos danos causados, tanto na esfera patrimonial como moral. 

 

 “Art.6 - São direitos básicos do consumidor”: 

(...) 

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos; 

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à 

prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e  

técnica aos necessitados.  

 

 

23. No caso em tela, o erro praticado pela segunda Ré, que realizou um suposto 

financiamento sem qualquer requerimento por parte do Autor e da primeira ré, que 

negativou o seu nome sem saber se o mesmo havia realmente realizado o negócio 

jurídico gerou graves danos ao mesmo, já que, além de ter dívida em seu nome, teve seu 

nome inscrito no rol de devedores. 
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24. Em hipótese alguma empresa ré poderia aceitar contrato sem verificar a 

procedência das informações ali presentes, cabendo, no caso em tela, no mínimo o 

dever de cautela de ter o contratante presente na celebração do contrato, o que não 

foi observado pela empresa Ré. 

 

25. A conduta da empresa ré afronta a boa fé objetiva, presente no Código de 

Defesa do Consumidor e seus deveres anexos de proteção e lealdade. Na verdade, o 

fornecedor deve tomar todos os cuidados possíveis para não impor ao consumidor 

qualquer dano ou desvantagem exagerada (art. 51 IV do CDC).  

 

26. No caso em tela, resta evidente que o dano gerado ao Autor, advém da conduta 

inadequada e do serviço prestado de forma defeituosa por parte da empresa ré.    

 

27. É certo ainda que todo dano causado deve ser indenizado pelo fornecedor, que 

também por força do art. 14 do CDC, responde pelo dano causado de forma objetiva, ou 

seja, comprovado o dano e o nexo de causalidade, já existe o dever de indenizar por 

parte do fornecedor, no caso a empresa Ré. 

 

28. Sendo assim, resta evidente a responsabilidade das empresas Rés em indenizar o 

Autor pelo danos que lhe foram causados, danos estes não só potencialmente de  ordem 

material, mas principalmente de ordem moral.  

DO DANO MORAL 

 

29.  Nesse sentido, cumpre registrar que o dano moral é entendido como todo 

sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, devendo ser ressarcido 

independentemente de qualquer repercussão sobre o patrimônio do prejudicado, na 

medida em que a lei, ao se referir a danos, não faz distinção entre espécies. O dano 

moral, na atualidade do seu conceito, significa, além de dor, vexame ou humilhação, ou, 

como nas palavras de Sérgio Cavalieri, na “dor da alma”, que de fato aconteceu, é 
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aquele que viola qualquer direito da personalidade, como o nome e o sobrenome, a 

imagem, dentre outros. 

 

30. Inteiramente cabível, no caso em tela, a compensação dos danos morais sofridos 

pel autor. Nas palavras de PONTES DE MIRANDA: “nos danos morais a esfera ética 

da pessoa é que é ofendida. O homem, possuindo esta esfera ética e sendo titular de 

direitos que compõem a sua personalidade, direitos que por este motivo não são 

patrimoniais, mas morais, que envolvem valores pessoais, sentimentos, não pode 

simplesmente admitir que esta esfera ética e estes seus direitos sejam feridos, violados, 

sem que exista uma devida e justa reparação.” 

 

31. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, VI, elenca como direito 

básico do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos”, assim como a Constituição da República, em 

seu art. 5.º, inciso X que determina que: "São invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 

ou moral decorrente de sua violação". 

 

32. Assim sendo, a simples aferição do dano, no caso o desconforto, e o incômodo 

de que foi vítima o Autor ao ter sido celebrado contrato em seu nome, sem seu 

conhecimento, gerando dívida, bem como a inclusão indevida de seu nome no rol 

de devedores, e ainda a falta de resposta e após, resposta contraditória à 

reclamação apresentada pelo autor, assim como a existência do nexo de causalidade 

entre o ato ilícito e o dano causado, já são suficientes para que se incorra em 

responsabilidade por parte das Rés, constituindo causa eficiente que determina a 

obrigação de indenizar por dano moral. 

 

33. É certo ainda que a atitude da Ré apresenta-se extremamente ofensiva à honra e 

à dignidade do autor, violando direitos constitucionalmente assegurados, impondo-se a 

reparação a título de danos morais, haja vista que não se pode admitir que direitos da 
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personalidade, com sede constitucional, sejam violados sem qualquer forma de 

repressão.  

 

   Hoje sabemos da repercussão no meio jurídico e 

social da inclusão do nome do consumidor no rol de devedores, 

sendo portanto totalmente descabida tal inclusão, em razão da 

abusividade da cobrança. 

 

34. Ressalte-se ainda que a indenização, in casu, além de servir para compensar o 

autor do dano causado pelos transtornos sofridos, apresenta, sem dúvida, um aspecto 

pedagógico, pois serve de advertência para que ao causador do dano e seus congêneres 

venham se abster de praticar os atos geradores desse dano. 

 

35. Vale Por fim a transcrição do enunciado nº 1 do encontro de Desembargadores 

de Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça, realizado em 2005 (Aviso 17): 

 

1 – Razoável, em princípio, a fixação de verba compensatória no 

patamar correspondente a até 40 salários mínimos, em moeda 

corrente, fundada exclusivamente na indevida negativação do 

nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito. 

 

DA TUTELA ANTECIPADA 

 

Diante dos prejuízos que a negativação do nome do autor 

podem lhe trazer e já lhe trazem, com a impossibilidade de abrir conta bancária e 

receber o valor correspondente ao estágio para o qual foi aprovado, mormente no 
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tocante à restrição de crédito e abertura de conta bancária, requer nos termos do § 3º, do 

art. 84, do Código de Defesa do Consumidor, e art. 273, do CPC, a concessão da 

antecipação parcial dos efeitos práticos da tutela, inaudita altera pars, para exclusão do 

nome do Autor do cadastro de desabonador – SERASA e impedir o cadastro no SPC. 

 

DO PEDIDO 

    

Posto isso, REQUER a V. Exa.: 

 

1 - A CITAÇÃO das rés para, querendo, oferecer contestação, sob 

pena de revelia; 

 

3 - A aplicação da cláusula de inversão do ônus da prova 

consagrada no artigo 6
o
, inciso VIII da Lei n. º 8.078/90; 

 

4 – A concessão da antecipação parcial dos efeitos práticos da tutela, 

inaudita altera pars, para determinar que a PRIMEIRA RÉ exclua o 

nome do Autor do cadastros desabonadores (SERASA e SPC), sob pena 

de multa diária de R$ 500,00 a contar da intimação para tal; 

 

5- seja julgado PROCEDENTE o pedido para confirmar a tutela 

antecipada e para: 

 

  5.1- Declarar a inexistência da relação jurídica 

com a empresa Ré com relação ao financiamento no valor de 

R$745,54 (setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro 

centavos) supostamente realizado junto à segunda ré, 

IMPORTADORA DE MERCADORIAS LTDA , bem como de 

qualquer dívida apontada pelas Rés referentes a este negócio; 
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5.2 - Condenar a Ré ao pagamento de quantia não 

inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, a título de indenização 

por danos morais suportados pelo Autor; 

 

   Indica prova documental, testemunhal e depoimento pessoal dos 

representantes das Rés, sob pena de confissão. 

 

   Dá à causa o valor de R$ 19.200,00 (Dezenove mil e duzentos 

reais) 

 

Nestes Termos, 

P. Deferimento. 

Rio de janeiro, 12 de maio de 2009. 

 

Ana Carolina Souza 

OAB/RJ 123456 
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Petição 2 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA 

CAPITAL - RJ 

 

 

 

 

 

Fagner da Costa Santos, brasileiro, solteiro, programador visual, portador da 

carteira de identidade número 222222222, CPF 222.222.222-22, residente e 

domiciliado no Loteamento Fazenda Soter, s/n , Rua 2., casa nº 22, Itaipu, CEP 

22.222-222, vem a presença de V. Exª, por seu advogado que esta subscreve, com 

endereço  profissional na Rua José Clemente, nº 22 sala 22, Centro, Niterói-RJ, CEP 

22.222-222,  vem, por sua advogada propor a presente 

 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C/ COBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

 

em   face   de  FUNDO   DE   INVESTIMENTO  NPL, situado na Av. Paulista, 

número 2222, 2º andar , Bela Vista , CEP 22.222-222 - SÃO PAULO, e BANCO 

DOM HÉLDER , estabelecido, nesta Capital, na Rua Avenida Presidente Antonio 

Carlos, 22 – Centro – Rio De Janeiro , CEP 22.222-222. , 

 

DOS FATOS 

 

No final do mês abril do ano de 2010 o autor recebeu em sua residência através 

dos correios, um cartão de crédito do 2º Réu, com validade de 04/2011 a 11/2015, , 

conforme doc. em anexo. 
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Ao receber o aludido cartão imediatamente o autor contatou o SAC do 2º Réu 

e informou não ter interesse no aludido cartão de crédito. Na ocasião a preposta de 

nome Talita, informou que não teria problema, pois bastaria o autor não desbloquear o 

cartão de crédito. O atendimento gerou o seguinte protocolo 20100067751. 

 

Tudo corria bem, quando inesperadamente no mês de novembro de 

2015 o autor decidiu realizar uma compra financiada nas Casas Bahia. O autor 

despendeu cerca de aproximadamente 30 minutos ao escolher o refrigerador desejado e 

após preencher a ficha cadastral foi surpreendida com a negativa do crédito, em razão 

de 1 restrição vinculada ao seu CPF junto à  1ª Ré. 

 

Abismado com a situação, imediatamente o autor contatou a 1ª Ré,  no 

sentido de saber o que estava acontecendo. 

 

Após alguns minutos de conversa o autor foi informado que o débito 

seria proveniente de uma atraso de um cartão de crédito do 2º Réu, vencido em 

10.12.2010. Imediatamente o autor informou que o único cartão que jamais utilizou o 

cartão de crédito que receberá no mês de março de 2010, e o mesmo permanecia 

colado na correspondência que foi enviado. 

 

Na ocasião, o autor ainda questionou, como seria possível existir um 

débito vencido em 10.12.2010 se o cartão de crédito nunca foi desbloqueado, tendo 

sido recebido em março de 2010. 

 

Após aguardar cerca de aproximadamente 10 minutos ao telefone o 

autor foi informado que sua contestação seria analisada. O atendimento gerou o 

seguinte número de protocolo 00256722. 
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Passados alguns dias o autor, mais uma vez contatou o 1º Réu, a fim de 

saber acerca de sua contestação, mas obteve a mesma resposta. “Por favor, aguarde a 

análise da contestação”. O atendimento gerou o seguinte protocolo 22523104. 

 

Para agravar ainda mais a situação em meados do mês de janeiro do ano 

corrente o autor recebeu uma “NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL”, informando que 

o valor atual da dívida junto aos Réus é de R$8.059,40 (oito mil, cinqüenta e nove 

reais e quarenta centavos), conforme doc. em anexo. 

 

Imediatamente o autor contatou o 2º Réu e exigiu uma explicação. No 

entanto, o autor foi orientado a contatar o 1º Réu, pois somente eles poderiam  fazer   

uma novação da referida dívida. No entanto, o autor informou que não queria fazer 

nenhuma novação, pois jamais teria utilizado o aludido cartão de crédito. Mas em nada 

adiantou, pois o preposto da 2ª Ré informou que o débito era legítimo. O atendimento 

gerou o seguinte protocolo 201522.222. 

 

Ora, Exa., a parte Autora tentou de todas as maneiras uma solução amigável, 

apresentando uma conduta idônea, não restando outra alternativa para o ingresso da 

competente ação. 

 

Vale frisar Exa., que a conduta dos Réus é completamente indevida, pois o 

aludido cartão de crédito jamais foi desbloqueado pelo autor. 

 

Diante de todo exposto, resta claro que a cobrança é indevida e diante da 

negligência da Ré em solucionar o problema, a parte autora vem à presença deste 

Douto Juízo, clamar por JUSTIÇA, posto que, não pode conviver e não conseguirá 

viver com tantas ilegalidades. 
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DO DIREITO 

 

Como se pode observar, a parte Autora não teve nenhuma culpa no evento 

danoso. 

 

À guisa da situação mencionada alhures, resta evidente que a parte Autora vem 

sofrendo constrangimentos e aborrecimentos, em razão do procedimento dos Réus, 

passíveis de ser ressarcido, por meio de indenização. 

 

Se jamais desbloqueou o aludido cartão – como admitir então a cobrança de tais 

valores? Realmente, a conduta dos Réus merece ser repreendida! 

 

Assim, fica claro que a parte Autora não concorreu de modo algum para o 

deslinde desses acontecimentos. Muito pelo contrário, desde que teve conhecimento da 

cobrança indevida promovida pelos Réus, com muita paciência, procurou os mesmos, 

no intuito de ver resolvido o problema. E quando, depois de tentar demonstrar a 

ilegalidade do ato praticado pela Ré, coube a angústia e a impotência de não ser 

atendido, veio os Réus, abusando de sua supremacia na relação de consumo, impor 

dívidas inexistentes. 

 

Não é por demais salientar que a reiteração dessas condutas por parte dos Réus, 

ou seja, a cobrança de dívidas inexistentes, vem causando à parte Autora diversos tipos 

de perturbações na sua tranqüilidade e nos seus sentimentos. 

 

Em outras palavras, vislumbra-se no caso em tela a ocorrência de danos morais 

em favor da parte Autora a ser ressarcida pela Ré, em virtude de seu estulto 

comportamento de cobrar dívidas inexistentes, por serviços que jamais foram 

prestados! 
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Isto posto, fica claro que o serviço oferecido pela Ré é ineficiente e essa 

deficiência atinge em cheio o consumidor, deixando-o exposto à dor da insatisfação, 

pois coube à parte Autora a angústia, a frustração e o profundo constrangimento de ser 

cobrando por valores indevidos. 

 

Como se sabe, a Empresa - Ré é concessionária de serviço público, regida 

pela Lei 8987/95. Com efeito, deveria prestar serviços adequados ao pleno 

atendimento dos usuários, ex vi do artigo 6º, do suso mencionado Diploma Legal, 

verbis: 

 

“Art. 6º - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço 

adequando ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, 

nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 

 

Parágrafo Primeiro – Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, 

cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 

 

Parágrafo Segundo – A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do 

equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e 

expansão do serviço. ” 

 

O renomado Marçal Justen Filho (Concessões de Serviços Públicos – 

Comentários às Leis 8987 e 9074, de 1995, ed. Dialética, p. 126), ensina que 

adequação de serviços consiste em eficiência do ponto de vista técnico. Afirma, ainda, 

o brilhante jurista, que “A atividade deve ser estruturada segundo as regras técnicas a 

ela pertinentes e de modo a que se constitua em meio casualmente próprio para 

satisfazer necessidades dos usuários. ” 

 

E conclui o festejado autor que “As características da regularidade, 

continuidade e segurança são emanações diretas do conceito de eficiência. Alude-se, a 
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propósito, ao desenvolvimento de atividades permanentes e contínuas. Regularidade 

significa manutenção   da   prestação   do   serviço   segundo   padrões   qualitativos   e 

quantitativos uniformes. Continuidade é ausência de interrupção, segundo a natureza 

da atividade desenvolvida e do interesse a ser atendido. ” 

 

Patente, portanto, a inobservância ao disposto no art. 6º, da Lei 

8987/95. 

 

Perpetradas as lesões patrimoniais através da cobrança indevida, atingiu-se o 

sentimento de confiança que o cidadão mantém, e deve manter, em face do Estado e da 

efetividade da ordem jurídica. 

 

Por não ter restado ileso esse sentimento de confiança que deve permear o inter-

relacionamento Estado/cidadão, violou-se interesse de titularidade do indivíduo que o 

compõe. No Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6.º, VI, reflete assim: 

 

“Art. 6.º: São direitos básicos do consumidor: 

 

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos”. 

Note-se que, neste dispositivo, o Código de Defesa do Consumidor mostra a sua 

aversão não apenas à vantagem excessiva concretizada, mas também em relação à mera 

exigência. Basta que o fornecedor solicite vantagem desta natureza para que o 

dispositivo, ora em comento, tenha a sua aplicação de forma integral. Assim, porém, o 

autor firma a sua discordância com as cobranças, haja vista que o serviço JAMAIS FOI 

PRESTADO. 

“Art. 51. (...) 
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§ 1.º: Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem 

que: I – ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; 

 

– restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato 

de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual; 

 

– se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a 

natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias 

peculiares ao caso”. 

 

Ainda, o art. 51, XV, do Código de Defesa do Consumidor, que pode ser 

observado como ponto de apoio para que se possa reforçar a relação de consumo a qual 

o consumidor faz parte. Assim determina que: 

“Art. 51: São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 

 

XV – estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor”. 

 

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR 

 

Conforme disciplinado pelo art. 14 CDC, que prevê: 

 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação 

dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequados sobre sua fruição 

e riscos. 
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§ 1- O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que consumidor dele 

pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre os quais: 

 

- o modo de seu fornecimento; 

 

- o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

 

- a época em que foi fornecido. 

 

Passemos ao exame do art. 39 do CDC, que dispõe: 

 

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 

abusivas: 

 

 

- Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua 

idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou 

serviços; ” 

 

É isso decorre do simples fato de que a constatação primeira da capacidade do 

consumidor nas relações de consumo é a de que o consumidor é vulnerável e 

hipossuficiente. A característica mais marcante do consumo é a de que no mercado de 

consumo ele representa o elo fraco da relação, especialmente pelo fato de que não tem 

acesso às informações que compõem o processo produtivo, que gera os produtos e os 

serviços. 
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Esse reconhecimento é uma primeira medida de realização da isonomia garantida 

pela Constituição Federal. Significa que o consumidor é a parte fraca da relação de 

consumo. Essa fraqueza, essa fragilidade, é real, concreta, e decorre de dois aspectos: 

um de ordem técnica e outro de cunho econômico. 

 

O primeiro está ligado aos meios de produção, cujo conhecimento é monopólio 

do fornecedor. E quando se fala em meios de produção não se está referindo apenas aos 

aspectos técnicos e administrativos para a fabricação de produtos e prestação de 

serviços que o fornecedor detém, mas também, ao elemento fundamental da decisão: é o 

fornecedor que escolhe o que, quando e de que maneira produzir, de sorte que o 

consumidor está a mercê daquilo que é produzido. 

 

É por isso que, quando se fala em “escolha” do consumidor, ela já nasce 

reduzida. O consumidor só pode optar aquilo que existe e foi oferecido no mercado. E 

essa oferta foi decidida unilateralmente pelo fornecedor, visando seus interesses 

empresariais, que são, por evidente, a obtenção de lucro. 

O segundo aspecto, o econômico, diz respeito à maior capacidade econômica 

que, via de regra, o fornecedor tem em relação ao consumidor. 

 

É por isso que na interpretação dos contratos, tem-se de levar em conta a 

vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor. 

 

DOS DANOS MORAIS 
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Os fatos ensejadores desta ação abalam gravemente o ordenamento jurídico. As 

violações à Constituição e Leis são danos que merecem reparação moral. A conduta dos 

Réus, encontra-se em inteiro descompasso com suas obrigações legais. 

Perpetradas as lesões patrimoniais através da cobrança indevida, atingiu-se o 

sentimento de confiança que o cidadão mantém, e deve manter, em face do Estado e da 

efetividade da ordem jurídica. 

Falar de danos morais, propriamente dito, cumpre destacar que a pertinência da 

inclusão do dano moral em sede de ação indenizatória, por ato de conduta errônea e 

abusiva, restou consagrada pela atual Constituição Federal, em face da redação 

cristalina do art. 5.º, X, que relata: 

“Art. 5.º. (...) 

 

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”. 

 

Em suma, o Réu é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, 

quanto aos essenciais, contínuos. 

 

Portanto, a dor representada pelos transtornos, pelos aborrecimentos, pelas 

humilhações, pelos constrangimentos e pelos prejuízos de ordem moral. Dano este que, 

por sua vez, não pode deixar de ter uma resposta jurídica, em especial, do ponto de vista 

da reparação. 

 

 

Assim, a parte autora requer que seja declarado o dano moral suportado por ele, 

sendo arbitrado o valor da indenização por esse Juízo. 
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DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

 

A questão do ônus da prova é de relevante importância, visto que a sua 

inobservância pode vir a acarretar prejuízos aos que dela se sujeitam, mormente à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 

 

Levando-se a efeito o disposto no art. 333 do Código de Processo Civil, provas 

são os elementos através dos quais as partes tentam convencer o Magistrado da 

veracidade de suas alegações, seja o autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, seja 

o réu, quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Lembrando que estas deverão ser indicadas na primeira oportunidade de se falar aos 

autos, ou seja, Petição Inicial e contestação. 

 

Oportunamente vejamos as lições de VICENTE GRECO FILHO, com a 

proficiência que lhe é peculiar, em sua obra Direito Processual Civil Brasileiro, 2º 

volume, edição 1996, Editora Saraiva que: “No momento do julgamento, porém, o juiz 

apreciará toda a prova (e contraprova) produzida e, se ficar na dúvida quanto ao fato 

constitutivo, em virtude do labor probatório do réu, ou não, o autor perde a demanda e o 

juiz julga a ação improcedente. O mesmo vale, em face do réu, quanto ao fato extintivo, 

modificativo ou impeditivo do direito  do autor”. 

 

Tecidas tais considerações reportemo-nos ao Código de Defesa do Consumidor, 

que traz uma inovação inserida no inciso VIII, artigo 6º do CDC, onde visa facilitar a 

defesa do consumidor lesado, com a inversão do ônus da prova, a favor do mesmo; no 

processo civil só ocorre a inversão, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação, 

ou quando for ele hipossuficiente, constatando-se a inversão do onusprobandi. 
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Da exegese do artigo vislumbra-se que para a inversão do ônus da prova se faz 

necessária a verossimilhança da alegação, conforme o entendimento do Juiz, ou a 

hipossuficiência das autoras. 

 

Portanto, são 02 (duas) as situações, presentes no artigo em tela, para a concessão 

da inversão do ônus da prova, quais sejam: a verossimilhança e(ou) a hipossuficiência. 

 

A verossimilhança é mais que um indício de prova, tem uma aparência de 

verdade, o que no caso em tela, se constata através das ordens de serviço em anexo. 

 

Por outro lado, a hipossuficiência é a diminuição de capacidade do consumidor, 

diante da situação de vantagem econômica da empresa fornecedora. 

 

Daí, a relevância da inversão do ônus da prova está em fazer com que o 

consumidor de boa-fé torne-se mais consciente de seus direitos e o fornecedor mais 

responsável e garantidor dos bens que põe no comércio. 

 

Portanto, haja vista, a verossimilhança da alegação do autor e da hipossuficiência 

do mesmo, este faze jus, nos termos do art. 6º, viii da lei 8.078/90, a inversão do ônus 

da prova ao seu favor. 

 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

 

Cumpre ressaltar que, demonstrados a presença dos requisitos do art.273 do CPC, 

ensejadores do deferimento da tutela, notadamente face a possibilidade de advirem a 

parte Autora danos irreparáveis, posto que não obterá crédito com a negativação do seu 
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CPF nos cadastros restritivos de créditos, além deste servir como instrumento de coação 

para o credor haver crédito que ainda encontra-se sub judice. 

 

Necessário salientar que, ao contrário, nenhum prejuízo gerará ao Réu que poderá 

cobrar o débito, caso existente. 

 

Destarte, requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de coibir a 

Ré na obrigação de não fazer, qual seja, não negativar o CPF do autor nos cadastros 

restritivos de créditos, SPC e SERASA. 

 

PEDIDOS 

 

Diante do exposto, postula a parte Autora: 

 

I. Seja deferida a Antecipação dos efeitos da tutela, determinando que, seja 

excluído o  CPF da parte Autora dos cadastros de proteção ao crédito, tendo em 

vista a veracidade dos fatos narrados, em um prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de multa  diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

 

 

II. Seja confirmada a tutela antecipada concedida; 

 

 

III. Que seja rescindido o contrato número 709701094556222, bem como seja 

declarado por sentença a inexistência de qualquer débito da parte autora junto 

aos Réus, sob pena de multa diária de R$50,00 (cinquenta reais); 
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IV. Sejam os Réus condenados de forma solidária a indenizar a parte Autora a 

quantia de R$35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais) a título de danos 

morais, devidamente atualizada desde a data do evento danoso, na forma da 

Súmula 54 do STJ; 

 

 

V. Inversão do ônus da prova, reconhecendo os direitos básicos do consumidor, 

elencados no artigo 6º do CDC; 

VI. Requer a citação da Empresa Ré, para comparecer a audiência de conciliação 

que poderá ser convolada em instrução e julgamento e querendo, responder aos 

termos da presente, sob pena de revelia e confissão quanto a matéria fática. 

 

DOS MEIOS DE PROVAS 

 

Por fim, protesta pela produção de prova documental suplementar e depoimento 

pessoal do representante legal da Ré. 

 

 

Dá-se à causa, o valor de R$35.300,00 (trinta e cinco mil e trezentos reais. 

 

 

Pede deferimento. 
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Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2016. 

 

 

Carla Oliveira                     Marina Albes 

OAB/RJ 117.254       OAB/RJ 123.856 
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Petição 3 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL – RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

MARTA ALBUQUERQUE, brasileira, atendente, solteira, 

(identidade) nº 33.333.333-3, expedida pelo Detran RJ, (CPF) nº 333.333.333-, 

domiciliada nesta Cidade à Rua Araguaia, 33, JD Sta Rita, Nova Iguaçu, CEP nº 

33333-333, RJ, vem por intermédio de sua advogada in fine assinado, requerer que as 

publicações no D.O. sejam realizadas em nome da patrona Dra. FERNAN DA 

MELLO, OAB/RJ 333.333, com endereço profissional localizado na Avenida Ministro 

Edgard Romero, 333, Madureira, CEP 33333-333, RJ, para os fins do art. 39, I, do 

CPC, vem mui respeitosamente perante a Vossa Excelência,  propor a presente 

 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS 

 

em face do BANCO DOM HÉLDER, CNPJ sob o nº 33.333.333/0003-33, localizado 

nesta Cidade, na Avenida Rio Branco, 185, loja B, Centro , RJ, CEP 33.333-333, na 

pessoa de seu  representante legal, pelos fatos e fundamentos de direito que passa a 

expor para ao final requerer: 

 

DOS FATOS 

A Autora é cliente do Banco Réu há aproximadamente 2 anos, Conta 

333333-3, Agência 3217, possuía cartão da conta corrente, cartão "BANCO DOM 
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HÉLDER", aonde utilizava normalmente receber os eu pagamento da Prefeitura para 

saques e compras em débitos automáticos. 

 

Ocorre que, SEM SUA SOLICITAÇÃO", urge dizer que o cartão 

utilizado pela Autora ainda estava na validade, expiraria somente em 06/2017, o banco 

réu em maio de 2015 enviou um cartão para a residência da Autora nº 

3333.3333.3333.3333, denominado "BANCO DOM HÉLDER Free".  Tendo a 

Autora ido agência do banco Réu Shopping Via Brasil para saber o porquê do envio do 

novo plástico, aonde o gerente do banco informou que o cartão objeto da ação 

servia para substituir o anterior, com o bônus de ser MULTIPLO, ou seja, a Autora 

poderia realizar compras na função débito e também crédito sem qualquer ônus se a 

Autora realizasse mensalmente compras em qualquer valor. 

 

Tendo desbloqueado o cartão após a informação. 

 

 

Em 22-4-2015 a Autora feliz da vida realizou uma compra nas Lojas 

Americanas no NA FUNÇÃO CRÉDITO no valor de R$ 32,00. Vindo a fatura com 

vencimento em 14-3-2015, no valor da compra R$ 32,80, com a isenção da anuidade. 

VIDE AVISOS A RESPEITO DA ISENÇÃO DA ANUIDADE NA FATURA. 

 

Após a compra supracitada, a Autora tentou realizar no "DIA DOS 

NAMORADOS", 12 DE JUNHO DE 2015, uma compra do presente para o seu 

namorado, aonde a compra foi recusada tanto na função crédito como débito. "A 

Autora tinha na conta corrente/poupança mais de R$ 199,00 disponíveis para compras 

e saques". 

 

Depois do enorme constrangimento ocasionado com a recusa da compra, a 

Autora, pediu para a atendente da loja aguardar com o PRESENTE escolhido, para que 
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pudesse tentar sacar o dinheiro no caixa eletrônico. SENDO QUE A AUTORA 

TAMBÉM NÃO CONSEGUIU SACAR O DINHEIRO. 

 

Em nenhum momento apareceu que a Autora havia errado a senha, mas 

sim a mensagem "OPERAÇÃO NÃO AUTORIZADA". 

 

No dia seguinte a Autora se dirigiu a agência e o gerente não soube 

informar o que havia ocorrido após ter procurado no sistema, tendo dito que o 

problema era do cartão e que enviaria um 3º plástico em substituição ao objeto da 

ação. 

 

A Autora recebeu na sua residência o novo plástico nº 

3333.3333.3333.3332, tendo após o desbloqueio os mesmos problemas, não podendo 

ter usufruído do cartão. Tendo ligado para o SAC da Ré. 

A atendente informou que no sistema aparecia que o cartão só estava na 

função débito, MAS QUE olhando por outro "ângulo" no sistema aparecia na função 

débito e crédito e que chegou a conclusão que teria que VINCULAR o seu cartão a sua 

conta corrente/poupança e que após o procedimento entraria em contato com a Autora. 

 

Após alguns dias, a Ré ligou para o celular da Autora, informando que a 

Autora poderia utilizar o seu cartão normalmente na função crédito e débito. PORÉM 

A TÉ A PRESENTE A AUTORA NÃO CONSEGUIU UTILIZAR O CARTÃO. 

 

COMO A AUTORA NÃO CONSEGUIU UTILIZAR O CARTÃO, 

CHEGARAM em julho de 2015, COBRANÇAS DE ANUIDADES "ANUIDADE 

DIFERENCIADA" no valor de R$ 19,90 mensal (POIS A PROMESSA ERA DE 

ISENÇÃO DA NUIDADE É MEDIANTE A COMPRA MENSAL DE QUALQUER 

VALOR), TENDO A AUTORA PAGADO AS ANUIDADES COBRADAS 

INDEVIDAMENTE, (vide faturas do cartão de crédito e comprovantes de pagamentos 
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de julho em diante). Requerendo na presente, a restituição dos valores pagos pela 

anuidade em dobro. 

 

ATUALMENTE DEVIDO AS FALHAS REITERADAS DO BANCO 

RÉU A AUTORA FOI PRIVADA DO SEU DIREITO DE COMPRA A CRÉDITO 

OU DÉBITO. 

 

Além de toda a narrativa acima, outro fato é que, o Banco Réu debitou de 

setembro de 2015 até a presente data supostas tarifas de pacote de serviços da conta da 

Autora que nunca foram aquiescidas e nem houve aviso prévio, no valor absurdo de 

R$ 52,00. CONFIGURANDO UM INEXORAVEL ABUSO DE DIREITO DO 

BANCO RÉU!  Vide extratos em anexo que demonstram que em maio de 2015 a 

Autora possuía o saldo de R$ 231,48 (duzentos e trinta e um reais e quarenta e oito 

centavos). Correndo o risco da Autora ficar com saldo negativo e supostamente entrar 

no cheque especial: "LIMITE BANCO DOM HÉLDER MASTER", ESTE ÚLTIMO, 

A SABER, TAMBÉM NÃO CONTRATADO PELA AUTORA. 

 

Seguem alguns números de protocolos de reclamação fornecidos pelo o Banco Réu a 

Autora: 

I. SAC 0800 333 3333 - atendente Radamesse; 

II. Atendente Maria Vanessa - protocolo 33333333; 

III. Protocolo 33333333; 

IV. Atendente Tatiane - Protocolo 33333333 

 

 

Desta feita, não resta outra atitude a autora, senão propor a presente ação, 

visando à condenação da réu à satisfação das consequências legais extraídas de toda 

problemática. 

 

DOS FUNDAMENTOS 
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Eis que, o Código de Defesa do Consumidor é, garantia constitucional, conforme 

dispõe o artigo 5º, XXXII, da constituição da Republica do Brasil. 

 

Art. 5º, XXXII – O Estado promoverá na forma da lei, a defesa do consumidor; 

 

 

Devidamente positivado, a Lei 8.078/90, expressa de forma clara, em seu 

artigo 2º, para todos os fins legais, o conceito de Consumidor, qual seja: 

 

"Art. 2º: Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final". 

A relação jurídica existente entre a Autora e a Ré apresenta-se como relação 

de consumo, estando sob o pálio da Lei n.º 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor), haja vista que o aludido diploma legal dispõe, em seu artigo 3º: 

 

 

Art.3º: Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades 

de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

(grifo nosso) 

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial 

 

§ 2º Serviço como qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito, e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

Portanto, são inteiramente aplicáveis os dispositivos da lei consumerista, 

mormente os inerentes à proteção contratual e às cláusulas abusivas. 
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Ocorre que, sabidamente, interpreta-se tal dispositivo com a finalidade de 

equilibrar as partes em relação em que há patente desequilíbrio, sendo a escolha do 

legislador quando da positivação do artigo 4º do Código de Defesa do consumidor. É 

pacífica, a existência no mundo jurídico dos princípios contratuais de boa-fé subjetiva 

e objetiva, além de todos os ideais de respeito aos interesses individuais e coletivos. 

 

“Artigo” 4º: A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade 

de vida, bem como a transparência das relações de consumo, atendidos os  

seguintes princípios: 

“Inciso I: reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; ”. 

 

Ainda, sob a condução cognitiva da utilização do serviço da Ré, e dada o 

patente desequilíbrio entre as partes desta relação, nada mais justo do que a aplicação 

do artigo 6º, do renomado diploma legal onde possibilita a inversão do "onus 

probandi" em favor da parte inferiorizada, qual seja o consumidor. 

 

"Artigo 6º: São direitos básicos do consumidor;" (...) 

"Inciso VIII: A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências;" 

 

Verifica-se, portanto, que o fornecedor descumpriu o prazo determinado para 

a montagem do armário, caracterizando-se o inadimplemento contratual que gerou, 

ainda, danos morais a consumidora na presença de seus familiares. 
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Ademais, a oferta, seja qual for a forma pela qual é veiculada, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser 

celebrado, nos exatos termos do art. 30 do Código Consumerista. 

 

No que tange a questão, disciplina o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor: 

 

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por 

qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços 

oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se 

utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 

 

Ressalte-se ainda que o art. 14 do CDC determina que todo dano causado pelo 

serviço (fato do serviço) prestado de forma defeituosa pelo fornecedor, deve ser 

indenizado, sendo a responsabilidade do mesmo objetiva, independente da existência 

de culpa do fornecedor. 

  

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas 

sobre sua fruição e riscos. (grifo nosso) 

 

DA OFERTA 

 

O Código de Defesa do Consumidor garantiu em diversos de seus 

dispositivos o dever de veracidade nas mensagens publicitárias. Estabelece ainda que a 

oferta, portanto, abrangem informações, promoções de vendas, publicidade, etc., que 

são veiculadas por qualquer forma ou meio de comunicação com relação aos produtos 

e serviços oferecidos ou apresentados. 
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Assim preceitua o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor ao iniciar suas 

disposições sobre a oferta: 

 

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa veiculada por 

qualquer forma ou  meio  de  comunicação  com   relação  a  produtos  e     

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou 

dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.(grifo nosso). 

 

Ademais, o princípio da veracidade encontra respaldo no artigo 37, parágrafo 

1º, que em razão da boa- fé objetiva e do dever de veracidade das informações 

prestadas, que exige haver sempre uma correspondência entre o conteúdo da 

publicidade e as características veiculadas dos bens e serviços. 

 

Há também o artigo 36, parágrafo único, conhecido como princípio da 

transparência da fundamentação, o qual impõe que o fornecedor que mantenha em seu 

poder dados aptos a comprovar as informações veiculadas. O dispositivo tem por fim 

estipular que o anunciante demonstre a veracidade das afirmações anunciadas, 

caso questionado pelos legítimos interessados, entre eles o consumidor. 

 

DO DANO MORAL 

 

A garantia da reparação do dano moral é absolutamente pacífica, tamanha é 

sua importância, que  ganhou texto na Constituição da Republica Federativa do Brasil, 

no rol do artigo 5º, incisos V e X dos direito e garantias fundamentais: 

 

"Inciso V: é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem”; 
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“Inciso X: “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”; 

 

Portanto, o descumprimento da promessa e cumprimento do dever que fez 

constar em nota no momento da compra, o qual seria a obrigação de montar o armário 

no prazo descrito faz com que a consumidora suporte constrangimento desnecessário, 

sendo submetida a situação embaraçosa e violadora de sua honra subjetiva. 

 

Assim, dispõe no artigo 186 do Código Civil no qual garante a reparação do 

dano, ainda que, exclusivamente moral. 

 

"Artigo 186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito”. 

 

Ainda neste sentido nos remetemos ao artigo 927 do Código Civil, no qual 

dispõe a obrigação de  indenizar a parte lesada em face do dano ocorrido. 

 

"Artigo 927: Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará- lo”. 

 

Conforme dada as tentativas para solucionar a questão pela Autora, fica 

evidente a sua boa fé e a transparência no qual se da em face do caso apresentado, 

não havendo que olvidar que a autora foi vítima de má administração do serviço 

prestado com exclusividade pela parte ré, que causou grande constrangimento a 

consumidora. 
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Ademais, a indenização por danos morais deve ser fixada num montante que 

sirva de aviso à ré, de que  o nosso direito não tolera aquela conduta danosa 

impunemente, devendo a condenação atingir efetivamente, de modo muito 

significativo, o patrimônio da causadora do dano, para que assim o Estado possa 

demonstrar que o Direito existe para ser cumprido. 

 

DOS PEDIDOS 

 

Ante o exposto e, dada à forma pacífica e uniforme com que tal tema vem 

sendo tratado pelos Tribunais, vem a Autora mui respeitosamente, a presença de Vossa 

Excelência que digne, 

1. A concessão da Gratuidade de Justiça a autora em caso de recurso; 

 

 

2. A citação da RÉ, para que querendo e podendo, conteste a presente 

peça exordial, sob pena de revelia e de confissão quanto à matéria de fato, de acordo 

com o art. 319 do Código de Processo Civil; 

 

3.  A  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA,  na  forma  do  art.  

6º,  VIII  da  Lei 8.078/90. 

 

 

4.  Requerer que o banco Réu desbloqueie na função crédito e 

débito o cartão nº 3447 3157 3618 1479, em 48h, sob pena de 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais) a ser arbitrada na própria 

sentença; 

 

5. Requerer que o banco Réu, cumpra com a promessa de isenção 

de anuidade do cartão de crédito "BANCO DOM HÉLDER Free", no caso de 

compras mensais de qualquer valor, sob pena de multa por cada cobrança indevida 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) a ser arbitrada na própria sentença; 
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6. Requerer que o banco Réu, restitua em dobro a Autora, os valores 

descontados indevidamente de tarifas de pacote de serviços da conta nº 333333-0, até 

dez 2015 = R$ 231,48 (duzentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), com a 

dobra R$ 462,96 (quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos), 

devendo   ser   atualizado   desde   o   desembolso;   assim   como,   cancelamento 

eventuais débitos de LIMITE"BANCO DOM HÉLDER MASTER" oriundo do 

Abuso de Direito do banco Réu que debitou tarifas  indevidas  do saldo existente 

na conta da Autora; 

7. Requerer que o banco Réu, restitua em dobro a Autora, os valores 

descontados indevidamente na fatura do cartão de crédito da Autora do mês de julho 

de 2015 em diante, "ANUIDADE DIFERENCIADA" no valor de R$ 19,90 mensal; a 

saber o total de R$ 139,30 (cento e trinta e nove reais e trinta centavos), com a dobra, 

R$ 278,60 (duzentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), devendo ser 

atualizado desde o desembolso; 

VIII.; 

 

IX. Requer ainda, que seja julgado procedente a presente  demanda  

condenando a Ré a indenizar a Autora, em danos morais oriundos da prática de ato 

ilícito e de publicidade enganosa conforme comprovado na exordial, no montante de 

R$ 16.000,00  (dezesseis mil reais). 

 

Protesto por todos os meios de prova admitidos em Direito, em especial, 

depoimento pessoal da RÉ, prova documental e testemunhal. 

Dar-se a causa o valor de R$ 31.000,00 (trinta um mil reais) 

 

 

Termos em que, 

P. Deferimento. 
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Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2015. 

 

Tânia Telles Andrade - OAB/RJ 141.785 
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Petição 4 

 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO  JUIZADO ESPECIAL CÍVEL  DA COMARCA DA 

CAPITAL/RJ. 

 

 

 

JANETE BRANDÃO, brasileira, solteira, inscrita no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF) sob o nº 444.444.444-44, portadora da Carteira de 

Identidade nº 4444444 – DETRAN/RJ, residente à Av. Santa Cruz, 

4444 – Bl 44 apto 444 - Senador Camará – Rio de Janeiro – RJ – CEP 44444-

444, vem através de sua advogada, instrumento procuratório anexo, 

vem, respeitosamente à presença de V. Exª, com fulcro na Lei 

9099/1995 e na Lei 8078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), 

propor: 

 

 

 

 

Em face da empresa: Paulo Messias da Silva, inscrito sob o CPF: 

444.444.444-44, devendo ser citado em seu trabalho na Rua R. 

Gravataí, 44 – Jacaré – Setor – TI - , Rio de Janeiro - RJ, 44444-444 

& BANCO DOM HÉLDER, inscrita sob o CNPJ: 44.444.444/4444-

44, com sede à Av. Rio Branco nº 44- A Centro - CEP 44444-444, 

onde deverão ser citadas, através de seus representante legais, pelas 

razões de fato e de Direito a seguirem expostas. 

 

 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DANOS 

MORAIS 
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Requer ainda, que as publicações e intimações sejam 

feitas no endereço declinado acima e em nome de DR. RODOLFO 

PANDOLFI OAB/RJ 444.444, bem como anotado na capa dos autos o 

seu nome. 

 

 

 

I – DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA 

 

Postula a (o) Requerente, para todos os fins de direito, os 

benefícios da Justiça Gratuita por estar atualmente, com grandes dificuldades 

materiais e, por isso, sua situação econômica não lhe permite pagar as custas do 

presente trâmite sem prejuízo do sustento próprio e/ou de sua família. 

 

Portanto, por estar a Requerente na condição análoga ao 

previsto na Lei nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, com as alterações 

introduzidas pela Lei 7.871/89, c/c Art. 1º da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 

1983, bem como o que determina a nossa Carta Magna, promulgada em 1988, 

fazendo jus a tal benefício, até, pelo menos, que se prove o contrário, tendo em 

vista que tal benefício é direito personalíssimo, líquido e certo, apesar de poder 

ser revogado a qualquer tempo. O texto constitucional estabelece, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, in verbis: 

 

“Art. 5º O Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovem 

insuficiência de recursos” 

 

DAS PUBLICAÇÕES: 

INICIALMENTE: 
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Da mesma forma, os artigos 2º e 9º da Lei de 

Assistência Judiciária (Lei nº 1.060/50) são expressos quando dispõem, 

respectivamente: 

 

“Art. 2º. Gozarão dos benefícios desta lei os 

nacionais ou estrangeiros, residentes no país, que 

necessitem recorrer à Justiça Penal, civil, militar 

ou do trabalho. 

Parágrafo único. Considera-se necessitado, para 

os fins legais, todo aquele cuja situação 

econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários   de advogado, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família.” 

 

 

Cumpre esclarecer, que a autora efetuou a compra do carro Corsa 

Wagon, ano 2008/2009, (Branco/4 portas), Placa: KNL444, Renavan: 

444444444, Chassi: 8AGSE35NXWR444444, sob financiamento da 2º Ré 

Banco BANCO DOM HÉLDER), no valor de R$ 19.000,00 (dezenove 

mil reais). 

 

Desta forma, no ano de 2010, por problemas financeiros, a parte 

autora repassou o veículo ao 1º Réu (PAULO MESSIAS DA SILVA), 

sob as seguintes condições: 

 

I. Com a condição do 1º Réu quitar as dívidas pendentes  até  

aquela época e fazer a transferência para seu nome (1º Réu) 

assumindo o restante do financiamento do referido veículo. 
 

II. Onde foi acordado o valor de R$ 750,00 (setessentos e cinquenta 

reais) em 3 (três) parcelas como entrada. Valores estes 

adimplidos e pagos a parte autora. 

 

DOS FATOS: 
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Ademais, menciona a autora que inocentemente entregou toda a 

documentação do veículo no momento do pagamento da 1º parcela, e 

assim acordaram a transferência do financiamento. E que atualmente 

somente possui as segundas vias das multas impressas em seu nome 

atrelado ao veículo em questão. 

 

 

Posteriormente começaram os problemas da parte autora com os Réus, 

pois a 2º Ré não efetuou a transferência do referido financiamento de fato para o 

1º Réu, e esta vem a receber cobranças por telefone dos valores que não foram 

cumpridos pelo 1º Réu. 

 

No intuito de obter esclarecimentos sobre os valores que estão sendo 

cobrados em seu nome e CPF não consegue atendimento na 2º Ré (BANCO DOM 

HÉLDER) presencialmente e pela Central de Atendimento que informa que não 

consta nada no CPF da autora razão pela qual não pode nem anotar os 

protocolos de atendimento. Inobstante face as informações que se contradizem 

não entende a autora. 

 

Para sua surpresa e diante de todos os trantornos que vem sofrendo face 

as atitudes dos Réus e diante das cobranças do Banco, a autora identificou que  a 

dívida não foi quitada junto a 2º Ré, e esta não fornece informações suficientes 

sobre que valores esta aberto em seu nome ja que a transferência de 

financiamento não foi realizada. 

 

Não pode a demandante ser prejudicada por uma divida que era pra 

ser reconhecida e já transferida ao 1º Réu, isso vem abalando-a 

emocionalmente diante de arcar com uma dívida que está em seu nome 

indevidamente por CULPA ÚNICA EXCLUSIVA DE TODOS OS 

RÉUS. Contudo, ainda convém mencionar a inércia do 1º réu em procurar 

também assumir o montante acordado pelo qual a parte autora provará 

através de testemunhas que presenciaram o fato. 

 

A situação chegou ao extremo, razão pela qual, a empresa não 

vê alternativa de ser ressarcida pelos danos materiais e morais provocados 
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única e exclusivamente pelos Réus, senão através das  medidas  judiciais  

adequadas para a proteção de seu direito infligido. 

 

 

Entende a jurisprudência majoritária que o consumidor lesado 

não é obrigado a esgotar as vias administrativas para poder ingressar com 

ação judicial, mas sim, pode fazê-lo imediatamente após deflagrado o 

dano. 

 

Art. 14 – O fornecedor de serviço responde 

independentemente de existência de culpa, 

pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos á 

prestação dos serviços, bem como por 

informações insuficientes ou inadequadas 

sobre sua fruição e riscos. 

 

A responsabilidade civil da Ré, sem dúvida, é de ordem 

objetiva, como para todas as empresas prestadoras de serviço, e no caso se 

verificou pela falha e ausência de respeito ao consumidor, cuja 

característica é a irrelevância da presença da culpa, cuja prova se dispensa. 

 

Vale ressaltar, sobre a responsabilidade da requerida, para tanto, 

necessário transcrever novamente dizeres do Dr. Sérgio Cavalieri Filho em sua 

obra já citada, na pág. 366, sobre a Teoria do Risco do Empreendimento: 

 

“Todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado 

de consumo tem o dever de responder 

pelos eventuais vícios ou defeitos dos 

bens e serviços fornecidos, 

independente de culpa”. 

 

DO DIREITO: 
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Este dever é imanente ao dever de obediência ás normas técnicas 

e de segurança, bem como os critérios de lealdade, quer perante os bens e 

serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. 

 

O consumidor não pode assumir os riscos da relação de consumo, 

não pode arcar sozinho como os prejuízos decorrentes dos acidentes de consumo 

sem indenização. O individuo ou firma, que pratique qualquer ato, omisso ou 

comissivo, de que resulte prejuízo deve suportar as consequências de seu 

procedimento. É regra elementar de equilíbrio social. 

 

A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que 

a responsabilidade do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação “Danun In Re Ipsa” ,ao ser constatado o 

evento danoso, surge à necessidade de reparação, não havendo que se 

cogitar da prova do prejuízo, vez que, presentes os pressupostos legais 

para que haja a responsabilidade civil, quais sejam o nexo de causalidade e 

culpa. 

A empresa foi lesada, vitima do erro ocasionado pelo Réu, 

denotando a conduta Abusiva e ilegal do procedimento. O dano moral, 

como toda e qualquer lesão a direitos constituiu prioridade suscetível de 

reparação pela Ordem jurídica. Basta que existam atos lesivos atentados 

contra interesse extrapatrimoniais de pessoa física ou jurídica, através de 

ação ou omissão de terceiros. 

É caracterizada pelo constrangimento, a vergonha, o 

sofrimento de alguém, em decorrência de um ato danoso. É a dor física ou 

psicológica sentida pelo indivíduo, no caso em tela, a humilhação de estar 

sendo cobrado pelo próprio requerido que deu origem a toda lide. A 

reparabilidade do dano moral pressupõe a coexistência de três elementos 

básicos: 1) Conduta antijurídica  do agente; 2)A existência de um 

dano sofrido pela vítima; 3)O nexo de causalidade entre a conduta 

ilegal e o dano suportado. 

 

No caso em exame é flagrante a ocorrência dos três elementos 

aludidos que configura a ocorrência do dano moral, cujo fundamento ressarcitório 

converge na direção de três forças, quais sejam: 

DO DANO MORAL: 
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I. CARÁTER PUNITIVO: a fim de que a Ré, causadora do dano, seja 

castigada pela ofensa praticada; 

II. CARÁTER PEDAGÓGICO: somente com a imposição de severas 

penas pecuniárias, poderá, talvez, inibir de maneira eficaz, as 

atitudes desmedidas das grandes empresas em detrimento do 

hipossuficiente e incauto consumidor; 

III. CARÁTER COMPENSATÓRIO: com o recebimento da 

importância pecuniária e a sensação de justiça feita, o dano 

experimentado pela vítima, certamente terá os seus reflexos no 

íntimo do Autor reduzido. 
 

 

 

Mediante o exposto, Requer o autor, perante V. Exa: 

 

1. A CITAÇÃO DOS RÉUS para, querendo, contestar os pedidos, 

sob pena de revelia e confissão; 

 

2. A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, com base na Lei 1.060/50, em 

razão de o autor ser hipossuficiente não tendo meios de custear as 

despesas processuais. 

 

3. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, por força do ART. 6º, 

inciso VIII, da Lei 8.078/90, em favor da demandante. 

 

4. Que o financiamento do veículo e quaisquer dívidas e parcelas 

atreladas a este financiamento sejam repassadas ao CPF 

(444.444.444-44)do 1º Réu PAULO MESSIAS DA SILVA; 

 

5. Que seja declarada a inexistência de qualquer debito atrelado a este 

financiamento no CPF da autora junto ao 2º Réu Banco BANCO DOM 

HÉLDER uma vez que já foram solicitados a transferência; 

DO PEDIDO: 
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6. Que o 1º Réu assuma e reconheça o montande da dívida relacionada ao 

carro adquirido em seu CPF; 

 

7. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

cujo importe será fixado consoante o prudente arbítrio de Vossa 

Excelência. 

 

8. Que a ré seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios no 

valor de 20% (vinte por cento) o valor da causa. 

 

 

Dá-se á causa o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

 

Nestes Termos 

Pede e Aguarda Deferimento. 

 

 

  Rio de Janeiro,__de Janeiro  de 2016. 

 

 

DR. RODOLFO PANDOLFI 

OAB/RJ 444.444 

 


