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RESUMO
MARQUES, B. M. O uso da linguagem jurídica por apenados em cumprimento
de privação de liberdade. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do
Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2014.
O acesso à justiça é o desejo de todo cidadão que se encontra em alguma situação
de conflito social. Esse anseio é notavelmente maior quando o que se pretende é
retomar a liberdade, por estar submetido ao cumprimento de uma sanção penal que
a restrinja. Nessa perspectiva, a presente pesquisa objetiva analisar o uso da
linguagem jurídica por apenados em cumprimento de privação de liberdade na
tentativa de interagirem, ou promoverem um diálogo com o Poder Judiciário a fim de
que possam receber benefícios de execução penal, tais como saída temporária,
progressão de regime, remição, entre outros. Ao considerarmos a linguagem
jurídica como expressão de uma ideologia de ordem e poder, a sociedade a
considera como uma linguagem caracterizada pelo prestígio. No entanto, em não
raras oportunidades, a mesma pode representar um obstáculo ao acesso à justiça,
por restringir seu entendimento a um pequeno grupo de conhecedores e praticantes
de suas peculiaridades. É interessante destacarmos que os reeducandos,
frequentemente de pouco ou nenhum grau de escolaridade, constantes alvos de
preconceito pela situação de privação da liberdade em que se encontram e
conhecidos por utilizarem uma linguagem estigmatizada, quando se valem das gírias
próprias do sistema prisional, transformam o modo como usam a própria linguagem
na tentativa de alcançar a justiça. O corpus da presente pesquisa constituiu-se de
uma amostragem formada pela aplicação de questionários aos internos da Cadeia
Pública de Tombos/MG, bem como de petições por eles escritas e remetidas à Vara
das Execuções Penais da Comarca do município em comento. O presente estudo
assinalou que muitas vezes a linguagem jurídica inibe o cidadão comum a alcançar
a justiça real; no entanto, o apenado privado de liberdade vale-se dessa forma de
manifestação, compreendendo os institutos relativos ao cumprimento de sua
sentença, e exteriorizando esse entendimento ao interagir com o Poder Judiciário
através de petições por eles redigidas em notável linguajar forense, que são
posteriormente remetidas ao Juízo das Execuções Criminais.
Palavras-chave: linguagem jurídica; heterogeneidade; apenados.

ABSTRACT
MARQUES, B. M. The legal language use by liberty deprivation convicts.
Campos dos Goytacazes, RJ: Darcy Ribeiro North Fluminense State University –
UENF, 2014.
Access to justice is the desire of every citizen who is in a situation of social conflict.
This desire is notably higher when it is intended to have freedom back, for being
submitted to a criminal punishment that inhibits it. This way, this research aims to
analyse the use of legal language by liberty deprivation convicts in an attempt to
interact or promote a dialogue with the Judiciary, in order to obtain benefits from
criminal execution such as temporary exit, system progression, penalty decrease,
among others. Once the legal language is considered as an expression of order and
power ideology, the society considers it as a language characterized by prestige.
However, in not rare opportunities it can be a barrier to justice access, by restricting
its understanding to a small group formed by experts in its peculiarities. It is
interesting to emphasize that these convicts, usually with little or no schooling,
constant prejudice targets by their segregation and known for using a stigmatized
language when using prision system common slangs, transform the way they use
their language in an attempt to achieve justice. In order to know and attain their
rights, these prisoners come to dominate forensic language, which is only typically
used by students and professional of legal field, what confirms the language
heterogeneity and life, that is influenced by variants. The corpus of this research
consisted of a sample formed by applying questionnaires to Tombos/MG Public
Chain convicts, as well as written and sent petitions to the Court of Criminal
Executions of the town under discussion. This study pointed out that often the
forensic language precludes ordinary people to achieve real justice, however, the
liberty deprivation convict uses this manifestation form, understanding institutes
concerning the sentence conclusion, and externalizing this comprehension when
interacting with the judiciary through petitions written by them in remarkable forensic
language, which are then forwarded to the Criminal Execution Court.
Keywords: legal languagem; heterogeneity; convicts.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Nossa proposta busca perscrutar as implicações dos usos da linguagem
jurídica por apenados em cumprimento de privação de liberdade, com o intuito de
viabilizar seu acesso efetivo à justiça. Sabemos que a linguagem é imprescindível
para a convivência e troca de conhecimentos, e primordial para o convívio do
homem em sociedade, revelando-se como instrumento necessário de exercício de
articulação e poder em substituição à força física, conforme a perspectiva
foucaultiana.
Sob esta orientação, podemos afirmar que a linguagem conecta o homem à
sua realidade. Entretanto, a linguagem jurídica muitas vezes é permeada de
prolixidade e rebuscamento, não alcançando seu objetivo principal: uma
comunicação apta a possibilitar a interação entre os cidadãos e o Poder Judiciário,
de modo a resultar em

justiça e pacificação para as relações sociais. Toda a

sociedade sofre quando ocorrem interferências na linguagem forense, no entanto,
destacamos que as pessoas que se encontram segregadas em sistemas prisionais
acabam por padecer ainda mais quando há falhas na comunicação dentro do mundo
do direito. Esses apenados, além de suportarem a visão estigmatizada que lhes é
dirigida por toda a sociedade, são forçados a tomar uma atitude a fim de se tornarem
visíveis e se contraporem ao esquecimento - a que, muitas vezes, ficam submetidos
por parte do Poder Judiciário-, como forma de se fazerem lembrar pelos
responsáveis por suas execuções penais. Desta forma, os reeducandos se valem da
compreensão e uso de uma linguagem extremamente técnica para conhecerem e se
beneficiarem de alguns institutos processuais durante o cumprimento de sua pena.
Assim, nossa proposta consiste na análise da linguagem jurídica utilizada
pelos mencionados apenados detentores de diferentes graus de escolaridade,
tempos de detenção, reiterações delitivas, entre outros, de modo a observar

a

apropriação e concretização dessa linguagem no contexto em que se inserem, uma
vez que visam resguardar seus direitos e obter a concessão de benefícios durante a
execução criminal.
A escolha do tema levou em consideração o fato de que há diversos estudos,
tais como os de Preti (1984) e Remenche (2003) sobre as gírias utilizadas por
detentos, enfatizando o uso de uma linguagem considerada de baixo prestígio pela
sociedade, notadamente, por advir de um grupo que normalmente é alvo de
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preconceito. Todavia, o presente estudo pretende enfatizar um lado positivo da
modificação ocorrida no vocabulário dos reeducandos, ou seja, aqueles que
cumprem uma pena devido a uma sentença penal condenatória, os quais passam a
se valer da linguagem jurídica habitualmente empregada por estudantes e
aplicadores do Direito, devido à interação no ambiente prisional durante o
cumprimento de sua pena. Em síntese, uma linguagem socialmente considerada
superior.
Em vista disso, o presente estudo justifica-se pela real necessidade da
análise de um fenômeno de aquisição de conhecimento e uso da linguagem jurídica
por detentos em cumprimento de uma sentença condenatória, uma vez que passam
a se valer dessa forma de linguagem em busca de uma prestação jurisdicional mais
efetiva e o reconhecimento de sua dignidade como pessoa humana.
• Problema
A problemática exposta para análise na presente pesquisa baseia-se na
seguinte questão: de que forma o conhecimento e o uso da linguagem jurídica por
apenados em cumprimento da privação de liberdade, em interação com o meio,
pode auxiliá-los no acesso ao Poder Judiciário?
• Hipótese
Partindo do pressuposto que a linguagem jurídica é inacessível aos cidadãos
sem formação em Direito, acredita-se que a sua compreensão e uso por apenados
em cumprimento da privação de liberdade, adquiridos no decorrer de sua vivência
em ambiente carcerário, facilita a (re)apreciação de sua situação perante a Vara das
Execuções Criminais.
• Objetivos
Ao considerar a língua como heterogênea, maleável e portadora de um
dinamismo passível de contornar obstáculos, este trabalho tem como objetivo geral
observar o entendimento e utilização da linguagem jurídica por apenados durante o
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cumprimento da privação de liberdade para o efetivo (re)estabelecimento de contato
com a justiça.
Especificamente, ainda teremos como foco:
a) Refletir sobre os fatores que influenciam o conhecimento ou uso da

linguagem jurídica no contexto de ambientes carcerários;
b) Evidenciar o entendimento de termos de uso comum na linguagem forense
por detentos da Cadeia Pública de Tombos/MG; e
c) Demonstrar que os reeducandos exteriorizam a compreensão da
linguagem jurídica ao redigir e dirigir petições à Vara das Execuções Penais
de Tombos/MG.
• Metodologia
Para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, em primeiro lugar,
buscamos uma teorização, através de pesquisas bibliográficas que possuem a
finalidade de explicitarem os conceitos e pressupostos que baseiam o presente
estudo, notadamente os trabalhos relativos à linguagem e à sociolinguística.
Para a composição da análise, foi constituída uma amostragem formada em
um primeiro momento, a partir da aplicação de questionários a 12 apenados da
Cadeia Pública de Tombos/MG (Apêndice A), que foram elaborados com objetivos
específicos de evidenciar que os reeducandos compreendem termos comuns da
linguagem jurídica relativos à execução de pena. A aplicação do questionário
ocorreu no dia 07 de novembro de 2013. Os pesquisados foram escolhidos
aleatoriamente dentro da referida cadeia pública e, após esclarecimentos acerca do
presente estudo, aceitaram participar e assinaram um Termo de autorização para a
publicação dos resultados obtidos (Apêndice B).
O questionário incluiu perguntas para identificação pessoal dos detentos, tais
como idade, tempo de detenção, grau de escolaridade, além de seis termos de uso
comum na linguagem jurídica a serem assinalados, de acordo com a compreensão
dos participantes.
Ainda visando à análise dos objetivos apontados, no que tange à averiguação
da linguagem jurídica escrita, a fim de completar a amostragem, em um segundo
momento, selecionamos uma amostra de cópias de petições escritas a próprio
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punho por detentos da Cadeia Pública de Tombos/MG, dirigidas à Vara das
Execuções Criminais da Comarca dessa cidade, no período compreendido entre
janeiro de 2012 a novembro de 2013.
Para que pudéssemos proceder ao estudo da importância da linguagem
jurídica utilizada pelos citados apenados, estruturamos esta dissertação em 4
capítulos. Primeiramente, delineamos o contexto em que se apresenta o tema sobre
o qual nos debruçaremos, e ainda esclarecemos sobre sua relevância para nossa
pesquisa. Aqui ainda listamos os objetivos que pretendíamos alcançar e as
hipóteses de que nos valemos para estudar o tema proposto. Ainda, a metodologia a
empregada e os procedimentos de análise dos dados foram relatados.
Na primeira parte, faremos uma abordagem que interrelaciona a linguagem, o
direito e o poder, de modo a buscar demonstrar que são fatores indissociáveis. Logo
em seguida, analisaremos as concepções de linguagem a partir dos ensinamentos
de Saussure e as contribuições de Bakhtin, por reconhecermos a importância do
dialogismo na análise da linguagem como fator social. Discorreremos sobre a
linguagem jurídica e o fenômeno semiótico que a circunda, o qual elucida a
plurisignificação, elemento essencial para as estratégias argumentativas que
sustentam o universo jurídico. Evidenciaremos, ainda, a ordem, o poder simbólico e
a ideologia que envolvem a linguagem forense e a individualizam.
Já na segunda parte, trataremos acerca de alguns pressupostos da
sociolinguística, que servirão de base para as análises propostas, oportunidade em
que será apresentado um conciso histórico sobre a sociolinguística, seguido de um
destaque à heterogeneidade e variação da língua. Então, abordaremos o
preconceito linguístico, de maneira a promovermos uma reflexão, em seguida, sobre
o estigma e prestígio - qualificações de toda forma de linguagem.
A terceira parte discutirá a linguagem e o acesso à justiça, ao divulgar a
importância desse instrumento na aquisição efetiva de uma resposta do Poder
Judiciário. Falaremos sobre os abusos e os prejuízos que o excesso desnecessário
da linguagem do direito causa àqueles que necessitam de uma resposta dos órgãos
jurisdicionais, além de destacarmos as qualidades e defeitos das produções textuais
jurídicas. Por fim, ressaltaremos o prejuízo decorrido da linguagem forense que não
prima pela comunicabilidade e acaba por resultar em uma barreira ao acesso à
justiça.
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Na quarta parte, inicialmente abordaremos detalhadamente sobre o processo
de negociação para a coleta dos dados em seus dois momentos complementares,
isto é, o questionário aplicado aos detentos da Cadeia Pública de Tombos/MG e,
também, da seleção de cópias das petições redigidas por esses reeducandos,
remetidas à Vara das Execuções Penais da Comarca do município retromencionado.
Ainda, realizaremos a caracterização dos participantes da pesquisa. Além disso,
realizaremos o tratamento dos dados coletados, ocasião em que procederemos à
análise das respostas dos 12 (doze) detentos, coletadas por ocasião da aplicação do
questionário e destacaremos o uso escrito da linguagem forense, ao examinar a
amostra das petições de cunho processual penal redigidas pelos mencionados
reeducandos.
Por fim, iremos tecer algumas considerações finais sobre toda a discussão
empreendida nesta dissertação.
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1 LINGUAGEM, DIREITO E PODER
Os homens necessitam da linguagem para se relacionar e para viver em
sociedade, pois essa é uma das características primordiais que nos individualizam e
diferenciam dos animais, como poder de socialização e transmissão do
conhecimento adquirido e acumulado. Conforme os ensinamentos de Damião e
Henriques, “já é sabido e, mesmo, consabido, que o ser humano sofre compulsão
natural, inelutável necessidade de se agrupar em sociedade, razão por que é
denominado ens sociale” (2000, p. 17, grifos do autor).
Isto posto, podemos afirmar, segundo o linguista Hjelmslev (1975), que a
linguagem é essencial ao homem, segue-o em todos os seus atos, sendo o
instrumento por meio do qual torna-se capaz de administrar seu pensamento, seus
sentimentos, suas emoções, seus esforços, sua vontade e seus atos - a ferramenta
com que influencia e é influenciado, a base mais profunda da sociedade humana.
De fato, não há sociedade sem linguagem, da mesma forma que não há
Direito sem linguagem. É por intermédio dele que são constituídas as normas de
comportamento a serem observadas pelos sujeitos conviventes dentro de uma
sociedade. Com suas proibições, permissões e obrigações, o Direito pode ser
conceituado como um fato social.
Nesse sentido, Direito e linguagem constituem, nas palavras de Kaspary
(2003, p. 04) “um par indissociável”, em que a última se oferece como instrumento
essencial de comunicação. É mediante seu uso que o ordenamento jurídico se
compõe, profissionais da área confeccionam suas peças processuais e os
incumbidos em proferir decisões se manifestam.
Nessa perspectiva, Nader (1994, p. 272), ilustre jurista, realça a forma dessa
conexão:
A dependência do Direito Positivo à linguagem é tão grande, que se pode
dizer que o seu aperfeiçoamento é também um problema de
aperfeiçoamento de sua estrutura linguística. Como mediadora entre o
poder social e as pessoas, a linguagem dos códigos há de expressar com
fidelidade os modelos de comportamento a serem seguidos por seus
destinatários. Ela é também um dos fatores que condicionam a eficácia do
Direito. Um texto de lei mal redigido não conduz à interpretação uniforme.
Distorções de linguagem podem levar igualmente a distorções na aplicação
do Direito.
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Logo, podemos dizer que a maneira como a linguagem é utilizada vai implicar
diretamente na eficácia de uma norma. Vale destacarmos que o Direito fundamenta
inumeráveis relações sociais ao usar uma linguagem peculiar para a resolução de
conflitos que surgirem na sociedade. Portanto, esta linguagem envolve poder, visto
que os profissionais da área jurídica exprimem o poder por meio do conhecimento
da língua.
Por conseguinte, podemo-nos certificar de que nenhuma sociedade poderia
subsistir sem um mínimo de ordem, de direção. Os estudantes de Direito aprendem,
já no primeiro período de Faculdade, a repetir um brocardo romano proferido pelo
jurista Ulpiano (Tiro, 150 – Roma, 223): ubi homo ibi societas; ubi societas, ibi jus,
que significa “onde está o homem, aí está a sociedade; onde está a sociedade, aí
está o direito”. Essa expressão é elucidada pelo doutrinador Reale (2010, p.2), ao
registrar:
Não é possível conceber qualquer atividade social desprovida de forma e
garantias jurídicas, do mesmo modo que não há regra jurídica que não se
refira à sociedade. O Direito é, por conseguinte, um fato ou fenômeno
social; não existe senão na sociedade e não pode ser concebido fora dela.
Uma das características da realidade jurídica é, como se vê, a sua
socialidade, a sua qualidade de ser social.

Esta

citação

corrobora

o

entendimento

de

que

há

uma

plena

indissociabilidade entre o direito e a sociedade. Além de confirmar também sua
identificação com a linguagem, uma vez que, assim como o direito, trata-se de um
fato social.
Tendo em vista que a linguagem sofre influência do meio em que está
inserida, logo, não há como falarmos em homogeneidade, devendo ser entendida tal
como o próprio homem: agente e receptora de mudanças. A diversidade da língua e
as estruturas sociais são objetos essenciais de estudo da sociolinguística e os
fatores sociais exercem forte influência na explicação da variedade da linguagem.
Labov (apud MONTEIRO, 2000, p. 58) afirma que, para se analisar o
fenômeno que é a linguagem deve-se obrigatoriamente levar em conta sua questão
social:
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Para haver melhor entendimento entre língua e sociedade, deve ter em
mente que a língua não é simplesmente um veículo para se transmitir
informações, mas também um meio para se estabelecer e manter
relacionamentos com outras pessoas. E essa relação, porém, é muito mais
profunda de que se imagina. A própria língua como sistema acompanha de
perto a evolução da sociedade e reflete de certo modo os padrões de
comportamento, que variam em função do tempo e do espaço. Assim se
explicam os fenômenos de diversidade e até mesmo da mudança
linguística.

Portanto, o cotidiano coletivo determina as relações sociais, sendo que a
composição da linguagem é determinada de acordo com a estrutura social, isto é,
toda linguagem exprime os valores da sociedade da qual faz parte. Portanto, é
impossível

procedermos

à

análise

da

linguagem

desconsiderando

suas

características sociais.
Conforme instrui Ingedore Koch, a linguagem é atividade; é um tipo de ação
entre indivíduos, apontada para uma meta. É lugar de interação que permite aos
membros de uma sociedade a prática dos mais variados atos, que vão exigir dos
semelhantes reações e/ou comportamentos, levando ao estabelecimento de
conexões e compromissos anteriormente inexistentes (KOCH, 1997).
Assim, verifica-se que é através da linguagem que os homens se
estabelecem como parte integrantes e agentes da sociedade, e se tornam aptos a
se relacionarem com os demais membros. Deste modo, pode ser considerada como
instrumento para ocupação de posições no meio social. Segundo Hanks (2008, p.
44), “do ponto de vista da ação, qualquer campo é um espaço de possibilidades
estratégicas no qual os atores possuem trajetórias em potencial e cursos de ação”.
Em virtude disso, o homem favorece-se intelectualmente dentro da sociedade
através da linguagem, classificada como uma prática social. Essa, portanto,
apresenta-se como elemento mais importantes de definição da vida social.
Observamos, pois, que toda sociedade assinala a existência de uma
linguagem que exprime prestígio social, denominada como linguagem culta ou
padrão, cujo uso é considerado mais apropriado em situações formais e
educacionais, capaz de conceder ao falante um status especial. Da mesma forma, a
linguagem jurídica sempre esteve enquadrada nesse contexto de prestígio social,
em virtude de simbolizar o conhecimento dominante e institucional da realidade.
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Nessa orientação de ideias, as ordens de poder e dominação existentes nas
instituições sociais, tais como o sistema jurídico, dão origem a sujeitos que se
manifestam através de uma linguagem determinada por sua instituição de origem.
Por isso, a linguagem jurídica é muitas vezes marcada pela representação de
um código fechado, de difícil acesso à pessoa comum, ao demonstrar que os
falantes dessa forma de linguagem detêm ou pretendem demonstrar que possuem
um elevado nível de poder dentro da sociedade, visto que ela tende a dominar
valores, costumes e comportamento dos componentes sociais, ao influenciar na
visão de mundo, com aparência racional, objetiva e justa.
Não obstante o discurso do Direito ser sempre voltado para a busca
incessante da justiça através da imparcialidade, devemos destacar que nenhuma
linguagem é neutra ou imparcial, pois ela reflete as práticas institucionais ao
influenciar na forma com que os sujeitos interagem socialmente.
É imprescindível frisarmos que a linguagem sempre cooperou com os
processos de controle e dominação social; a linguagem jurídica, pois, reflete bem
essa intencionalidade. Assim, Bourdieu (2000, p. 237) ratifica essa força provinda da
linguagem jurídica no meio social:
O direito é, sem dúvida, a forma por excelência do poder simbólico de
nomeação que cria as coisas nomeadas e, em particular, os grupos; ele
confere a estas realidades surgidas das suas operações de classificação
toda a permanência, a das coisas, que uma instituição histórica é capaz de
conferir a instituições históricas. O direito é a forma por excelência do
discurso atuante, capaz, por sua própria força, de produzir efeitos.

Ou seja, a linguagem jurídica permite evidenciar o Direito de outras ordens
sociais ao mesmo tempo em que pretende uma relação estável entre sociedade e
Estado. Por conseguinte, o Estado se impõe por meio do Poder Judiciário, ao se
valer da linguagem jurídica, a fim de assegurar o controle social de forma a
representar a hierarquização de poder entre os indivíduos, que respeita, e ao
aparato estatal, que comanda.
Dessa forma, atesta-se que a linguagem é fundamento da comunicação, um
dos alicerces da existência social, a qual encontra a estabilidade de suas relações
nas regras e princípios jurídicos, embasados no poder normativo que substitui o
domínio violento. Assim, o Direito constitui-se, conforme entendemos, de uma força
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em sentido simbólico. Logo, o poder exercido pelo Direito é forma de dominação que
reúne força e legalidade.
Por fim, podemos destacar o fato de que, historicamente, o poder substituiu a
força, e é manifestado por intermédio da linguagem, a qual representa o Direito
dentro da sociedade com a finalidade de buscar soluções racionalizadas para os
conflitos sociais e alcançar a justiça e a ordem social. Em suma, podemos afirmar
que todo o exposto visa ratificar a importância do pacto inseparável que existe entre
o direito, a linguagem e o poder.
1.1 As concepções de linguagem
O tema linguagem permeia todo o presente trabalho e, por isso, ressaltamos
o seu caráter dinâmico e a sua evolução com a sociedade em que está inserido.
Este tópico visa apresentar um conjunto de concepções da linguagem, a fim de que
possamos enriquecer a discussão ora proposta. Ao propor uma abordagem sobre a
linguagem dentro de um contexto social, partimos da perspectiva saussuriana (a
língua como fato social) e enveredamos pelos estudos bakhtinianos que retomam e
aprimoram os ensinamentos de Saussure.
Vários pesquisadores realizaram reflexões teóricas acerca das concepções
de linguagem, os primeiros estudos desse aspecto ocorreram no século IV a.C. As
análises iniciais acerca da linguagem foram realizadas pelos hindus, com interesse
meramente

religioso.

Muitos

séculos

se

passaram

sem

que

houvesse

reconhecimento científico em relação à linguagem, o que apenas acontecia nas
áreas exatas, por sua aptidão de explicar as curiosidades humanas por meio de
números.
Cumpre lembrarmos que as pesquisas que consideravam a linguagem como
questão social foram rejeitadas por muitos séculos. Sua aceitação nesse contexto
somente ocorreu graças a Saussure, no começo do século XX, momento em que é
admitido o caráter científico dos estudos da linguagem.
De acordo com os preceitos saussurianos, a linguagem necessita de várias
outras ciências para ser compreendida, não havendo possibilidade de dissociação
dos fatores sociais, pois, “a linguagem tem um lado individual e um lado social,
sendo impossível conceber um sem o outro.” (SAUSSURE, 2006, p. 16). Segundo o
linguista, a língua é um sistema de signos, empregado como forma de comunicação
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entre os componentes de um grupo social ou de uma comunidade linguística
(MARTELOTTA, 2008)
Com base nesse conceito, é possível verificarmos que a linguagem tem a
função de individualizar o falante em um certo grupo, ou seja, revela-se a linguagem
como impressão de identidade.
Ao declarar que a língua é um “produto social depositado no cérebro de cada
um”, Saussure (apud PETTER, 2003, p. 10) certifica que a escolha do uso dentre as
diversas opções de palavras sabidas pelos homens é definida de acordo com os
regulamentos fixados pelo grupo social a que pertence o falante, possibilitando o
reconhecimento de uma comunidade.
Frente às várias concepções acerca de linguagem, o presente estudo tomará
como orientadora ou norteadora, principalmente, a concepção bakhtiniana que
aprimorou os mencionados ensinamentos de Saussure, tão bem destacada por
Travaglia (1996), isto é, a linguagem como meio de interação. A partir dessa
concepção, devemos entender que usar a linguagem não é pura e simplesmente
traduzir ou exteriorizar um pensamento, ou ainda transmitir informações a outra
pessoa. Muito mais do que isso, a linguagem seria fator de interação entre sujeitos,
a fim de permitir o enriquecimento da realização de ações, e também a permuta de
informações e conhecimentos, apenas possíveis devido à existência da fala. Dessa
forma, o diálogo revela-se como a propriedade mais considerável da linguagem.
Além disso, não se deve considerar a existência de um sistema imutável de
linguagem. Observamos que a enunciação é um ato integrante do meio social, isto
é, o social influencia o individual. A linguagem é fruto da interação social. Não se
pode resumir a linguagem exclusivamente na língua, mas deve-se ligá-la a diversos
fatores que mostram a posição do sujeito diante do mundo. Assim, conforme
destaca Bakhtin (2003, p. 271):
O ouvinte que recebe e compreende a significação de um discurso adota
para com este discurso uma atitude responsiva ativa: ele concorda ou
discorda, completa, adapta. A compreensão de uma fala de um enunciado é
sempre acompanhada de uma atitude responsiva ativa.

De fato, o sujeito se vale da linguagem não somente para expressar o que
pensa ou transmitir conhecimentos, mas para atuar sobre e com o mundo, tornandose mais crítico e efetivo. Nesse sentido, para Ferreira (2001,p. 4) a linguagem deve
ser percebida:
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como uma ação interindividual orientada por uma finalidade específica, um
processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes, nos
diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos em sua
história.

Nesse viés, podemos acreditar que a língua se realiza por meio das práticas
sociais, no ambiente cujos falantes atuam em distintas situações. Esses fatores
devem ser considerados para propiciarem a obtenção de conhecimento da
linguagem. Assim, o contexto determinará a produção do discurso, carregado de
sentidos e finalidades, em busca da interação social.
Somando-se ao exposto, podemos afirmar que o maior embasamento teórico
para a concepção interacionista da linguagem está na obra Marxismo e filosofia da
linguagem (2006), de Bakhtin, capítulo 5 (“Língua, fala e enunciação”), oportunidade
em que expõe sua percepção embasada no conceito de interação verbal. Para o
autor, a linguagem é um produto vivo da interação social, das condições materiais e
históricas de cada tempo, sendo sua propriedade mais marcante o fato de ser
dialógica, conforme leciona, Fiorin (2006, p. 18):
Todos os enunciados no processo de comunicação, independentemente de
sua dimensão, são dialógicos. Neles, existe uma dialogização interna da
palavra do outro. É sempre e inevitavelmente também a palavra do outro.
Isso que dizer que o enunciador, para construir um discurso, leva em conta
o discurso de outrem, que está presente no seu. Por isso, todo discurso é
inevitavelmente ocupado, atravessado pelo discurso alheio. O dialogismo
são as reações de sentido que se estabelecem entre dois enunciados.

Neste ponto, cabe-nos esclarecer o conceito de enunciados do processo
comunicacional,

considerando-os,

inicialmente,

como

unidades

reais

de

comunicação. Para isso devemos ter em mente que o discurso construído por um
enunciador, sempre leva em conta outros discursos. Ressaltamos, todavia, que o
enunciado é um acontecimento único, pois em cada vez que ocorre, possui uma
avaliação e entonação próprios. Dessa forma, é possível afirmarmos que
enunciados são unidades concretas no emprego da linguagem em situações efetivas
de comunicação discursiva. Vale destacarmos, ainda, que o enunciado é vivo, assim
como a língua.
Em outras palavras, não há como se analisar a linguagem de forma
individualizada, uma vez que todo discurso é marcado por influências de outros, e
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traz consigo, ainda que não se perceba, uma carga de lembranças, emoções,
rejeições, etc, da qual é impossível se desvencilhar. Logo, a conceituação
bakhtiniana ensina que a palavra se cria e se organiza através da interação verbal.
Segundo o mencionado teórico (2006, p. 117):
palavra é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo
fato de que se dirige para alguém. Ela constitui justamente o produto da
interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um
em relação ao outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro,
isto é, em última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma
espécie de ponte lançada entre mim e os outros.

Pode-se, pois, afirmar que a linguagem resulta das relações sociais entre os
sujeitos, não sendo possível considerá-la apenas em um sistema abstrato de formas
linguísticas, o que revela a importância das enunciações para os estudos da
lingüística. Segundo Bakhtin (2006, p. 125),
Enquanto um todo, a enunciação só se realiza no curso da comunicação
verbal, pois o todo é determinado pelos seus limites, que se configuram
pelos pontos de contato de uma determinada enunciação com o meio
extraverbal e verbal (isto é, as outras enunciações).

Portanto, a língua deve ser considerada como fator essencial à evolução dos
homens, resultante da interação verbal dos seres conviventes em sociedade. Nesse
sentido, a língua resulta na enunciação, de “estrutura puramente social, dada pela
situação histórica mais imediata em que se encontram os interlocutores” (BAKHTIN,
2006, p. 127). Ou seja, um enunciado responde a outro, para possibilitar a interação
da linguagem dentro da sociedade.
Ressaltamos, nessa linha de raciocínio, que é por meio da linguagem que os
sujeitos se comunicam e relacionam; transmitem e adquirem novos conhecimentos;
e contribuem, dessa forma, para a compreensão dos fenômenos sociais e culturais.
A linguagem tem o poder de promover significações, de provocar recordações, de
cogitar o novo ou o inexistente.
Assim, não há como apartar os conceitos de enunciado e dialogismo, pois
“cada enunciado é um elo da corrente completamente organizada de outros
enunciados” e “todo enunciado concreto é um elo na cadeia da comunicação
discursiva de um determinado campo” (BAKHTIN, 2003, p. 272-296).
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Nesse sentido, um enunciado dialoga com outro, e não pode ser analisado
isoladamente. Nas palavras de Bakhtin (2003, p. 297):
Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com
os quais está ligado pela identidade da esfera da comunicação discursiva.
Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos
enunciados precedentes de um determinado campo (aqui concebemos a
palavra “resposta” no sentido mais amplo), ela os rejeita, completa, baseiase nele, subentende-os como conhecidos, de certo modo os leva em conta.

Desse modo, entendemos ser impossível proferir um enunciado “vazio”,
“puro”, deslocado da realidade em que se insere. Ainda que o enunciador não tenha
intenção, seu enunciado trará consigo bases sociais, políticas e emocionais, que
fomentam a evolução dos seres em sociedade.
Todo discurso vivo necessita de interação, por conseguinte, de uma
orientação dialógica. Em outras palavras, o dialogismo é o elemento que marca a
natureza interacional da linguagem, ao proporcionar sentido entre dois ou mais
enunciados.
Todos os fenômenos que permeiam a comunicação real podem ser
analisados sob a ótica das relações que os constituem. Assim, sob o suporte da
concepção bakhtiniana, a linguagem pode ser examinada à luz das relações
dialógicas que a compõe, em diferentes campos da atividade humana, devido ao
seu caráter interacional. Dessa forma, a presente pesquisa optou por analisá-la
dentro do âmbito jurídico.
1.2 A linguagem jurídica
Ao se tomar por base a afirmação de que linguagem não pode ser qualificada
como simples transmissora de informação, por ser muito mais complexa, devemos
apreciá-la como forma ou processo de interação com outros homens e a natureza.
Com respaldo na teoria bakhtiniana, podemos declarar que a evolução social da
humanindade encontra seu alicerce na linguagem.
Tendo em mente tal concepção, é possível assegurarmos que a linguagem é
um fenômeno social, despontada como ferramenta profissional das mais variadas
áreas, sendo ainda mais relevante quando o enfoque é voltado ao operador do
direito, uma vez que através da linguagem declara sua ideologia com o fim de
ocasionar reações segundo seus interesses como emissor - dado que o jurista não
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lida com fatos propriamente ditos, mas com expressões que encenam esses fatos
ou que anseiam representá-los.
Ao corroborar esse entendimento, Damião e Henriques (2000, p. 35)
declaram que:
No Direito, é ainda mais importante o sentido das palavras porque qualquer
sistema jurídico, para atingir plenamente seus fins, deve cuidar do valor
racional do vocabulário técnico e estabelecer relações semântico-sintáticas
harmônica e seguras na organização do pensamento.

Ademais, a linguagem jurídica é a conjunto de expressões utilizadas no
mundo do direito, que o individualiza e exterioriza uma força simbólica,
possibilitadora de um maior destaque ao Poder Judiciário, do mesmo modo que
ocorre com a exibição das vestes talares utilizadas nos tribunais, e da magnificência
atribuída às suas construções.
Por certo, a tecnicalidade permeia a linguagem jurídica, assinaladas as
ocorrências e os conceitos peculiares do direito, buscando sua individualização.
Assim, o domínio dessas características é primordial para o entendimento do
universo jurídico.
Acrescente-se que todas as ciências possuem sua linguagem técnica,
dotadas de terminologias e nomenclaturas próprias. A título de exemplificação,
notamos essa especificidade facilmente na Medicina onde nos deparamos com
alguns termos inacessíveis a grande parte da população.
De fato, a linguagem técnica forense compõe-se por termos ou expressões
empregados pelo profissional do âmbito jurídico. Podemos verificar em Xavier
(2003), que o Direito é uma das mais antigas ciências existentes no mundo, além de
ser uma das mais importantes ciências da palavra. Dessa forma, diferencia-se por
possuir uma linguagem multimilenar, munida de singularidades, que oportuniza a
comunicação entre seus operadores e que influencia no desempenho profissional
em seus mais diversos ramos.
Em suma, por ser o Direito uma ciência, possui um conjunto de palavras que
lhe são próprias. Igualmente, o Direito serve-se da linguagem jurídica com o
desígnio de transmitir à sociedade seus princípios, normas e comandos necessários
à regulamentação das relações entre os indivíduos, visando a ordem social.
Da mesma maneira, deve-se ressaltar que o operador do Direito se vale da
linguagem jurídica na busca de uma efetiva prestação jurisdicional, ou seja, tem fins
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utilitários e não fins artísticos. A função do profissional jurídico é, pois, anunciar o
Direito de forma mais objetiva possível.
Inquestionavelmente, a maioria das tarefas do profissional forense se
estabelece por meio da linguagem: aconselhar, peticionar, defender, acusar, provar,
absolver, condenar, dentre tantas outras. Então, a análise da linguagem jurídica, é
exercício de extrema relevância, visto que a prática jurisdicional só é possível graças
à atividade discursiva.
É interessante ainda acentuar que o Direito apresenta um quadro de evolução
compreendido em um período maior do que doze séculos, e por uma longa
temporada foi embasado nos costumes, que, por sua vez, respaldaram o emprego
da linguagem oral na vida social, precedente à prática da escrita. Portanto, é
possível afirmarmos que a linguagem oral assume máxima importância para o
aplicador jurídico, desde a era clássica do Direito até o presente. Essa observação
ratifica, pois, a necessidade do estudo da linguagem para a melhor compreensão da
ciência.
Contudo, embora a linguagem jurídica conte com a particularização das
palavras, não deve ser caracterizada pela inacessibilidade. Uma pesquisa realizada
pelo Ibope em 2003, encomendada pela Associação dos Magistrados Brasileiros
para avaliar a opinião da sociedade sobre o Judiciário, revelou que além da
morosidade processual, a linguagem jurídica é uma questão que incomoda a
população, por ser inacessível, como aponta Arrudão (2005).
Vale frisarmos, a título de exemplo, o uso desnecessário de arcaísmo,
segundo destaca Moreira (2011), uma vez que é possível substituí-lo por palavras
modernas, conforme se pode perceber no trecho da petição de Brito (2007, p. 3) que
segue:
Não sendo efetuado o pagamento, requer-se deste Douto Juízo, expeça
mandado, para que o Senhor Meirinho proceda à imediata penhora e
avaliação e intimação dos bens necessários à garantia da execução. Caso,
o Senhor Meirinho quando da penhora verificar a ausência do Executado,
ou que, o mesmo, encontra-se se ocultando, requer desde já, a dispensa da
intimação da penhora (grifo nosso)

Por meio deste exemplo, inferimos que o cidadão sem formação jurídica,
pode ter dificuldades em compreender a expressão “senhor meirinho”, tendo em
vista que, segundo Meireles (1996), o termo encontra seus registros de uso comum
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na idade média, quando os excedentes desse ofício jurídico tinham a aparência
conforme ilustrado abaixo:

Figura 1– Oficial de Justiça na idade média
Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Oficial_de_justica>.

Nesse ínterim, é notável que até mesmo o indivíduo leigo tem conhecimento
do termo empregado atualmente para este profissional do direito, isto é, o Oficial de
Justiça.
Quanto ao uso de expressões latinas, é preciso que haja bastante
comedimento por parte dos profissionais jurídicos. Algumas expressões latinas são
obviamente indispensáveis - quando for o caso de não haver na língua portuguesa
alguma palavra ou expressão que a substitua com a mesma eficiência. O uso
dessas caracteriza, por vezes, mero preciosismo de profissionais, sendo totalmente
desnecessárias. É o que se poder notar ao final das petições de muitos operadores
do direito ao afirmarem “ex positis, requer”. Dispensável, visto que na língua
portuguesa pode-se declarar: “isto posto, requer”.
Dessa forma, deve haver um cuidado quanto ao uso da linguagem jurídica por
parte dos profissionais da área, uma vez que a linguagem é caminho fundamental
para a comunicação dos seres em sociedade, e o operador do direito é um dos que
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mais lidam com a linguagem, uma vez que depende desta para o exercício de seu
ofício. É através dessa ferramenta técnico-linguística que se expõem para análise os
fatos a serem submetidos ao crivo da justiça, com a intenção de se instaurar ou
restabelecer a harmonia social. Nessa perspectiva, Nascimento (2009, p. 3) afirma
que:
A linguagem socializa e racionaliza o pensamento. É axiomático,
modernamente, que quem pensa bem, escreve ou fala bem. Assim cabe ao
advogado e ao juiz estudar os processos do pensamento, que são o objeto
da lógica, conjuntamente com a expressão material do pensamento que é a
linguagem. Talvez nenhuma arte liberal necessite mais de forma verbal
adequada que a advocacia, isto porque o jurista não examina diretamente
os fatos, porém fá-lo mediante uma exposição deles, e esta exposição é,
necessariamente, textos escritos ou depoimentos falados.

Assim, o poder é demonstrado através do instrumento da linguagem, e, tendo
em vista que o Direito regula as mais variadas relações dos homens, nota-se sua
estreita relação com esse instrumento. Sob esta orientação, a linguagem jurídica,
considerada a pedra fundamental do Direito, tem por finalidade uma comunicação
eficaz com sociedade para a qual é dirigida.
O Direito pode ser considerado como um fato social, uma vez que tem sua
origem na própria sociedade e as relações que dela surgem. Assim, “o Direito invade
e domina a vida social, portanto ele pode ser considerado como uma peculiaridade
da sociedade humana” (LEMOS FILHO, 2005, p. 169-174).
Incumbe, portanto, ao Poder Judiciário garantir o bem comum, promover a
justiça e determinar penalidades aos descumpridores da lei, que são requisitos
básicos para que se alcance o Estado Democrático de Direito, que repudia a
exclusão dos conviventes em uma sociedade. Existe, pois, notável necessidade de
que se cumpra as funções sociais do Estado, e dentre elas a função social da
linguagem.
Bobbio (2008, p. 78) descreve a função da linguagem: “Aqui nos basta dizer
que a função descritiva, própria da linguagem científica, consiste em dar
informações, em comunicar aos outros certas notícias, na transmissão do saber, em
suma, fazer conhecer”.
A partir desta perspectiva, a fim de que se concretize a ordem pautada na
garantia e certeza jurídica entre o Estado e o cidadão, a linguagem jurídica deve ser
capaz de transmitir a mensagem a quem se destina, apartando-se da característica
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que sempre individualizou a linguagem na ordem jurídica: a corrente necessidade de
sua imposição pela força da imagem das palavras.
A linguagem jurídica não pode se encobrir de conservadorismo ou se
caracterizar como imutável, pois ela é viva e qualificada como alvo de contínua
evolução, uma vez que visa alcançar os interesses sociais, que também não são
estáticos.
Cumpre lembrarmos que alguns doutrinadores ainda definem a linguagem
jurídica como intocável, por conta de suas peculiaridades científicas, e acabam por
corroborar com o entendimento de que “falar bem é falar difícil”. Idealizam que,
quanto mais prolixa e rebuscada for a linguagem empregada, maior será o seu
reconhecimento como cultos, inteligentes e dignos de respeito.
1.3 O fenômeno linguístico-semiótico da linguagem jurídica
O Direito se estabelece como fator de controle das relações sociais, que se
realiza por meio da compreensão dos fatos através da linguagem jurídica. Portanto,
a semiótica1 pode auxiliar eficazmente no processo de análise do fenômeno jurídico,
por considerar todos os signos passíveis de interpretação.
Compreendido o conceito de linguagem que se pretende utilizar, assim como
observada a devida consideração dirigida à linguagem jurídica, o presente tópico
dispõe-se a debater acerca da importância dos signos linguísticos, cujas articulações
resultam em significados e sentidos, tendentes à interação comunicacional no
mundo do Direito, apropriados pelos apenados, nossos alvos de análise.
Neste âmbito, a pesquisadora brasileira Lúcia Santaella (2007, p. 13-14)
conceitua a ciência que tomamos ora por linha condutora de nosso raciocínio como:
Semiótica vem a ser a ciência que tem por objeto de investigação todas as
linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de
constituição de todo e qualquer fenômeno, como fenômeno de produção de
significação e de sentido.

Vale trazer à tona que signo tem a função de representar algo para alguém,
mas ele não é essa coisa, no entanto, pode ser alvo de representação desse objeto
1

Semiótica significa, em seu sentido literal, “a técnica dos sinais”, advindo da expressão grega
semeion, que quer dizer signo. O termo foi utilizado pela primeira vez no final do século XVII, pelo
filósofo inglês John Locke.	
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de algum modo (SANTAELLA, 2007). Essa característica pode ser aplicada no
entendimento da linguagem jurídica, uma vez que tem a função de representar a
situação que será analisada na esfera do Direito. Em outras palavras, a abordagem
não será do fato propriamente dito, mas da representação concretizada através da
linguagem jurídica.
A observação oferecida na presente pesquisa em relação ao signo, baseia-se
no conceito peirceano de semiótica, isto é, encontra-se fundamentada nos estudos
de Charles Peirce, com o qual a seguinte colocação de Santaella (2007, p. 51-52)
dialoga e reflete:
O homem só conhece o mundo porque o representa, e essa representação
é interpretada por outra representação, chamada por Peirce de
interpretante. Sendo assim, o signo depende do conhecimento do signo, de
sua representação. Dessa forma, o signo é o primeiro, o objeto é o
segundo, e o interpretante é o terceiro.

Ou seja, a semiótica preconiza uma perspectiva reflexiva na busca do
entendimento sobre os signos. Conceitua-se como signo tudo que tem possibilidade
de

ser

descrito

e

articulado,

embasado

em

um

certo

entendimento

e

compartilhamento da linguagem, considerados os contextos e a cultura. Conforme
instrui Peirce (2003, p. 43): “o signo é tudo aquilo que, sob um certo aspecto ou
medida, está para alguém em lugar de algo. Dirige-se a alguém, isto é, cria na
mente dessa pessoa um signo equivalente ou talvez um signo mais desenvolvido”.
Observa-se que, quando o sujeito capta um signo, mentaliza um significado,
ou seja, uma definição que detém acerca daquele elemento. Em outras palavras, “o
homem denota qualquer objeto de sua atenção num momento dado. Conota o que
conhece ou sente sobre o objeto e é também a encarnação dessa forma ou espécie
inteligível” (PEIRCE apud NÖRTH, 2003, p. 61).
De fato, frente ao exame de um signo que compõe a linguagem jurídica,
podemos notar o quanto é essencial o conhecimento do procedimento de concepção
da mensagem por meio de um signo falado ou escrito. Portanto, ao receber um
signo, o profissional jurídico necessita procurar entender cada um dos elementos ali
contidos para alcançar seus sentidos e significados específicos. E a semiótica é
responsável por embasar os estudos de interpretação do signo no exame de um
objeto.
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Em conformidade com os conhecimentos de cada indivíduo, o signo será
adotado como objeto de representação. Desse modo, tal “só pode funcionar como
signo se carregar esse poder de representar, substituir uma outra coisa diferente
dele” (SANTAELLA, 2007, p. 58).
Por isso é tão importante que o profissional do Direito realize a escolha das
palavras, o estilo da fala ou escrita e a proposta elaborada para a transmissão de
uma mensagem específica dentro da linguagem jurídica, evitando que ocorra uma
imensidão de sentidos, e permitindo, assim, uma definição e orientação de seu
conteúdo, já que a multiplicidade ou a plurissignificação de sentidos pode levá-lo a
não obter a justiça desejada dentro de um determinado procedimento.
Nesse sentido, os signos manifestados por meio da linguagem do Direito
precisam ser decifrados visando a composição de conflitos e consequente
estabilidade da relação jurídica. No entanto, o ser humano apresenta grande
dificuldade na hermenêutica da linguagem jurídica uma vez que esta é dotada de
conceitos específicos; surgem, então, as diversas variedades de explicações para
um mesmo diploma legal. Essa multiplicidade interpretativa ao mesmo tempo que
leva à insegurança jurídica, possibilita o embasamento das mais distintas
argumentações sobre um mesmo conteúdo, o que é de grade valia no âmbito do
Direito.
A corrente necessidade de um equilíbrio entre a objetividade que se espera
em um julgamento e a subjetividade intrínseca do homem se configura como um dos
exercícios próprios da semiótica, já que possui a finalidade de reduzir as
complexidades linguísticas.
Percebemos, assim, que com a intenção de ressaltar o dinamismo existente
entre o sistema jurídico e os conjuntos simbólicos, a semiótica predispõe-se à
compreensão do próprio Direito ao considerar as relações humanas, além de
respeitar as peculiaridades próprias do discurso jurídico.
Devemos considerar que a linguagem passa por uma apropriação para obter
o significado almejado. No campo jurídico, para que esse significado seja produzido,
a linguagem deve tornar a sociedade próxima da justiça, já que a apropriação de
signos partilhada entre sociedade e judiciário é desejada como um ideal.
Por fim, deve-se destacar a importância da semiótica ao possibilitar a
plurissignificação contida no âmbito jurídico, revelado em um conjunto de sentidos
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promovidos pela linguagem jurídica. Pois essa característica possibilita que juristas
formem suas mais diversas estratégias argumentativas.
1.3.1 A ordem do discurso
Após nossa reflexão sobre a importância dos signos manifestados através da
linguagem jurídica, um fato observável é a necessidade de cuidado por parte do
profissional da área, ao se manifestar, de modo que possa efetuar a representação
do fato precisamente a fim de exprimir o sentido pretendido. Logo, devemos não nos
esquecer de que é impossível uma apreciação dos signos como meros compositores
do discurso, uma vez que vários fatores devem ser analisados, a saber: contexto
social, histórico e tantos outros.
Na obra A Ordem do Discurso, Foucault (2009) confirma essas afirmações ao
lecionar que as unidades discursivas devem ser observadas ao lado de práticas
capazes de construir, de forma ordenada, os objetos da mensagem que se pretende
emitir. É o que se pode notar nos discursos políticos, religiosos, e obviamente,
também no discurso jurídico - capazes de criar comandos conquanto não tenham
independência absoluta, e estejam em ininterrupta transformação.
Dessa maneira, não se deve caracterizar os signos somente como emissários
de objetos, mas sim realçar a relação que há entre as práticas discursivas e os
poderes que as rodeiam. Ainda segundo Foucault (1987, p. 459), na obra As
palavras e as coisas - uma arqueologia das ciências humanas,
Não é, portanto, a linguagem (falada, no entanto, só pelos homens), mas
esse ser que, no interior da linguagem pela qual está cercado, possui ao
falar o sentido das palavras ou das proposições que enuncia e obtém
finalmente a representação da própria linguagem.

Nessa ordem das ideias, podemos entender que a representação cria
conhecimento dentro das relações sociais rodeadas de poder. Este sempre revelouse com o intuito de dominação do discurso, apontado para o controle da própria
sociedade, o que ocorre sem grandes esforços a partir do momento em que os
sujeitos absorvem ideias sem qualquer questionamento, resultando numa anulação
dos desejos do homem, e consequentemente, condicionamento social.
Em todas as sociedades, a produção dos discursos é regulada, organizada e
selecionada, caracterizando seu poder e os perigos dele decorrentes. Assim, os
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seres em sociedade tornam-se disciplinados através das ideias e valores veiculados
no discurso, cuja linguagem acaba ditando ao homem o papel que deve assumir no
contexto social.
É possível notarmos que a linguagem jurídica tem fortes características
apontadas nas obras de Foucault, por exercer considerável domínio ao definir o que
é verdadeiro ou razoável dentro da sociedade, ao disciplinar e liminar o
comportamento dos homens.
Em vista disso, o entendimento da verdade estará sempre preso a ordens de
poder que visam resguardar a classe dominante, que, por sua vez, legitima um
saber como válido ou verdadeiro em nossa sociedade. Essa afirmativa se configura
como mais significativa se procedermos à análise da linguagem jurídica, como se
percebe no consignado por Foucault (1989, p. 12):
A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coerções
e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu
regime de verdade, sua ‘política geral’ de verdade: isto é, os tipos de
discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e
as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos,
a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos
que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que
têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro.

Não é recente a busca de um papel revolucionário no discurso gerado pela
linguagem jurídica com o intuito de que o poder possa alcançar a igualdade social.
No entanto, faz-se necessária uma mudança de comportamento dos cidadãos a fim
de que lutem pela a efetivação de seus direitos, não se conformando com o que lhes
é imposto sem contestar.
Em suma, toda forma de discurso é controlada e compreende um tipo de
poder e repressão, o que não é diferente dentro da ordem jurídica, a qual mostra-se
como clara forma de controle de poder, que dita os parâmetros a serem seguidos
pelos seres em sociedade, os quais resultam em exclusão daqueles que não se
adaptam à ordem emanada.
Da mesma forma, o discurso formado pela linguagem forense manifesta
poder, tendo em vista a autoridade que se pretende representar ou com que se visa
interagir. Há, portanto, uma notável necessidade de cautela no uso dessa
linguagem, de forma que o poder expressado seja utilizado para garantir a todos os
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direitos que lhe são cabíveis, e não como forma de resguardar a exclusão dos
cidadãos sem formação jurídica.
1.3.2 O poder simbólico
Iniciamos nossa discussão sobre poder simbólico a partir do que nos ensina
Pierre Bourdieu (2000, p. 14-15):
O poder simbólico se define numa relação determinada – e por meio desta –
entre os que exercem o poder e os que lhe estão sujeitos, quer dizer, isto é,
na própria estrutura do campo em que se produz e se reproduz a crença. O
que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a
ordem ou de a subverter, é a crença na legitimidade das palavras e daquele
que as pronuncia, crença cuja produção não é da competência das
palavras.

Nesse sentido, pode-se afirmar que por meio de um poder simbólico o Estado
consegue estabelecer o Direito sobre a sociedade de forma impositiva.
Esse domínio excessivo pelo Estado pode ser explicado pelo fato de que não
existe sociedade sem Direito, tendo em vista que todo aglomerado social necessita
de regulamentação a fim de conter o comportamento dos indivíduos que o compõem
e alcançar estabilidade da estrutura social. Conforme preceitua Émile Durkheim
(apud NADER, 1994, p. 298):
A sociedade sem o Direito não resistiria, seria anárquica, teria o seu fim. O
Direito é a grande coluna que sustenta a sociedade. Criado pelo homem,
para corrigir a sua imperfeição, o direito representa um grande esforço, para
adaptar o mundo exterior às suas necessidades da vida.

Ou seja, na busca da estabilidade social, o poder deixa de se fixar
exclusivamente na força física para se firmar no direito, que regula uma sociedade
em que os indivíduos se submetem espontaneamente ao poder da norma, por
aceitá-lo como verdadeiro.
Ao se considerar a linguagem com fator de interação indissociável das
relações sociais, e ressaltar que as normas são elementos de limitação dos
indivíduos conviventes em sociedade, a linguagem jurídica passa a ser alvo de
máximo destaque, visto que os responsáveis pela elaboração das normas em direito
valem-se desse tipo de poder externado pela linguagem.
Isto posto, constitui-se a linguagem jurídica de um dispositivo que possibilita
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a formação da simbologia pertinente ao direito, sendo o elo que possibilita o
exercício do direito na estruturação de uma sociedade. É de bom alvitre
destacarmos que após a elaboração da norma, os profissionais do ramo ainda se
valem dessa linguagem com o intuito de controlar os potenciais conflitos sociais que
possam imergir das interações entre os seres em sociedade. Portanto, há uma
demonstração de poder da linguagem jurídica em dois âmbitos, durante a criação da
norma e enquanto mantenedora do controle comportamental da coletividade. Logo,
a linguagem jurídica apregoa o poderio simbólico manifestado pelo direito.
É possível acrescermos que o poder simbólico é aquele que impõe
significações de maneira legítima. Os símbolos expressam-se como uma forma de
composição social, ao reproduzirem e confirmarem a ordem estabelecida. Segundo
Bourdieu (2000, p. 8), “o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível, o qual
só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe
estão sujeitos ou mesmo o exercem”. O mencionado pensador francês (2000, p. 14)
esclarece ainda:
O poder simbólico como poder de construir o dado pela enunciação, de
fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e,
deste modo, a ação sobre o mundo, portanto mundo, poder quase mágico
que permite o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou
econômica), graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for
reconhecido, que dizer, ignorado como arbitrário.

É notável o poder simbólico que possui a linguagem jurídica, uma vez que é
responsável por estabelecer o discernimento de mundo aos sujeitos em meio social,
os quais estabelecem suas relações por meio de uma prática de dominação. Desse
mesmo entendimento se vale Citelli (1995, p. 35), ao evidenciar:
A ponte por onde transita a mistificação da competência é a palavra, é o
discurso burocrático-institucional com seu aparente ar de neutralidade e sua
validação assegurada pela cientificidade. Afinal, quem afirma é o doutor, o
padre, o professor, o economista, o cientista etc. Isso ajuda a perpetuar as
relações de dominação entre os que falam a e pela instituição e os que são
por ela falados. Os segundos, sem a devida competência, ficam entregues a
uma espécie de marginalidade discursiva: um reino do silêncio, um mundo
de vozes que não são ouvidas, fazendo com que as verdades de uma
instituição sejam expressão da verdade de todos.

É necessário salientarmos também que o discurso instituído pela linguagem
jurídica revela-se como uma forma desses discursos burocrático-institucionais
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retromencionados, responsáveis pelo processo de autoridade sobre a massa.
Dessa forma, a linguagem do Direito é envolvida pelo poder simbólico2, o que,
de certa forma, esclarece o intuito do cuidado de alguns profissionais jurídicos em
conservar certo distanciamento dos leigos, pois assim sustentarão o monopólio de
competência e o de serviços jurídicos, conforme explicita Semana (1981, p. 96):
A ordenação jurídica se propõe a dar validade e eficácia a alguns poderes,
através da limitação recíproca dos poderes válidos e eficazes ou com o
intento de reduzir ao mínimo a eventualidade de se reforçarem poderes que
possam entrar em conflito com estes, e que surjam de esferas de ação
diferentes daquelas em que surgem os primeiros.

Essa maneira de exercer o poder simbólico através da linguagem jurídica
esclarece a existência de um excesso de formalismo estabelecido por teóricos e
práticos, que almejam impor suas visões e interpretações legais. Em virtude disso,
sucede uma verdadeira violência simbólica, em concordância com os ensinamentos
de Bourdieu (2000, p. 205-206):
Quanto aos outros, estão condenados a suportar a força da forma, quer
dizer, a violência simbólica que conseguem exercer aqueles que – graças à
sua arte de pôr em forma e de pôr formas – sabem, como se diz, pôr o
direito do seu lado e, dado o caso, pôr o mais completo rigor formal, ao
serviço dos fins menos irrepreensíveis.

Essa é uma atitude que retrata as armas que possuem os detentores do
poder, conferidas pelo Direito. Esses profissionais se lisonjeiam de as bem manejar,
a fim de manter subjugados os que não conhecem as regras do jogo jurídico.
Por fim, vale ainda ressaltar que o fenômeno da codificação contribuiu para
ratificar o poder simbólico do Direito, uma vez que apontou para a concretização da
previsibilidade e racionalidade ao âmbito jurídico.
1.3.3 A questão ideológica no discurso jurídico

Visto que a linguagem deve ser considerada de acordo com a concepção
interacional, cumpre-nos destacar a relação entre linguagem e ideologia, pois a
2

Também conhecido como vis formae (termo utilizado por Bourdieu em sua obra O Poder Simbólico –
2000, p. 249).	
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linguagem revela-se como instrumento mediador entre os indivíduos em sociedade.
Rigorosamente falando, é possível que seja considerada como instituição social
repleta de particularidades, dentre as quais se deve enfatizar a mais importante:
permitir a comunicação.
Chauí (2004, p. 25) pontua sobre a origem do termo ideologia:
aparece pela primeira vez na França, após a Revolução Francesa, no início
do século XIX, no livro de Destutt de Tracy, Eléments d’Idéologie
(elementos de Ideologia). Juntamente com o médico Canabis, com De
Gérando e Volney, Destutt de Tracy pretendia elaborar uma ciência da
gênese das idéias, tratando-as como fenômenos naturais que exprimem a
relação do corpo humano, enquanto organismo vivo, com o meio ambiente.

Ideologia é vocábulo resultante de duas palavras gregas, eidos (ideia) e logos
(estudo, conhecimento). Pode ser compreendida como o fenômeno que parte de
ideias predominantes em uma determinada formação social e que define a visão do
mundo pela sociedade.
Nesse ínterim, contribui Fiorin (1995, p. 28-29) ao elucidar:
Ideologia é o conjunto de idéias e representações que servem para justificar
e explicar a ordem social, as condições de vida do homem e as relações
que ele mantém com os outros homens. Ela existe independentemente da
consciência dos agentes, sendo uma forma fenomênica da realidade, que
oculta as relações mais profundas e as expressa de modo invertido. A
inversão da realidade é ideologia.

Tal definição pode ser corroborada, novamente, por meio dos ensinamentos
de Chauí (2004, p. 60-61):
A consciência, prossegue o texto de A Ideologia Alemã, estará
indissoluvelmente ligada às condições materiais de produção da existência,
das formas de intercâmbio e de cooperação, e as idéias nascem da
atividade material. Isso não significa , porém, que os homens representem
nessas idéias a realidade de suas condições materiais, mas ao contrário,
representam o modo como essa realidade lhes aparece na experiência
imediata. Por esse motivo, as idéias tendem a ser uma representação
invertida do processo real.

A partir do conceito de ideologia que tomamos por base das nossas reflexões,
entendemos que a linguagem sofre alterações sociais, visto que assim como o
pensamento, é reflexo da vida real. Dessa forma, os seres em sociedade se valem
dela para manifestarem a ideologia herdada de sua classe social, exteriorizada
através de valores e condutas positivas ou negativas. Toda linguagem é envolvida
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inconscientemente, o que é ditado por seu grupo social.
Muitos doutrinadores defenderam a neutralidade do Direito, para que se
apresentasse como uma ciência pura, todavia, por se caracterizar como um sistema
apto a externar vários princípios ideológicos, assumiu o intuito de monitorar a
sociedade, manifestando-se como um fato social, histórico e concreto.
Assim, o Direito responsabiliza-se por regulamentar a vida social em proveito,
de forma conveniente a uma determinada classe dominante por meio de sujeições
ideológicas, de modo que a influência não pareça violenta, mas como algo correto
que, por possuir amparo legal, deve ser admitido sem qualquer refutação.
É possível notarmos, pois, que o papel da ideologia é transformar o legal em
plenamente legítimo, portanto, tolerável, uma vez que ela orienta a verdade
existente no Estado para uma regulamentação que somente convém a determinadas
classes dominantes, em detrimento da justiça que represente os anseios comuns.
Dessa forma, a ideologia perquire o poder em detrimento da verdade. Ou
seja, é uma construção simbólica e valorativa que, em roupagens de amparo à
ordem social, expressa, uma visão de mundo coerente com os interesses de
algumas classes sociais. Nas palavras de Chauí (2004, p. 108):
A ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações
(idéias e valores) e de normas ou regras (de conduta) que indicam e
prescrevem aos membros da sociedade, o que devem pensar e como
devem pensar o que eu devem valorizar e como devem valorizar o que
devem sentir e como devem sentir o que devem fazer e como devem fazer.
Ela é, portanto, um corpo aplicativo (representações) e prático (normas,
regras, preceitos) de caráter prescritivo, normativo, regulador, cuja função é
dar aos membros de uma sociedade dividida em classes uma explicação
racional para as diferenças sociais, políticas e culturais, sem jamais atribuir
tais diferenças à divisão da sociedade em classes a partir das divisões na
esfera da produção. Pelo contrário, a função da ideologia é a de apagar as
diferenças como de classes e fornecer aos membros da sociedade o
sentimento da identidade social, encontrando certos referenciais
identificadores de todos e para todos, como por exemplo, a Humanidade, a
Liberdade, a Igualdade, a Nação, ou o estado.

Destarte, verifica-se que o Direito manifesta ideologia por meio da linguagem
jurídica, em razão de se tratar de um considerável fator de coerção em nossa
sociedade - tendo em vista que coerção não implica apenas em força física, mas em
injunção de opiniões e preceitos aos seres sociais, com o intuito de que se
comportem como objetivam os agentes que a exercem, para não serem punidos ou
excluídos. Nesse sentido, ideologia pode ser descrita como uma “falsa consciência”.
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Entretanto, devemos ainda conceituar ideologia em seu sentido puro, positivo, ou
seja, um conjunto coerente de ideias que orientam o comportamento dos indivíduos.
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2 ALGUNS PRESSUPOSTOS DA SOCIOLINGUÍSTICA

A Sociolinguística estuda a língua em uso dentro das comunidades, voltandose para um tipo de análise que combina aspectos linguísticos e sociais. Devemos
entender uma comunidade de falantes como aquela que possui traços linguísticos
característicos que os distinguem de outros grupos. Ademais, comunicam-se mais
entre si do que com outras comunidades, e têm em comum regras e atitudes
vinculadas ao uso da linguagem.
Enquanto ciência, a sociolinguística se posiciona entre a língua e a
sociedade, voltada para o estudo de empregos linguísticos concretos, notadamente
os de caráter heterogêneo. O presente capítulo apresenta alguns dos pressupostos
da sociolinguística que serão utilizados ao decorrer da análise da linguagem jurídica,
no que tange ao seu conhecimento e uso por parte dos apenados em cumprimento
de privação de liberdade.
	
  

2.1 Breve histórico da sociolinguística
Diante da inquestionável ligação que há entre a linguagem e a sociedade,
somos impelidos a, mais uma vez, ressaltar que a linguagem tem uma característica
que se assemelha aos homens: é propensa e agente de mudanças. É impossível
ignorarmos que os fatores sociais a transformam e por ela são transformados.
As teorias da linguagem a partir de Saussure sempre buscaram compreender
ou minimamente relacionar a função do fenômeno linguístico à vida em sociedade.
Já no século XIX, a teoria de Augusto Schleicher considerava a língua de forma
biológica, ou seja, natural, podendo-se comparar sua evolução à de qualquer
organismo com vida e desprendida de qualquer relação com fenômenos culturais ou
sociais. Mas no século XX, surge a teoria do estruturalismo de Saussure, que
estabelece a definição de língua na obra Curso de Linguística Geral, e a situa em
posição central na Linguística enquanto a classifica como imutável, fazendo emergir
o princípio da homogeneidade do código linguístico.
A partir do conceito apresentado por Saussure, Bakhtin (1929) passou a
enfatizar que os fenômenos sociais e da enunciação, fundamentados na interação,
são imprescindíveis para a compreensão da língua.
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Em 1960, Jakobson, além de criticar a teoria saussuriana, acrescenta a ideia
de códigos à língua, os quais são escolhidos pelo falante de acordo com a
intencionalidade da mensagem a ser emitida - o interlocutor e a relação entre os
sujeitos comunicantes.
Benveniste, em sua obra de 1968, Estrutura da língua e estrutura da
sociedade, veio mais uma vez contribuir para a análise que relaciona linguagem e
sociedade, conceituando a primeira como instrumento de análise do meio social.
Vale, entretanto, destacarmos que a conexão sociedade e língua foi deixada
de lado pela escola gerativo-transformacional, de Chomsky (1965), que retoma ao
conceito da existência de uma homogeneidade na linguagem. Essa teoria foi
primordial para que a Sociolinguística ganhasse força, a fim de avigorar a
característica que considera linguagem e sociedade como inseparáveis e destacar
que as variações sociais resultam em variações linguísticas.
É de bom alvitre destacar que o termo Sociolinguística foi utilizado pela
primeira vez no ano de 1953, por Haver Currie. Seu desenvolvimento ocorreu
notadamente nos Estados Unidos a partir da segunda metade do século XX devido a
diversos fatores, tais como o crescimento da propagação de estudos relacionados à
comunicação, a aspiração de melhor conhecer a própria comunidade e analisar sua
relação de proximidade com outras, a ascensão de estudos de Linguística e
Sociologia. Na mesma época em que surgiram outras vertentes linguísticas
interdisciplinares como a Análise do Discurso, Análise da Conversação, Etnografia
da Conversação.
Um dos grandes marcos do nascimento da Sociolinguística ocorreu na
conferência organizada por William Bright, de 11 a 13 de maio de 1964, na
Universidade da Califórnia, em Los Angeles, na qual participaram vários estudiosos
da relação linguagem e sociedade, como John Gumperz, Dell Hymes, William
Labov, motivados pelo desenvolvimento de uma nova forma de estudo capaz de
explicar a complexidade dos fenômenos linguísticos, e a fim de se afastar da visão
até então estruturalista de Saussure e gerativista de Chomsky, as quais
compreendiam a língua como abstrata, homogênea e estável.
Assim, o mencionado Congresso resultou na coletânea Sociolinguistic
(Sociolinguística), cujo objetivo era estudar a diversidade linguística na estrutura
social.
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A respeito do nascimento da sociolinguística, Alkmin (2011, p. 29) aponta que:
Nessa vertente, em que linguagem, cultura e sociedade são consideradas
fenômenos inseparáveis, linguistas e antropólogos trabalham lado a lado e,
mesmo de modo integrado. Nesse sentido, o que há de novo é a definição
de uma área explicitamente voltada para o tratamento do fenômeno
linguístico no contexto social no interior da Linguística, animada pela
atuação de linguistas e, particularmente, de estudiosos formados em
campos das ciências sociais. A Sociolinguística nasce marcada por uma
origem interdisciplinar.

Desse modo, a Sociolinguística surgiu a partir da necessidade de uma
reflexão mais ampla acerca dos estudos da linguagem, com o intuito de
compreender as relações existentes entre linguagem e sociedade, cujos estudos
ganharam ainda mais força com a pesquisa de William Labov (1963; 1966) na ilha
de Martha”s Vineyard, em Massachusetts (Estados Unidos), com foco em um ponto
de vista social, ao ressaltar a importância de fatores sociais como idade, sexo,
origem, etc, para explicar a variação linguística, ou seja, a diversidade linguística
observada. Os resultados apresentaram-se como uma importante contribuição ao
apresentar a noção e uso de variantes da língua no meio social para demonstrar que
não se pode classificar a linguagem como homogênea, já que esta é influenciada
pelos fatores sociais, históricos e geográficos que a ela se conectam e se atrelam
também ao contexto em que ocorre. Segundo Labov (1994, p. 12):
Os procedimentos de linguística descritiva se baseiam no entendimento de
que a língua é um conjunto estruturado de normas sociais. No passado, foi
útil considerar que tais normas eram invariantes e compartilhadas por todos
os membros da comunidade linguística. Todavia, as análises do contexto
social em que a língua é utilizada vieram demonstrar que muitos elementos
da estrutura linguística estão implicados na variação sistemática que reflete
tanto a mudança no tempo quanto os processos sociais extralingüísticos.

Lembramos que o modelo adotado por Labov é de caráter quantitativo, pois
se dispõe a examinar estatisticamente as informações coletadas por meio de
entrevistas que visam alcançar a maior naturalidade possível na comunicação do
falante.
Hoje, firmou-se o entendimento que não se pode falar em uma linguagem
imutável, visto que cuida-se de um fenômeno heterogêneo, moldado por variações
que devem ser alvo de análise dentro da realidade do meio social.
Portanto, podemos afirmar que o objeto da Sociolinguística é a diversidade
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linguística e sua manifesta relação com os fatores de natureza social. Assim, os
estudos da língua não podem se desvincular do contexto social dos falantes.
Por fim, vale destacar que a língua não é homogênea, como veremos mais
detalhadamente a serguir, é algo que tem como característica um processo natural:
a possibilidade de mudanças. A fim de obter compreensão acerca da constante
mutação da linguagem, é preciso considerarmos que o uso leva a variações e estas
produzem mudanças, que se exibem no tempo, no espaço, nas camadas sociais e
representações estilísticas.
2.2 Heterogeneidade da língua
Nesse ponto, vale uma reflexão acerca de uma das propriedades de nossa
língua, pois ela não é algo completo e concluído, uma vez que está em constante
mudança. Assim, faz-se necessária a análise de suas variações.
Mollica e Braga (2003, p. 9) acrescentam que:
A sociolinguística é uma das subáreas da Línguistica e estuda a língua em
uso no seio das comunidades de fala, voltando a atenção para um tipo de
investigação que correlaciona aspectos linguísticos e sociais. Esta ciência
se faz presente num espaço interdisciplinar, na fronteira entre língua e
sociedade, focalizando precipuamente os empregos linguísticos concretos,
em especial os de caráter heterogêneo.

Portanto, a língua sob a ótica da sociolinguística é essencialmente
heterogênea, múltipla, variável, instável e está sempre em desconstrução e
reconstrução
Em sentido contrário, para o estruturalismo saussuriano, a língua é
homogênea, ou seja, não há que se falar em variação. Entretanto, para a
Sociolinguística Variacionista a heterogeneidade da língua é intrínseca ao sistema
linguístico. A Sociolinguística Variacionista examina a língua em uso no meio social,
analisando as características próprias a cada grupo, sempre tendo em mente que
todas as línguas são heterogêneas, isto é, carregam consigo um dinamismo que lhe
é próprio e característico.
Marcos Bagno (2007, p. 13) afirma que “a língua é essencialmente
heterogênea, variante e mutante. A partir dessa perspectiva, a língua deve ser vista
como maleável, submetida às exigências dos diversos contextos de uso em que se
insere, reforçando seu catáter social.
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Bagno (2001, p. 16) ressalta ainda que em um país de grande extensão como
o Brasil, há uma grande diversidade e variabilidade do português. E ainda
acrescenta que:
se formos acreditar no mito da língua única, existem milhões de pessoas
neste país que não têm acesso a essa língua, que é a norma literária, culta
empregada pelos escritores e jornalistas, pelas instituições oficiais, pelos
órgãos do poder ─ são os sem-língua.

Em outras palavras, não há homogeneidade da língua, apesar da tentativa de
implementação forçada de uma padronização por meio de uma língua culta no
Brasil. entretanto notamos a existência de uma grande diversidade linguística
envolvida por variaçoes.
Nesse mesmo viés, a pesquisa de Labov (1994) possibilitou a comprovação
de que a heterogeneidade é um atributo pertencente a qualquer língua. Sendo que
esta propriedade é a consequência natural de fatores linguísticos fundamentais. A
língua para Labov um produto social, ou seja, não podendo ser analisada fora da
contextualização social.
A Sociolinguística considerada a diversidade a língua como uma qualidade
essencial ao fenômeno linguístico. Todas as línguas do mundo são sempre
continuações históricas, ou seja, seu domínio é transmitido de geração a geração,
ainda de que de forma lenta e imperceptível. Entretanto, assim como os costumes
familiares adquiridos mudam com o tempo, a língua também evolui e se adapta de
acordo com o meio em que se insere.
Portanto, a heterogeneidade da língua é fundamental para o estudo do
comportamento linguístico, ao passo que a língua falada do mesmo jeito em todos
os lugares, ou seja, homogênea, é um mito, que pode resultar em graves
consequências na vida em sociedade, uma vez que muitas pessoas, ainda hoje,
acreditam que devem ser corrigidos ou excluídos os cidadãos que não se adaptam
ao padrão culto da linguagem, ou seja, ao padrão falado pelos grupos
socioeconômicos considerados superiores.
Por fim, quando não se tem em mente a qualidade heterogênea de língua, e
se insiste em sua homogeneidade, o resultado é o chamado preconceito linguístico,
que será analisado ainda neste capítulo.

47

2.3 A variação linguística na linguagem jurídica
De acordo com Marcos Bagno (2007), é impossível realizar o estudo da
língua desconsiderando o falante, o destinatário, o contexto social e temporal em
que se inserem. Não se deve tratar a língua como algo que não nos pertence e que,
para piorar, possui difícil acesso, como classificam a gramática tradicional e o senso
comum.
O conceito de variação linguística surgiu a partir da necessidade de se refutar
a qualificação desta ou daquela forma de falar como errada. Assim, sua pesquisa
deve ser feita levando-se em conta fatores sociais, regionais, históricos, etc.,
adquiridos e transmitidos pelos integrantes de uma sociedade devido à interação
verbal. Esse caráter eminentemente variável da lingua é um pressuposto essencial
para os estudos sociolinguísticos, que visam analisar o comportamento da forma de
falar influenciada pelo meio em que se insere.
Segundo Labov (1994), a variação existe em todas as línguas naturais é
inerte ao sistema linguístico, ocorre na fala de uma comunidade, e inclusive na fala
de uma mesma pessoa. Nesse mesmo sentido, declara Bagno (2003, p. 16):
A língua não é usada de modo homogêneo por todos os seus falantes. O
uso de uma língua varia de época para época, de região para região, de
classe social para classe social, e assim por diante. Nem individualmente
podemos afirmar que o uso seja uniforme. Dependendo da situação, uma
mesma pessoa pode usar diferentes variedades de uma só forma da língua.

Dentre os motivos que levam à variação linguística destacam-se: o usuário e
o uso que ele faz da língua. Dentre os fatores relacionados ao falante, evidenciamse como determinantes ou influenciadores da fala, a idade, o sexo, a ocupação, a
posição social, o nível de escolaridade, a localidade em que reside, etc. Há ainda
fatores relacionados à situação de comunicação, por exemplo, o ambiente, o tema, o
estado emocional do falante, grau de intimidade entre os falantes, dentre outros.
O Brasil tem como marca identitária as diversidades linguísticas devido à sua
extensão e multiculturalismo, podendo-se alegar que não existe uma “língua padrão”
em moldes rígidos; o que há na verdade é um padrão ideal de acesso de linguagem,
ao qual todos almejam alcançar, que tem como parâmetro a norma culta. É a partir
desse padrão ideal que são avaliados os dialetos e os registros. Isso significa que,
quanto mais distante dessa norma a linguagem se manifestar, menos será
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prestigiada, e quando mais próxima estiver, mais bem conceituada será. É o que
Betine (2003, p. 121-122) exemplifica de maneira clara em:
quando ouvimos um carioca típico, podemos entender tudo o que ele fala. É
verdade que pode haver problemas quando estamos conversando com
pessoas de regiões de cultura muito diferente da nossa, principalmente no
que diz respeito ao léxico, ou o vocabulário que as pessoas de uma dada
região usam. Pode ser que o falante não saiba que “jerimum”, palavra muito
usada na Bahia, corresponde a “abóbora”, termo muito mais comum nos
estados do Sul e Sudeste de nosso país. É contudo, inegável que, ainda
que haja tais diferenças lexicais nas diversas regiões do país, falamos a
mesma língua. Falamos uma mesma língua, em São Paulo e na Bahia com
diferenças detectáveis entre o que se considera mais comum num e noutro
lugar.

Nesse contexto, as formas de variação podem ser divididas em: diatópica
(varia conforme o lugar), diafásica (varia conforme a situação) e diastrática (varia de
acordo com o nível socioeconômico do falante).
A variação geográfica ou diatópica analisa as diferenças linguísticas
distribuídas no espaço físico, notáveis entre falantes de origens geográficas
diversas. Podemos, assim, perceber uma mesma língua sendo falada de forma
distinta dependendo da localidade.
Nesse viés Bortoni-Ricardo (1984, p. 10) afirma que:
A língua portuguesa no Brasil apresenta uma ampla gama de variação que
pode ser melhor compreendida se imaginarmos um continuum em cujas
extremidades se colocam, de um lado, os dialetos rurais falados em áreas
isoladas, e, de outro, a variedade padrão falada em áreas urbanas pelos
grupos sociais com alto nível de instrução. Ao longo do continuum
distribuem-se, sem fronteiras definidas, variedades mais próximas ou mais
distantes da norma culta ideal, dependendo de diversos fatores
condicionadores da variação da língua.

Em resumidas palavras, no Brasil, devido à sua extensão, facilmente nos
deparamos com essa variação geográfica.
Já a variação diafásica, é aquela que advém de acordo com determinadas
situações. Nessa forma de variação, um mesmo indivíduo altera sua forma de falar
de acordo com o ambiente em que se insere, por exemplo, dentro de um espaço
formal ou informal. Nesse sentido, podemos afirmar, nas palavras de Carrió (1986,
p. 51), que a linguagem jurídica “não é senão uma forma menos espontânea e
menos imprecisa da linguagem natural, que muitos juristas usam com a pretensão,
consciente ou não, de estar usando uma linguagem absolutamente rigorosa”. Tal
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citação faz sentido se considerarmos que, normalmente, a linguagem jurídica é
empregada em situações formais. Assim, o operador do Direito adapta sua forma de
falar a esse tipo de ambiente.
Há, ainda, que se falar em a variação social ou diastrática que, por sua vez,
está ligada a um conjunto de fatores relacionados com a identidade dos falantes;
além da organização sociocultural da comunidade de fala, podemos citar exemplos
de surfistas, políticos, os operadores do direito - nosso alvo de pesquisa.
Alguns autores ainda citam a variação diacrônica, ou seja, aquela relacionada
a aspectos históricos, alterações que ocorrem na forma de falar influenciada pelo
decorrer do tempo. Pode-se também notar que a variação diacrônica apresenta-se
na linguagem jurídica, ainda que alguns profissionais da área insistam em usar
arcaísmos, latinismos, etc, de forma exagerada, aparentemente tendenciosos a
parar ou, ainda pior, a voltar no tempo, ignorando que a evolução dessa forma de
linguagem decorre do constante aperfeiçoamento, sempre inacabado perante a
possibilidade de surgimento de casos extraordinários a provocar o pensamento dos
profissionais da área jurídica.
Por todo exposto, percebe-se que a variação linguística é uma propriedade
natural presente em qualquer língua viva. No entanto, é necessário que se tenha
em mente que nenhuma variedade é superior a outra e que o uso de uma maneira
de expressão em deterimento a outra é, sobretubo, uma questão de adequação ao
código escolhido à sua situação de uso. Como não há línguas inferiores ou
superiores, também não se pode qualificar as variedades linguísticas dessa forma.
Pois, como visto no tópico anterior, as línguas não são homogênas, e a variação que
ocorre em todas elas são condicionadas por aspectos geográficos, sociais,
históricos, etc. Quando não há essa reflexão e aceitação das diferenças e em seu
lugar há rejeição a certas variedades linguísticas, surge o chamado preconceito
linguístico, que analisaremos mais profundamente adiante.

2.4 O preconceito linguístico

Não são recentes os juízos feitos acerca da forma de falar, sendo esses
julgamentos que intencionam valorar. São exemplos as visões esteriotipadas e o uso
da língua em determinadas áreas geográficas ou por determinadas divisões sociais
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Conforme afirma Calvet (2002, p. 67) “esses esteriótipos não se referem a
línguas diferentes apenas, mas também às variantes geográficas das línguas,
frequentemente classificadas pelo senso comum ao longo de uma escala de
valores”.
No Brasil muito muito se discute sobre a amenização das mais diversas
formas de preconceitos: racial, de gênero, opção sexual, étnico etc., com o intuito de
ressaltar quão humilhante e desrespeitosa apresenta-se qualquer que seja o tipo de
seu exercício. Assim sendo, conforme Voltaire (apud LEITE, 2008), opreconceito
pode ser definido como opinião sem julgamento.
No entanto, de acordo com Bagno (2007), esse empenho não é tão intenso
no que diz respeito a um tipo de preconceito corriqueiro na sociedade: o linguístico.
O qual se traduz em uma discriminação silenciosa e velada que um indivíduo pode
apresentar em relação à linguagem de outro. É um não-gostar, um achar-feio ou
achar errado a forma de usar a língua pelo falante, na visão do estudioso. Como
forma de apoiar o combate contra esta forma de preconceito, o pesquisador e
escritor Marcos Bagno (2001) expõe suas reflexões teóricas, estudos e discussões
sobre a língua em sua obra Preconceito Linguístico.
Assim, o autor incentiva a mudança de comportamento, em que cabe a cada
indivíduo deixar de lado as ideias e velhos mitos, com o fim de apurar melhor o
censo crítico, e evitar intolerâncias e afirmações preconceituosas.
Essa ideia é corroborada por Leite (2008, p. 29):
Evitar o preconceito é possível se forem tomadas precauções relativas aos
sentimentos positivos e negativos que se tiver previamente em relação a
pessoas, fatos e idéias. Tomar precaução significa raciocinar, levantar
pontos positivos e negativos, ponderar a respeito das pessoas,
circunstâncias e idéias em julgamento,para que as ações (atos e opiniões)
decorrentes da avaliação sejam justas.

Embasados na citada obra de Bagno (2001), podemos afirmar que, apesar do
fato da língua usada pela maioria dos brasileiros ser o português, essa apresenta
uma enorme variação, não havendo pois, possibilidade de considerá-la única e
comum a todos, sobretudo levando-se em conta a enorme extensão territorial do
país, e ainda os numerosos problemas sociais que o cercam. De acordo com o
professor,

a

maioria

da

população

do

Brasil

(formada

por

analfabetos,

semianalfabetos, pobres, moradores da zona rural e periferia) tem domínio sobre a
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norma linguística mais desvalorizada, à medida que a menor parte domina a normapadrão.
Esse preconceito Linguístico é definido pelo Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa (apud, BAGNO, 2007, P. 16):
Qualquer crença sem fundamento científico acerca das línguas e de seus
usuários, como, p. ex., a crença de que existem línguas desenvolvidas e
línguas primitivas, ou de que só a língua das classes cultas possui
gramática, ou de que os povos indígenas da África e da América não
possuem línguas, apenas dialetos.

Tal acepção reflete a arraigada noção de erro na forma de falar, influenciada
pelos primeiros gramáticos, que determinaram um modelo de linguagem
fundamentado no falar de um determinado grupo social: homens, livres, cultos,
economicamente privilegiados, cidadãos com pelos direitos políticos, etc. E tudo
aquilo que destoasse dessa maneira ideal de se expressar deveria ser considerado
“erro” e segundo Marco Bagno (2007) ainda hoje temos essa consideração. No
entanto, se aceitarmos esse posicionamento como verídico, poderíamos afirmar que
99% da população brasileira fala errado a própria língua.
Não se deve aceitar a ocorrência de desrespeito, humilhação e
exclusão por meio da linguagem. Conforme nos ensina Bagno (2007, p. 207) “nada
na língua é por acaso”, e portanto, devemos despertar a sensível percepção de que
todas as formas de linguagem têm sua peculiar beleza, ainda que em desacordo
com a norma padrão. Visto que, para as ciências da linguagem, toda manifestação
linguística é correta, se tem a capacidade de cumprir a função de interação humana.
2.4.1 Entre o estigma e o prestígio
A linguagem é um elemento de inserção social que pode revelar diversas
características de quem faz seu uso. Ela tem o poder de transformar a sociedade, de
unir pessoas, mas também tem a capacidade de segregação fundamentada em um
preconceito que a torna inacessível, algo quase divino.
Segundo, Biderman (1972, p. 341) “toda sociedade diferenciada em classes,
insiste em cultivar uma etiqueta que individualize a elite da massa”. Essa assertiva é
corroborada por Tarallo (2001, p. 4), ao afirmar que “a língua pode ser um fator
extremamente importante na identificação de grupos, em sua configuração, como
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também uma possível maneira de demarcar diferenças sociais no seio de uma
comunidade”.
Esse “endeusamento” sobre a linguagem pode ser visivelmente notado na
linguagem jurídica, visto que muitos profissionais da área ainda têm a concepção de
que falar bem significa falar difícil, discorrer para o entendimento de poucos.
Nesse sentido, devemos notar que tanto o prestígio quanto o estigma da
linguagem são feitos com base nas características sociais dos seus usuários. As
formas linguísticas serão julgadas e avaliadas de acordo com os juízos e valores
sociais.
Essa avaliação pode ser demonstrada pela tentativa de reprodução do quadro
apresentado por Bagno (2001):

Figura 2 – Quadro estigma e prestígio
Fonte: Bagno, 2001, p. 77.

Assim, uma variante é prestigiada, como ocorre em relação à linguagem
jurídica, por conta do status considerado superior dos profissionais que dela se
valem. Conforme explica Gnerre (1998, p. 6), “uma variedade linguística, ‘vale’ o que
‘valem’ na sociedade os seus falantes, isto é, vale como reflexo do poder e da
autoridade que eles têm nas relações econômicas e sociais”.
Logo, o prestígio nada mais é do que o julgamento positivo que acolhe um
modo de utilizar a linguagem classificada como mais correta, mais bonita,
simplesmente, por pertencer a uma camada social com maior poder político, cultural
ou econômico. Ainda quanto à linguagem forense, também por sua maior
representação de autoridade.
Nesse sentido, o preconceito linguístico é um conceito que se forma antes da
compreensão verdadeira, com a intenção de abalar as estruturas de uma
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organização social, e nada mais é do que um tipo de preconceito social que visa
segregar classes, estigmatizando ou prestigiando os falantes.
Bagno (2001, p. 140) refere-se a essa discriminação da seguinte maneira:
Por mais que isso nos entristeça ou irrite, é preciso reconhecer que o
preconceito lingüístico está aí, firme e forte. Não podemos ter a ilusão de
querer acabar com ele de uma hora para outra, porque isso só será possível
quando houver uma transformação radical do tipo de sociedade em que
estamos inseridos, que é uma sociedade que, para existir, precisa da
discriminação de tudo o que é diferente, da exclusão da maioria em
benefício de uma pequena minoria, da existência de mecanismos de
controle, dominação e marginalização.

Devemos lembrar que a norma culta pretende criar uma sociedade linguística
homogênea. De acordo com Bagno (1997), essa unidade linguística é um mito, e no
que tange especificamente à língua portuguesa, pode-se afirmar que dividiu-se em
dois grupos: o português padrão - supervalorizado pelos níveis elevados da
sociedade, sendo considerado como a língua “correta”, e conferindo pleno prestígio
ao seu falante; e o português não-padrão - que expressa pouco ou nenhum valor
para a sociedade, considerado como “errada e inferior”, o qual é empregado por
pessoas marginalizadas, seja por ser pobre, de escolaridade inferior, ou natural de
uma região menos desenvolvida.
Bagno (2003, p. 141) alerta, ainda, sobre a distinção que há entre as
variedades que são alvo de prestígio e as que suportam estigmatização:
O grau de frequência de determinadas regras linguísticas variáveis (o que
as pessoas chamam de “erros”) que, na nossa sociedade, gozam de
prestígio ou sofrem discriminação por parte dos falantes das variedades
prestigiadas (aqueles que tradicionalmente são chamados de “cultos”).

No entanto, diversos estudos já comprovaram que a língua é mutável e
heterogênea. Quando essas mudanças ocorrem, são fortemente rejeitadas por
alguns membros da sociedade, pois normalmente esse preconceito vem de classes
privilegiadas que tentam impor essa homogeneidade da linguagem.
Quando alguém letrado se vale da norma culta para apartar-se das classes
mais estigmatizadas está exteriorizando o preconceito linguístico, como é o caso de
magistrados, advogados e tantos outros profissionais do direito que se afastam do
cidadão comum, colocando-se em um patamar superior, ou seja, com a intenção
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utópica de ascensão social, simplesmente por usar uma desnecessária linguagem
hermética.
Bagno (2001, p. 69-70), de forma elucidativa, desmistifica o preconceito de
que o domínio da norma culta é necessário para ascensão social, ao declarar que:
Ora, se o domínio da norma culta fosse realmente um instrumento de
ascensão na sociedade, os professores de português ocupariam o topo da
pirâmide social, econômica e política do país, não é mesmo? Afinal,
supostamente, ninguém melhor do que eles domina a norma culta. Só que a
verdade está muito longe disso como bem sabemos nós, professores, a
quem são pagos alguns dos salários mais obscenos de nossa sociedade.
Por outro lado, um grande fazendeiro que tenha apenas alguns poucos
anos de estudo primário, mas que seja dono de molhares de cabeças de
gado, de indústrias agrícolas e detentor de grande influência política em sua
região vai poder falar à vontade sua língua de “caipira”, com todas as
formas sintáticas consideradas “erradas” pela gramática tradicional, porque
ninguém vai se atrever a corrigir seu modo de falar.

Vale lembrarmos que o prestígio e o estigma de uma linguagem estão
relacionados aos valores que a sociedade atribui aos falantes por sua posição
social. Nesse sentido, Yule (apud RODRIGUES, 2013, p. 228) destaca:
De um ponto de vista linguístico, nenhuma variedade é “melhor” que outra.
São simplesmente diferentes. De um ponto de vista social, entretanto,
algumas variedades tornaram-se mais prestigiadas. De fato, a variedade
que se desenvolve como língua padrão tem sido usualmente um dialeto de
3
prestígio social, originalmente ligado ao centro político ou cultural .

Essa ideia é corroborada por Soares (1986, p. 40), ao afirma que:
Tal como não se pode falar de “inferioridade” ou “superioridade” entre
línguas, mas apenas de diferenças, não se pode falar de inferioridade ou
superioridade entre dialetos geográficos ou sociais ou entre registros.
Também aqui, como ocorre em relação às línguas, cada dialeto e cada
registro é adequado às necessidades e características do grupo a que
pertence o falante, ou à situação em que a fala ocorre: todos eles são, pois,
igualmente válidos como instrumentos de comunicação; também não há
nenhuma evidência linguística que permita afirmar que um dialeto é mais
“expressivo”, mais “correto”, mais “lógico” que qualquer outro: todos eles
são sistemas linguísticos igualmente complexos, lógicos e estruturados.

3

From a linguistic point of view, no one variety is “better” than another. They are simply different.
From a social point of view, however, some varieties do become more prestigious. In fact, the variety
which develops as the Standard Language has usually been one socially prestigious dialect, originally
connected with a political or cultural center (...). Yet, there always continue to be other varieties of a
language, spoken in different regions (YULE, 1996, p. 228).
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A linguagem deve ser vista como heterogênia e dinâmica, conforme leciona
Preti (1984, p. 204): “a língua, pois, não está em crise, como querem alguns mal
informados. Ela prossegue em sua evolução, como reflexo das alterações sociais da
comunidade”.
Nessa perspectiva, a linguagem jurídica sempre foi considerada como alvo de
prestígio social por expressar autoridade e afastar-se do cidadão leigo, conforme
declara Petri (2008, p. 29): “a linguagem do Direito existe para não ser
compreendida. Ela está fora do circuito natural de intercompreensão que caracteriza
as trocas lingüísticas ordinárias entre os membros de uma mesma comunidade
lingüística”.
A linguagem jurídica é um instrumento de demonstração de poder,
manuseado pelos operadores de direito que têm a intenção de alcançar um prestígio
social (“o Doutor fala bonito”). Assim, a linguagem jurídica, ao se manifestar repleta
de tecnicismo e ao não se preocupar com a clareza e a objetividade na transmissão
da mensagem, resulta no distanciamento da população em relação ao universo
jurídico, e visa manter as vantagens sociais dos operadores do Direito.
Muitas vezes, o emprego de uma linguagem difícil pelos operadores do
direito, disfarçada de uma função manifesta de uso da “técnica jurídica”; entendemos
que, na verdade, essa prática visa apenas o monopólio do entendimento das leis,
bem como a indispensabilidade do jurista para sua interpretação, ou seja, tem o
claro objetivo de manter o prestígio social através da linguagem.
Dessa forma, a intenção da exacerbação estilística presente no discurso
jurídico acaba por afastar o cidadão leigo, ou seja, alcança a exclusão social das
classes desfavorecidas, que se apavoram com o ritual forense clássico, em que a
linguagem, associada aos trajes e à disposição arquitetônica dos fóruns e tribunais,
acabam por estigmatizar uma classe e prestigiar a outra.

56

3 A LINGUAGEM JURÍDICA E O ACESSO À JUSTIÇA
É preciso preocuparmo-nos com o entendimento que o cidadão comum tem
da forma como lhe são transmitidas as mensagens dos saberes linguísticos e
jurídicos. É importante ressaltarmos que o acesso à justiça não significa
simplesmente o acesso ao processo, apesar de reconhecermos que até mesmo
para obtenção dessa última garantia os jurisdicionados já enfrentam problemas
como o elevado custo processual, lentidão na solução das lides e extremo
formalismo e burocracias jurídicos.
No entanto, com o intuito de minimizar essas dificuldades, várias soluções
têm são oferecidas aos cidadãos a fim de que alcancem o processo. Podemos citar
por exemplo, a assistência judiciária gratuita por meio de defensorias públicas e
advogados dativos, mediações e implantações de juizados especiais com o intuito
de desburocratizar os feitos, a atuação do Ministério Público, etc.
Assim, ultrapassa-se a primeira barreira: alcance ao instrumento processual
devido. Contudo, outra barreira ainda maior se forma: o acesso à justiça. Apesar de
nossa Magna Carta de 1988, apelidada de Constituição Cidadã, expressamente
declarar em seu artigo 5º, inciso XXXV que “a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 1988), a insatisfação de tal
preceito constitucional pode se dar por várias vias. Todavia, o presente capítulo visa
destacar os problemas decorrentes de uma forma de linguagem no âmbito jurídico
que não se preocupa com a compreensão por seu destinatário.
É de bom alvitre realçarmos que o Decreto-lei Nº 4.657/42 (Lei de Introdução
às normas do Direito Brasileiro- LINDC) afirma em seu artigo 3º que “ninguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (BRASIL, 1942). Tal
mandamento é corroborado pela primeira parte do artigo 21 do Código Penal, ao
estabelecer que “o desconhecimento da lei é inescusável” (BRASIL, 1940).
Podemos perceber que esse texto normativo exige conhecimento legal por parte dos
cidadãos comuns a fim de que o cumpram. Seria portanto necessário que todo o
ordenamento jurídico fosse redigido com clareza textual, a fim de que essa
transparência possibilite seu entendimento por toda a sociedade, sem exclusões. E
também, para assim permitir a luta pelos direitos, desde os mais simplórios e
individuais, até os mais complexos que reflitam em toda a coletividade.
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Nesse sentido, essa falta de compreensão do Direito pelos cidadãos é tratada
pelo autor argentino Carlos María Cárcova (1998), em sua obra A opacidade do
Direito , em que o jurista afirma que entre o Direito e o destinatário há uma barreira
“opaca”

que

causa

o

distanciamento

e

incompreensão,

subtraindo-lhe

a

possibilidade de alcançar a significação jurídica de suas ações.
Corrobora o estatuído por Cárcova (1998) o escritor alemão Franz Kafka em
sua obra O Processo (1999), na qual descreve a alienação e a desesperança de um
homem imerso num mundo que não consegue compreender, para que se
submetesse às leis sem questionar, pela impossibilidade de se defender do
desconhecido. Esta obra descreve a situação atual ora apontada, apesar de ter sido
escrita há quase um século.
Esse afastamento torna-se ainda mais expressivo no âmbito do Poder
Judiciário quando a linguagem não atinge seu principal objetivo: comunicação.
Tendo em vista que o Direito se materializa pela linguagem.
Assim, com o intuito de emitir mensagens transparentes aos jurisdicionados,
diversos movimentos, campanhas e reformas têm sido realizados, como veremos
adiante, contra o denominado “juridiquês”, que resulta na dificuldade de ultrapassar
a barreira opaca de uma linguagem hermética para alcançar a justiça.

3.1 Os abusos do juridiquês
A língua é viva e dinâmica e, segundo Câmara Júnior (1968, p. 223), é o
“sistema de sons vocais por que se processa numa comunidade humana o uso da
linguagem”. Lyons (1987, apud Quadros e Schimedt, 2006) definem linguagem como
um sistema de comunicação natural ou artificial, humano ou não, enquanto Chomsky
(2005, p. 47), buscando uma conceituação mais restrita. Leciona: “o conhecimento
que a pessoa tem que a torna capaz de expressar-se através de uma língua, isto é,
um sistema linguístico com determinadas regras altamente recursivo, pois permite a
produção de infinitas frases de forma altamente criativa”.
O grande objetivo da linguagem, segundo os ensinamentos de Bobbio (2008),
que corrobora com a construção deste pensamento, é de possibilitar a transmissão
de informações, isto é, transmitir o saber e, de um modo geral, noticiar algo.
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É sabido que a linguagem se materializa por meio da palavra; é por
intermédio dela que a realidade se transforma em signos, pela associação de
significantes sonoros a significados, com os quais se processa a comunicação
linguística. Conforme salienta Lopes (2008, p. 9):
A comunicação é um processo dinâmico e a linguagem constitui ponte
mediadora que possibilita o acontecer deste processo. A comunicação é a
força que dinamiza a vida das pessoas e das sociedades. Ela excita,
ensina, vende, distrai, entusiasma, dá status, constrói mitos, destrói
reputações, orienta, desorienta, produz incomunicação. A comunicação é,
por assim dizer, um campo de trocas, de interações, que permite percebernos, expressar-nos e relacionar-nos com os outros, ensinar e aprender.

Quando se trata de comunicação, faz-se necessário compreender que o
receptor conheça as palavras utilizadas pelo emissor, a fim de que possa alcançar
seu significado, e que a mensagem seja adequada.
No campo jurídico não é diferente, já que a linguagem é o mais valioso
instrumento dos profissionais da área. No entanto, o uso excessivo de palavras
eruditas e permeadas de preciosismo no Direito causa diversos problemas na
comunicação, como já alertamos, devido à interferência na compreensão textual e
dificuldade no andamento processual.
O Código de Processo Civil (BRASIL, 1973) estabelece em seu artigo 156
que: “Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do vernáculo”. O
termo vernáculo remete à clareza e correção no falar, mas não possui ligação
nenhuma com arcadismos, latinismos, dentre outros artifícios que resultam no
prejuízo da compreensão.
Não há como se falar em Direito sem que haja um enfoque essencial na
importância da linguagem. Mais importante do que conhecer a gramática, articular
palavras e argumentar coerentemente, é transmitir a mensagem ao receptor de
forma objetiva e clara.
Todo avanço tecnológico aponta para o uso de uma linguagem dinâmica e
multifacetária. No entanto, é possível vislumbrarmos a resistência de alguns
profissionais do Direito, que insistem na manutenção do conservadorismo e uso
desmedido de expressões excludentes daqueles que não têm formação acadêmicojurídica. Este é um fato que vai de encontro aos anseios da realidade social.
É nesse sentido que a linguagem técnica do Direito não deve ser um
obstáculo ao acesso jurisdicional. Não são raras as ocasiões em que a aplicação da
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linguagem jurídica, sem a devida cautela por parte dos profissionais da área, causa
irreparáveis problemas à dignidade da pessoa humana. Tal estilo rebuscado de
comunicação é conhecido como “juridiquês” por usar excessivamente termos
técnicos – em sua grande maioria já ultrapassados, herdados há séculos do direito
romano –, vai contra toda uma tendência de modernização e agilidade processual,
tão pregadas na atualidade. Assim, o exagero no emprego de termos rebuscados e
preciosismos nos textos jurídicos pode camuflar o real sentido da mensagem que se
pretende transmitir.
O termo “juridiquês” pode ser definido conforme explicita o juiz brasileiro Zeno
Veloso, citado por Souza (2005, p. 65):
Entendo que é sinal de atraso e subdesenvolvimento mental a manutenção
desse dialeto sofisticado e pretensioso que se utiliza nos meios jurídicos, já
chamado “juridiquês”, uma linguagem afetada, empolada, impenetrável, não
raro ridícula, dos que supõem que utilizar expressões incomuns, exóticas, é
sinal de cultura ou de sabedoria. O juridiquês, infelizmente, só tem mostrado
eficiência e grande utilidade na perversa e estúpida missão de afastar o
povo do Direito, de desviar a justiça do cidadão.

Dentre os abusos perpetrados pelo “juridiquês”, destaca-se uma terminologia que
exclui de mínima compreensão os cidadãos sem formação jurídica. Sabe-se que
terminologia significa o “conjunto de termos específicos ou sistema de palavra usado numa
disciplina

particular

(por

exemplo,

a

terminologia

da

botânica,

da

matemática);

nomenclatura” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 2702). Ou seja, todo ramo da ciência tem sua
terminologia peculiar, no entanto, nos dizeres de Xavier (2003, p. 11):
O jargão profissional, não pode nem deve encapsular-se num hermetismo
vocabular somente acessível a iniciados. Em muitos dos papéis que
tramitam pelo nosso Fórum, diariamente, sob uma falsa roupagem de
tecnicismo, há mais engrimanço, mais preocupação com os efeitos
pirotécnicos da palavra do que um compromisso real com a profundidade
científica.

O operador do direito deve primar pela clareza e precisão, a fim de tornar o
texto acessível e não exceder desnecessariamente no uso da tecnicalidade
científica.
Outra forma de abuso do “juridiquês” pode ser notada pelo uso de
estrangeirismos, que Nascimento (2009, p. 23) define como “o nome genérico que
se dá para o vício no emprego de palavras ou construções estrangeiras”.
Devemos manter claro que não se pode defender uma pureza absoluta na
linguagem, pois o contato entre as línguas resulta na ocorrência de trocas e
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influências. Há, inclusive, milhares de expressões na língua portuguesa derivadas de
estrangeirismos, completamente adaptadas ao vocabulário coloquial, tais como
termos correlacionados às tecnologias, como o verbo deletar, por exemplo. No
entanto, há abuso quando, ao redigir uma peça jurídica, o profissional do direito dá
preferência ao uso de anglicismos (termos derivados do inglês), galicismos ou
francesismos, italianismos, dentre outros, mesmo havendo um termo em português
que pode transmitir a mensagem de forma clara, o que faz com que se gere uma
incompreensão textual desnecessária.
Outra característica que só resulta no afastamento entre a sociedade e o
Direito é o uso de arcaísmos, que podem ser definidos como a imposição de
palavras ou expressões antiquadas, fora do uso, desconhecidas pela maioria das
pessoas. O arcaísmo faz com que o receptor da mensagem não a entenda, uma vez
que o texto pretende transmitir um status de falsa cultura.
Conforme Consolaro (2009), os arcaísmos podem ser subconceituados como
léxicos, isto é, quando há aplicação de palavras em desuso, ou sintáticos, quando
construções que eram habituais tornaram-se obsoletas ou estão nesse processo, no
cotidiano. O autor destaca ainda que esta última forma tem ocorrido, por exemplo,
quanto ao emprego de mesóclise, o uso do pretérito mais-que-perfeito e algarismos
romanos.
Há, ainda, um entrave abusivo de uso comum no “juridiquês”: o latinismo, que
pode ser definido como “frase, locução ou construção gramatical própria do latim;
romanismo” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1729).
É sabido que o latim é considerado uma língua morta, por não ser comumente
falado como língua nativa, com exceção do Vaticano, que ainda a adota como língua
oficial para documentos e cerimônias, uma vez que a língua falada é o italiano.
O latim teve seu apogeu no Império Romano, período considerado o grande
alicerce do ordenamento jurídico brasileiro; no entanto, seu emprego hoje nas
produções textuais, quando há correspondentes claros em português, é considerado
como um exibicionismo de erudição infundada. Assim, todo obstáculo mencionado
deve ser repudiado pelo operador do Direito, visando aproximar o cidadão da
verdadeira Justiça.
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Machado de Assis (1873, p. 37), célebre escritor brasileiro, já abordava o
problema da língua e sua expressão, sendo claro ao criticar retrocessos e
rebuscamentos arcaicos exagerados que só prejudicam a comunicação:
Não há dúvida de que as línguas se aumentam e alteram com o tempo e as
necessidades dos usos e costumes. Querer que a nossa pare no século de
quinhentos, é um erro igual ao de afirmar que a sua transplantação para a
América não lhe inseriu riquezas novas. A este respeito a influência do povo
é decisiva. Há, portanto, certos modos de dizer, locuções novas, que de
força entram no domínio do estilo e ganham direito de cidade. Mas se isto é
verdadeiro o princípio que dele se deduz, não me parece aceitável a opinião
que admite todas as alterações da linguagem, ainda aqueles que destroem
as leis da sintaxe e a essencial pureza do idioma. A influência popular tem
um limite, e o escritor não está obrigado a receber e dar curso a tudo o que
o abuso, o capricho e a moda inventaram e fazem correr. Pelo contrário, ele
exerce também uma grande parte de influência a este respeito, depurando a
linguagem do povo e aperfeiçoando-lhe a razão [...] Escrever como Azurara
ou Fernando Mendes seria hoje um anacronismo intolerável. Cada tempo
tem seu estilo. Mas estudar-lhes as formas mais apuradas da linguagem,
desentranhar deles mil riquezas, que, à força de velhas e fazem novas -,
não me parece que se deva desprezar. Nem tudo tinham os antigos, nem
tudo tem os modernos; com os haveres de uns e outros é que se enriquece
o pecúlio comum.

Nesse sentido, a linguagem jurídica é claramente distinta da linguagem usual,
pois há termos que têm sentido apenas no campo jurídico, tais como: “usucapião”,
“enfiteuse”, “anticrese”, “acórdão”, entre outros. No entanto, com a necessidade de
modernização do Direito, uma vez que tem como um dos seus primórdios essenciais
a agilidade processual, a forma de falar antiquada de alguns operadores do Direito
tem sido alvo de constantes críticas.
A expressão “juridiquês” engloba, portanto, todos os exagerados termos
utilizados pelos profissionais do Direito, com uma forma rebuscada de apresentação,
que são, atualmente, contraditórios a toda simplificação da linguagem exibida pelos
mais diversos meios de comunicação. É clara a necessidade de um vocabulário
mais simples, direto, que tenha o intuito de aproximar a sociedade da justiça e da
prestação jurisdicional.
Por fim, entendemos que é necessário o uso de termos técnicos, visto que
todas as profissões têm os seus, e não seria diferente no Direito. A técnica utilizada
na redação de peças forenses é uma característica dos profissionais da área. No
entanto, uma reflexão se faz necessária acerca de situações em que o excesso no
uso desses termos técnicos causa a não compreensão plena por parte do seu
destinatário.
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3.2 As propriedades do texto jurídico: qualidades e defeitos
Podemos estabelecer a analogia de que a linguagem tem tanto poder quanto
uma arma, o que é ainda mais notável no âmbito do Direito. Bem manejada, leva à
vitória; mal aplicada arrasta para a derrota. Essa linguagem também pode ser
qualificada como o alicerce do mundo jurídico, uma vez que só é possível haver uma
resposta do Poder Judiciário devido à tradução da realidade em um conjunto de
textos que, ao se concatenarem, formam um instrumento primordial, denominado
processo.
Não basta somente o conhecimento do Direito para a produção de um texto
capaz de atingir os objetivos pretendidos no campo jurídico. De nada adiantará toda
a sabedoria legal se não for levado em conta um conjunto de características
essenciais para a composição de um texto de qualidade.
Há predicados que devem pautar todas as espécies textuais, tais como
concisão, clareza e objetividade. Essas características devem ser também
observadas durante a produção de qualquer texto científico e, ao aludirmos ao estilo
forense, não é diferente. A linguagem jurídica é instrumento essencial de
organização da sociedade, que determina direitos e dita obrigações, devendo primar
por esses atributos ao servir de ferramenta criadora de um texto.
Assim, concisão significa transmitir o máximo de ideias através do uso mínimo
de palavras, e, nos dizeres de Wiston Churchil (apud ZIMERMAN, 2012, p. 11), “das
palavras, as mais simples: das mais simples, a menor”. Dessa forma, uma boa
produção textual deve se orientar por essa particularidade, conforme Barreto (1998,
p. 19):
Todo exagero produz geralmente o contrário do fim previsto. Assim as
palavras servem para tornar as idéias perceptíveis, mas somente até certo
ponto. Amontoadas além da justa conta, escurecem sempre as idéias a
comunicar.

Deve-se, portanto, rechaçar a criação textual truncada e extensa, que dificulta
a compreensão. Não significa, contudo, que possamos ou devamos eliminar
passagens substanciais do texto no intuito de reluzi-lo de tamanho, e sim evitar
passagens que nada acrescentam ao que foi dito
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Um vício corriqueiro em textos produzidos por operadores de direito consiste
em provocar a persuasão pela recorrência de argumentos e ideias, retornando
inúmeras vezes ao mesmo objeto.
No que tange à clareza, trata-se da busca de uma comunicação que visa
impedir a existência de imprecisões que possam resultar em dúvidas pelo receptor.
Um texto límpido pode ser normalmente caracterizado pela existência de períodos
breves, com a finalidade de poupá-lo de obscuridades. Vale ressaltarmos que
produções obscuras produzidas por magistrados tornam-se alvos de embargos de
declaração, recurso muito comum na seara jurídica, que tem como consequência,
uma maior lentidão do andamento processual, pois o criador do texto terá que se
valer de seu precioso tempo para explicitar a decisão que inicialmente se apartou da
clareza.
Conforme prescrito no Código de Processo Civil (BRASIL, 1973), artigo 535,
“Cabem embargos de declaração quando: I – houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade ou contradição”. Nesse sentido, não só magistrados, mas qualquer
operador do Direito deve buscar a nitidez em sua produção textual, para que não
haja prejuízo no acesso ou cumprimento das decisões judiciais, seja pela dificuldade
de compreensão das partes interessadas, ou ainda pior, pelos próprios profissionais
integrantes do sistema processual, que se perdem no emaranhado de informações.
Não se deve afirmar que a linguagem técnica se contrapõe à clareza: basta
que o criador do texto se preocupe em evidenciar suas ideias de forma nítida,
podendo, por exemplo, valer-se do aposto (expressões ou frases explicativas) a fim
de explicar ou especificar melhor um termo de valor substantivo ou pronominal
extremamente técnico, tornando deste modo, mais acessível o entendimento dos
trâmites da justiça.
Devemos destacar, também, a objetividade que deve haver em uma produção
textual jurídica, ou seja, o operador do Direito deve deixar de mencionar o que não
tem valor para a causa, para que não haja dispersão do real sentido de se mover a
máquina do Poder Judiciário. A mensagem deve visar somente o desígnio
pretendido, fundamentada apenas no essencial, e não “andar em círculos” dentro do
próprio texto. Também não são raras as oportunidades em que advogados são
obrigados a esclarecer o que desejam em suas petições iniciais. Por faltar a estes a
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objetividade, juízes lhes determinam que “emendem as iniciais”, sob pena de não
terem julgadas suas causas. Segundo o Código de Processo Civil (BRASIL, 1973):
Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos
exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades
capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a
emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.

Viana (2006, p. 4) ratifica a importância da precisão ao afirmar que:
exige-se do profissional do Direito competência lingüística e capacidade
intelectual, pois ele deve dominar as técnicas da redação forense para
veicular com propriedade sua mensagem jurídica. Muitas vezes, os juízes
de direito indeferem as petições iniciais, porque elas não transmitem uma
mensagem jurídica inteligível.

Já Barreto (1998), destaca que, além das três características abordadas, há
outras de derradeira importância para a produção textual jurídica: correção,
precisão, originalidade e ordem. A correção é propriedade básica para a construção
textual; a sua não observação, além de macular a imagem do operador do direito,
pode comprometer a argumentação. Uma boa apresentação não tem valor algum se
há incorreções vocabulares ou gramaticais. Portanto, devem ser evitados registros
carregados de solecismo (inadequação na estrutura sintática da frase com relação à
gramática normativa do idioma), barbarismo (erro de pronúncia, grafia ou uso de
uma determinada palavra), neologismo (criação de uma palavra ou expressão nova,
ou atribuição de um novo sentido à palavra já existente) pedante, arcaísmo (uso de
palavras ou expressões antigas, em desuso) dentre outros vícios de linguagem.
Quanto à precisão, trata-se do requisito básico para que o texto possa
transmitir credibilidade e segurança. Considerando-se que há um termo adequado
para cada ocorrência, a sua não observação pode resultar em prejuízo à causa ou
ao cidadão que espera por uma resposta judicial. Deve-se primar pela adequação
das palavras em detrimento da linguagem ostentosa, que pode confundir ou
atravancar a compreensão textual.
É o que ocorre, por exemplo, ao se substituir a expressão “petição inicial”,
contida no artigo 285 do Código de Processo Civil (BRASIL, 1973) por termos
exagerados e desnecessários como “peça dilucular”, “peça portótico”, “peça
vestibular” e outros.
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A originalidade é a característica que repudia clichês, que podem ser
conceituados como modismos linguísticos, segundo o explanado por Barreto (1998,
p. 24):
‘Conjuntura’, ‘em nível de’, ‘enquanto’ ao invés de ‘como’, ‘colocar’ como
sinônimo de ‘dizer’, ‘emblematizar’ e ‘agilizar’ são expressões hoje
presentes em textos pretensamente fiéis à ‘modernidade’, outra palavra de
uso freqüente, termos que, longe de valorizar, apenas banalizam e
enfraquecem o texto.

Acerca de falta de originalidade, é frequente a existência de textos
processuais formados por amontoados de citações doutrinárias ou jurisprudenciais,
com o mero intuito de “enfeitá-los” através de diversas “colagens”. Citar de forma
exagerada não é garantia de cientificidade ou qualidade textual; pelo contrário, pode
gerar um desperdício linguístico, produzindo textos longos que, na maioria das
vezes, têm grande parte ignorada.
Uma vez que todas as mencionadas características são observadas e
satisfeitas, cumpre-nos observar ainda a ordem, ou seja, a organização textual para
propiciar a boa leitura.
A qualidade de um texto também depende dos elementos denominados
coesão e coerência.
Por essa linha de raciocínio, a coesão diz respeito à união íntima das partes
de um todo; é o vínculo que deve existir entre as palavras de um texto, dentro de
uma sequência desejável. Conforme esclarecem Damião e Henriques (2000, p.
113), na obra Curso de Português Jurídico:
Não é o texto, portanto, uma sequência de textos desunidos, soltos, cada
qual afixado num canto. Chapéus e vestidos soltos numa loja pouco
servem; só adquirem valor quando ajustados num corpo feminino que lhes
dá graça e harmonia. Assim também funcionam os elos coesivos,
caminhando para trás (regressão) e para frente (progressão) costurando
perfeitamente o texto nestes movimentos de vaivém em conexão sequencial
a que se chama coesão (p. 113).

Já a coerência trata da relação de sentido que se estabelece entre as
diversas partes do texto, criando uma unidade de significado a fim de possibilitar sua
compreensão e consequente interpretação. Para que haja coerência, as ideias
expostas precisam ser atadas de forma que a conexão seja evidente. Quando há
ausência dos elementos responsáveis por essa construção, ocorre a imprecisão e a
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descontinuidade que devem ser rechaçados em qualquer produção textual, por
possibilitar deduções contrárias a toda argumentação apresentada por quem a
interprete. Segundo Maria das Graças Costa Val (1994, p. 5): “Um discurso é aceito
como coerente quando apresenta uma configuração conceitual compatível com o
mundo do recebedor. Essa questão é fundamental. O texto não significa
exclusivamente por si mesmo”.
Há ainda que se destacar que um dos defeitos nas produções textuais
jurídicas mais frequentes, é o uso de termos e expressões ambíguas (com
indeterminado número de significados) e vagas (imprecisas), o que pode prejudicar
por completo a peça processual, uma vez que enfraquece a argumentação.
De igual modo, o uso de algumas palavras em latim pode revelar-se como
qualidades ou aberrações nas produções textuais jurídicas. Há expressões latinas
que são essenciais para exprimir alguns significados no mundo do Direito, por
transmitirem a mensagem de forma concisa e perfeita, sem um sinônimo tão eficaz
no vocabulário da língua portuguesa. É o caso de habeas corpus – que é uma ação
judicial com o objetivo de proteger o direito de liberdade de locomoção lesado ou
ameaçado por ato abusivo de autoridade; habeas data – ação que assegura o livre
acesso de qualquer cidadão a informações a ele próprio relativas, constantes de
registros, fichários ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter
público; data venia – que, em língua portuguesa, corresponde a uma locução
adverbial, que remete a uma expressão respeitosa com a qual se inicia uma
argumentação, contrariando a opinião de outrem.
Existem tantas outras expressões em latim, cuja importância pode ser
ratificada por se encontrarem nos bons dicionários da língua portuguesa, como
ocorre quanto aos três citados exemplos, definidos pelo Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa, com a peculiaridade de serem acentuadas, algo que não ocorre
na língua latina.
Todavia, como destacado no tópico anterior, o exagero desnecessário do
emprego de termos em latim, que muitas vezes possuem sinônimos claros na língua
portuguesa, servem somente para obscurecer o texto. Em geral, o uso descomedido
dessa língua pretende disseminar uma falsa cultura, e só resulta no distanciamento
entre o profissional do Direito e o cidadão leigo.
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É precioso para nós, neste momento, o ditame estabelecido no citado artigo
156 do Código de Processo Civil (BRASIL, 1973) –“em todos os atos e termos do
processo, é obrigatório o uso do vernáculo”- . Conforme o padrão da norma culta,
vernáculo refere-se à língua portuguesa, sendo desnecessário substituí-la por
qualquer outra expressão estrangeira quando há um equivalente apropriado
nacional, que possibilitará uma comunicação clara e eficaz.
Rodriguez (2004, p. 9) reforça essa ideia ao afirmar:
revela-se como pobreza de estilo, como falta de conhecimento ou de
segurança para a utilização de outros termos de nossa língua que não
somente se expressam com o mesmo valor, como também utilizam uma
linguagem mais corrente e permitem troca por outros termos, sinônimos,
que acabam por organizar uma construção textual, no mínimo, de leitura
mais fluente.

Quando as propriedades que manifestam a qualidade textual não são
resguardadas, o resultado é uma justiça mais lenta, indo de encontro aos princípios
constitucionais fundados sobre a ideologia da transparência e da igualdade entre os
cidadãos.
Por fim, vale pontuarmos que o conhecimento obtido pelo operador jurídico
nunca é demais para a consolidação da sabedoria e a maturidade na linguagem,
que lhe permite selecionar e expor de forma significativa os fatos relevantes que
compõem cada caso concreto.

3.3 A linguagem forense como obstáculo ao acesso à justiça
Comunicar é tentar construir uma “via de mão dupla” entre os sujeitos de um
discurso. Para que haja êxito no processo comunicacional, aquele que produz o
texto deve, além de buscar se adequar aos atributos que geram sua qualidade, se
preocupar em alcançar as demandas do público alvo. No caso do texto produzido
com base na linguagem jurídica, o acesso à justiça é o desígnio a ser perquirido.
Desta forma, todas as espécies de barreiras originadas pelos entraves linguísticos
devem ser abolidas, por resultarem no distanciamento entre o profissional do Direito
e o cidadão comum.
A linguagem técnica é fundamental para todas as áreas de atuação
profissional. No entanto, deve-se primar pela clareza do texto, visto que o
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“juridiquês” não é resultado do uso dos termos técnicos, e sim consequência do
excesso de formalismo que circunda o meio jurídico; claramente notado desde os
pronomes de tratamento até os trajes exigidos em ambientes forenses. Segundo os
ensinamentos de Damião e Henriques (2000, p. 103), “tempos atrás, alguns se
deleitavam em compor textos jurídicos impregnados de termos rebuscados. Hoje,
não é assim, embora o discurso jurídico continue técnico, com as características do
jargão que lhe é próprio”.
O Direito, de forma corriqueira, vale-se de linguagem normalmente
inacessível ao comum da população, exibindo, via de regra, um texto hermético e
incompreensível. Assim, de pouco ou nada adianta às partes a leitura de alguma
peça processual concebida pelo emprego exagerado de termos técnicos, havendo,
portanto, claro descumprimento do direito à informação estabelecido no artigo 5º,
XIV, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), resultando em exclusão social. Os
excessos na linguagem a afastam de sua função social primordial, que é estabelecer
a comunicação coerente.
Nessa perspectiva, o “juridiquês”, nas palavras do ministro Edson Vidigal
(apud ALVARENGA, 2005, p.2), do Superior Tribunal de Justiça, pode ser
comparado:
ao latim em missa, acobertando um mistério que amplia a distância entre a
fé e o religioso; do mesmo modo, entre o cidadão e a lei. Ou seja, o uso da
linguagem rebuscada, incompreensível para a maioria, seria também uma
maneira de demonstração de poder e de manutenção do monopólio do
conhecimento.

Essa relação linguística de dominação entre o que detém o poder emanado
do Direito e o cidadão comum, considerado como o não versado nas ciências
jurídicas, além de gerar tamanho prejuízo ao acesso à justiça, em detrimento de um
essencial sistema igualitário, resulta na descrença do Poder Judiciário.
Campos (2002, p. 7) também descreve e critica esse formalismo quase
sacramental da linguagem jurídica:
O mundo jurídico, principalmente no que tange às autoridades judiciárias, é
cercado por uma aura sacra. Ainda não desapareceram por completo os
resquícios da época em que os juízes eram considerados porta-vozes de
Deus, quando os rituais eram sagrados. Ainda predomina essa ritualização
não só de costumes e práticas forenses mas também, e principalmente, na
linguagem, altamente rebuscada, intrincada por vezes, e quase sempre
inacessível às pessoas mais simples. É como se de uma linguagem
superior, entendida por seres superiores.
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Aquele que busca o Poder Judiciário para ter a resolução de um conflito deve
ter assegurada a prerrogativa de compreender o desenrolar do processo e sua a
decisão. Nos dizeres de Andrade e Bussinguer (2006) o acesso à justiça traduz-se
em um acesso à ordem jurídica justa. Portanto, a linguagem jurídica deve valer-se
de seu poder para colocar o cidadão no mesmo patamar de uma justiça capaz de
repassar para a sociedade seus direitos.
O abuso de formalidade demonstrado pelo “juridiquês”, que transcende em
muito a tecnicalidade necessária a qualquer ramo da ciência, além de desrespeitar a
eficácia da comunicação, gera prejuízos incalculáveis tais como: lentidão
processual, aumento no número de recursos, confusões acendidas até mesmo entre
os próprios profissionais do direito, em resumo, o declínio da qualidade no acesso à
justiça. Tudo isso originado pela falta do atendimento da função social da linguagem:
transmitir a mensagem de forma clara e eficaz.
O acesso à justiça não significa apenas chegar ao Poder Judiciário, o que
muitas vezes já se revela como um obstáculo, principalmente para as camadas mais
humildes da sociedade - seja pela falta de defensores públicos em grande parte das
cidades brasileiras, seja por advogados que se recusam em atuar por nomeação. O
cidadão deve ter acesso a uma cultura jurídica menos autoritária, quando é capaz de
compreender a mensagem que lhe é dirigida.
Andrade (2007, p. 30) relata a consequência do uso abusivo do “juridiquês”:
traz prejuízo à comunicação, já que ele gera a quebra do contrato de
comunicação, ou seja, com o excesso de formalidade, faz com que as
partes do contrato de comunicação não compreendam e não se integram ao
sentindo e o entendimento que é fundamental para a efetiva comunicação
entre elas.

Podemos afirmar, portanto, que o mau uso da linguagem jurídica pelos
profissionais do Direito interfere no devido acesso à justiça. A estratégia a ser
observada para aproximação do cidadão comum ao universo jurídico está na
simplificação dessa linguagem, uma vez que o Estado tem o compromisso político
de dirigir-se diretamente àquele que procura solução para um caso concreto.
É necessário registrarmos que o Direito é instrumento de controle social que
foi criado pela e para a sociedade, com o objetivo de alcançar o bem comum. Os
primeiros juízes que solucionavam os conflitos existentes entre os cidadãos eram
escolhidos por seu prestígio social e não por conhecimento técnico; no entanto, com
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o passar do tempo, a falta de técnica e especialização tornou-se algo inviável, tanto
que no final do século XI e início do século XII, em Bolonha, foram instituídas as
primeiras escolas de formação de juristas, com o ensino cercado por uma literatura
normativa própria.
É notável que, nos dias atuais, alguns operadores do Direito que primam pelo
tradicionalismo se oponham a tal simplificação da linguagem, como é o caso do
Mestre Reale (2010, p. 9):
Cada cientista tem sua maneira própria de expressar-se, e isto também
acontece com a jurisprudência, ou ciência do direito. Os juristas falam uma
linguagem própria e devem ter orgulho de sua linguagem multimilenar,
dignidade que bem poucas ciências podem invocar.

Essa visão conservadorista do linguajar jurídico está sendo substituída pela
forte concepção da necessidade de sua simplificação, conforme dita Moreira (2007,
p. 4):
Bem se sabe quão difícil de atingir é o ideal de que as peças judiciais sejam
vazadas em linguagem acessível à gente comum. A técnica tem suas
exigências legítimas. Entre o respeito destas e o culto do hermetismo,
porém, medeia um oceano. Há petições, sentenças, pareceres, acórdãos
que se diriam redigidos com a intenção precípua de que nenhum outro ser
humano consiga entendê-los. A gravidade do fenômeno sobe de ponto
quando se cuida de decisões, que vão influir de maneira concreta na vida
dos jurisdicionados. Com uma sentença desfavorável quase ninguém tem
facilidade em conformar-se; a fortiori, se o respectivo teor é ininteligível sintoma certo, para o vencido, de que sua derrota foi na verdade produto de
manobras escusas. [...] Quem pleiteia deve lembrar-se, antes de mais nada,
de que necessita fazer-se entender ao menos por quem vai decidir; quem
decide, de que necessita fazer-se entender ao menos por quem pleiteou.
Linguagem forense não precisa ser, não pode ser sinônimo de linguagem
cifrada. Algum esforço para aumentar a inteligibilidade do que se escreve e
se diz no foro decerto contribuiria para aumentar também a credibilidade
dos mecanismos da Justiça. Já seria um passo aparentemente modesto,
mas na realidade importante, no sentido de introduzir certa dose de
harmonia no tormentoso universo da convivência humana.

Uma vez que a função social da linguagem não é alcançada por textos
gerados por uma linguagem jurídica hermética e rebuscada, é necessário
apontarmos uma forma que possibilite o cumprimento do objetivo final da linguagem,
ou seja, a transmissão compreensível de uma mensagem que aproxime o cidadão
ao Poder Judiciário.
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A proposta de simplificação da linguagem jurídica não tem por objetivo a
supressão de palavras técnicas necessárias ou o “empobrecimento” da linguagem
utilizada pelos operadores do Direito; o real intuito está em ampliar sua
compreensão, que é a base para o acesso social à justiça e o exercício efetivo da
cidadania, fundamento estabelecido já no primeiro artigo da Constituição Federal:
“Art. 1. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos: I – a soberania; II –
a cidadania.” (BRASIL, 1988). Não se pode, nesse sentido, falar em cidadania onde
falta uma mínima compreensão linguística.
Cientes da relevante proximidade que a linguagem jurídica deve ter com as
partes que buscam o acesso à Justiça, diversas instituições têm movido esforços no
sentido de conscientizar os profissionais da área da importância de uma
comunicação simples, clara e eficaz. Como é o caso da Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB), ao lançar uma louvável campanha no ano de 2005 pela
simplificação da linguagem jurídica, dirigida a operadores, estudantes e faculdades
de Direito:
desafiadora a iniciativa da AMB de alterar a cultura linguística dominante na
área do Direito. A justiça deve ser compreendida em sua atuação por todos
e especialmente por seus destinatários. Compreendida, torna-se ainda,
mais imprescindível à consolidação do Estado Democrático de Direito
(ABM, 2007, p. 4).

A iniciativa decorreu, notadamente, por conta de uma pesquisa encomendada
para o Ibope, em 2003, a fim de avaliar a opinião da sociedade sobre o Judiciário,
tendo revelado que os grandes fatores de insatisfação do jurisdicionado dizem
respeito à morosidade da Justiça e o uso exagerado de rebuscamento na linguagem
jurídica.
A mesma intenção da busca pela simplificação da linguagem jurídica, a fim de
que sua imposição seja substituída por uma comunicação eficaz entre o Poder
Judiciário e o cidadão que dele necessite, pautou o Projeto de Lei número 7.448/06
(BRASIL, 2006), de autoria da deputada Maria do Rosário com substitutivo do
deputado José Genoíno, e com parecer de aprovação pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, visando alterar o artigo 458 do Código de
Processo Civil (BRASIL, 1973), que passaria a adotar a seguinte redação:
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Art. 458. São requisitos essenciais da sentença:
IV — a reprodução do dispositivo da sentença em linguagem coloquial, sem
a utilização de termos exclusivos da Linguagem técnico-jurídica e acrescida
das considerações que a autoridade Judicial entender necessárias, de
modo que a prestação jurisdicional possa ser plenamente compreendida por
qualquer pessoa do povo.
§ 1o A utilização de expressões ou textos em língua estrangeira deve ser
sempre acompanhada da respectiva tradução em língua portuguesa,
dispensada apenas quando se trate de texto ou expressão já integrados à
técnica jurídica.
§ 2o O disposto no inciso IV deste artigo aplica-se exclusivamente aos
processos com participação de pessoa física, quando esta seja diretamente
interessada na decisão Judicial.

A importância da medida é explicitada na própria Justificação do Projeto
(BRASIL, 2006, p. 2), redigida pela deputada Maria do Rosário:
A exemplo do texto constitucional, cuja técnica de redação prioriza o uso de
palavras de conhecimento geral e cuja hermenêutica recomenda a opção
pelo sentido comum, assim também deve ser concebida a sentença judicial,
já que tanto a Constituição como a sentença não podem ser reduzidas a um
texto técnico.[...] Nesse passo, deve-se considerar que o Direito, de forma
corriqueira, utiliza-se de linguagem normalmente inacessível ao comum da
população, apresentando, no mais das vezes, um texto hermético e
incompreensível.

Nesse diapasão de busca pela simplicidade, dita ainda o artigo 2, inciso II,
alínea a da Resolução 79 de 2009 do Conselho Nacional de Justiça, ao tratar da
divulgação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário: “informar a população
sobre seus direitos e sobre o funcionamento da Justiça, em linguagem simples e
acessível”.
Tais esforços voltados para a simplificação da linguagem jurídica são de
extremada importância, devido aos notáveis prejuízos que sofrem os direitos dos
jurisdicionados em face da ausência de clareza na comunicação, decorrente de um
excesso de formalismo da linguagem técnica entre o Poder Judiciário e a sociedade
leiga. Há sempre uma grande perda em uma produção de linguagem que precisa se
impor através da força que as palavras expressam.
Quando não há uma linguagem jurídica simplificada, formam-se barreiras ao
acesso à justiça devido ao excesso de vaidade subjetiva ao se expressar de uma
forma que não condiz com a função social da linguagem, confrontado diretamente
com a Constituição Federal, a qual garante a todos os cidadãos o direito à
informação e a dignidade da pessoa humana.
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Nessa perspectiva, o operador do direito deve humanizar os textos jurídicos,
tornando-os

inteligíveis

desfavorecidos.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

a

todos,

e,

principalmente,

aos

economicamente

74

4 METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS DA INVESTIGAÇÃO
Esta pesquisa – como uma amostragem que representa a realidade dos
apenados em cumprimento de privação de liberdade que se valem da linguagem
jurídica para lhe possibilitar um novo contato com o Poder Judiciário – buscou
suporte para coleta de dados no instrumento metodológico caracterizado como
observação e análise, pautados inicialmente no emprego de um questionário
aplicado a doze apenados da Cadeia Pública de Tombos/MG (Apêndice A), seguido
pela análise de petições processuais por eles redigidas e remetidas à Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Tombos/MG, com o objetivo de evidenciar o
conhecimento e uso prático da linguagem jurídica por esses detentos.
A seguir detalhamos todo o processo de análise dessa investigação.
4.1 Especificações Metodológicas
O presente estudo teve apoio nos aportes da literatura científica com ênfase
nas ideias dos pensadores: Foucault (1987; 1989; 2009), Labov (1994), Travaglia
(1996), Bagno (1997; 2001; 2003; 2007), Preti (1984; 1999), Bourdieu (2000), Peirce
(2003), Chauí (2004), Saussure (2006), Hanks (2008), Reale (2010), entre outros.
Tendo em vista a necessidade inicial de se traçar considerações acerca da
linguagem, além de apontar sua relação inseparável com a sociedade e com o
direito, formou-se para tanto uma base bibliográfica com ênfase na linguagem
jurídica. Apresentaram-se como igualmente necessárias discussões acerca da
semiótica, da ordem do discurso, do poder simbólico e a ideologia.
Em seguida, foi preciso trazer para a pesquisa um suporte sociolinguístico,
em que destacamos a questão das variações linguísticas, assim como o preconceito
linguístico, a fim de conceituarmos as formas de linguagem como alvos de estigma
ou prestígio.
Ainda sobre o embasamento teórico, realizamos um paralelo sobre o acesso
à justiça e à linguagem jurídica, demonstrando os prejuízos que seu mau uso pode
resultar para aqueles que necessitam da interação com o Poder Judiciário.
Em relação aos instrumentos utilizados para a coleta da amostragem, valemonos inicialmente de um questionário. Enfatizamos que esse tipo de coleta de dados
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tem sido bastante utilizado em pesquisas da área de ciências humanas, por se tratar
de um registro rápido que oportuniza obter dados com grande chance de
fidedignidade. No caso das questões fechadas, o resultado reflete dados
quantificáveis, sendo uma amostragem real, fruto da pesquisa concretamente
fundada na resposta da clientela.
Como instrumento metodológico, e para constituição da amostragem,
fizemos a coleta e digitalização de documentos extraídos de autos processuais de
execução criminal, com a devida autorização da Meritíssima Juíza de Direito da
Comarca de Tombos/MG (Apêndice C). Assim, foram escolhidas e digitalizadas
petições confeccionadas pelos mesmos apenados que participaram da amostragem
anterior e remetidas à Vara das Execuções Criminais da citada Comarca, com o
objetivo de analisar como os presos se valem da compreensão de termos jurídicos e
os exterioriza na busca da interação com o Poder Judiciário, visando a obtenção de
benefícios durante o cumprimento de sua sentença condenatória. Ao redigirem
essas solicitações, notamos o esforço que os internos fazem no sentido de
produzirem-nas valendo-se de notável linguajar jurídico.
Quando se discorre sobre a metodologia da pesquisa apresentada como ação
de levantamento de dados e registro de ocorrências que possibilitam a compreensão
da realidade, André et al. (1986) aborda a pesquisa qualitativa e quantitativa, ao
afirmar que o estudo quali x quanti abrange dados que demandam tratamento
estático e tratamento fundamentado em categorias de análise.
Mas no caso da presente, podemos caracterizá-la como pesquisa qualitativa,
tendo em vista que possui um caráter exploratório, descritivo, e indutivo, além do
fato de envolver técnicas como análise de dados secundários, questionários, entre
outros (RICHARDSON, 1989). Corroboram essa ideia KAUARK et al. (2010) ao
declararem que o trabalho qualitativo investiga fenônemos (aquilo que se mostra,
que se manifesta), evento cujo sentido existe apenas num âmbito particular e
subjetivo.
Assim, essa tem se mostrado uma alternativa bastante interessante enquanto
modalidade de pesquisa, pois ajuda-nos a detectar a presença de dados
apreendidos de uma realidade em que o mundo é conhecido por meio de
experiências e senso comum, com os quais firmamos conceitos e objetivos que
pretendemos alcançar. Para isso, utilizamos variáveis que nos levam a resultados
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mais significativos.
Ressaltamos que, a fim de melhor explicitarmos os dados da referida
pesquisa, os resultados dos questionários aplicados aos apenados posteriormente
valeram-se de uma ferramenta de colaboração denominada Google Drive, da
empresa Google, a qual permite a criação de formulários e seu devido
armazenamento, possibilitando a criação de um mecanismo ágil para a coleta de
dados, armazenamento e criação de gráficos.
4.2 Realização da pesquisa
Para a realização deste estudo, constituímos uma amostragem de dados com
questionários semiestruturados e petições escritas pelos apenados em questão, a
fim de trabalharmos a compreensão da linguagem jurídica e a análise do uso prático
dessa forma de linguagem.
Quanto aos instrumentos metodológicos utilizados para a constituição da
primeira parte da amostra, nosso estudo se valeu de um “Questionário aplicado aos
detentos” (Apêndice A), como forma de evidenciar o entendimento deste grupo
sobre os termos de uso comum na linguagem jurídica. O questionário, aplicado no
dia 07 de novembro de 2013, foi organizado com questões fechadas, visto que as
respostas dos reeducandos foram registradas com a marcação das alternativas por
eles mesmos escolhidas. Além disso, para a análise das respostas dos sujeitos da
pesquisa, foram considerados os seguintes fatores que influenciaram nesses
posicionamentos, como: idade, grau de escolaridade e tempo de detenção, e ainda,
nesse instrumento, foram oferecidos seis termos de uso comum na linguagem
jurídica, a fim de evidenciar sua compreensão pelos reeducandos.
No momento da aplicação dos questionários na Cadeia Pública de
Tombos/MG, segundo relatório de presos emitidos pela própria instituição, havia 17
(dezessete) detentos em cumprimento de pena, todos do sexo masculino.
Ressaltarmos que 05 (cinco) dos 17 (dezessete) internos não aceitaram
responder o questionário - por claro receio, visto que rara vezes estudos são
dirigidos a analisá-los de forma positiva - totalizando uma amostra de 12 (doze)
participantes.
Podemos destacar que as negociações para a permissão de aplicação do
questionário iniciaram-se no mês de outubro de 2013, com o Delegado da Polícia
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Civil de Tombos/MG, Dr. Diego Candiân, o qual prontamente permitiu nossa entrada
por meio de Termo de Autorização (Apêndice D), e, após a definição da data,
disponibilizou uma sala privativa na Delegacia, bem como deixou à nossa disposição
um agente penitenciário com a finalidade de individualmente retirar os participantes
da cela, os aguardar na sala enquanto respondiam o questionário e, logo após, se
responsabilizando por levá-los para outra sala. Esta, por sua vez, também era
vigiada por um outro agente penitenciário, a fim de que não houvesse contato dos
detentos que haviam respondido com os que ainda iriam participar da pesquisa. Ao
final, todos foram conduzidos às suas celas de origem.
Os questionários foram aplicados na parte da manhã, no horário em que
todos os detentos poderiam respondê-los, inclusive os que cumprem pena em
regime aberto, ou seja, que apenas pernoitam na Cadeia Pública.
Frisarmos que os internos participaram da pesquisa com extrema boa
vontade. Entravam na sala esboçando sorrisos, e, educadamente, cumprimentavam
e sentavam-se à mesa onde o questionário já estava disposto; e com a mesma
educação, se despediam.
Devemos enfatizar que todos os participantes sabiam ler, apesar dos
diferentes níveis de escolaridade informados. Antes de começarem a responder os
itens, recebiam oralmente instruções informativas sobre o objetivo da pesquisa.
Os detentos, sem nenhum auxílio adicional, preencheram inicialmente o
questionário com seus nomes, idade, tempo de detenção, e assinalaram seu grau de
escolaridade. Ademais, apontaram para o que compreendiam acerca de 06 (seis)
termos técnicos processuais penais de uso corrente na linguagem jurídica. Por fim,
permitiram a publicação dos resultados obtidos no questionário por meio da
assinatura de um Termo de Autorização (Apêndice B).
No que tange à segunda parte da amostragem, com o intuito de analisarmos
o uso escrito da linguagem jurídica pelos apenados em cumprimento de privação de
liberdade, foram realizadas reuniões a partir de outubro de 2013 com a
Excelentíssima Juíza de Direito da Comarca de Tombos/MG, Dra. Elisa Eumênia
Mattos Machado Penido, a qual permitiu, por meio de Termo de Autorização
(Apêndice C), o acesso aos autos processuais de execução penal, em que são
anexadas as petições subscritas pelos mesmos participantes do questionário, sob
ressalva de que fosse evitada qualquer forma de identificação dos subscritores, tais
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como nome e números processuais.
Para a constituição da amostra, inicialmente foram selecionados os autos
relativos aos 12 apenados que responderam ao questionário. Em seguida, foram
digitalizadas todas as petições escritas por estes participantes no período
compreendido entre janeiro de 2012 e novembro de 2013, totalizando 84 peças
processuais. A partir desse número inicial, foram selecionados trechos que
possibilitaram a observação do uso da linguagem jurídica, evidenciado em
elementos tais como: uso de pronomes de tratamento em adequação à norma culta,
apresentação esteticamente organizada que se assemelha a petições redigidas por
operadores do direito, uso de estratégias comuns em peças forenses, como apelo
emocional e religioso, expressões de respeito como forma de exaltação às
autoridades apreciadoras, exposição de conhecimento jurídico, entre outros.

4.3 Caracterização dos participantes da pesquisa
Para melhor caracterização dos participantes, foram utilizados dados
constantes dos autos de execução penal. Para que fosse resguardada a garantia de
sigilo, os nomes dos participantes foram devidamente preservados e identificados
por letras alfabéticas.
De forma individualizada, apresentamos algumas especificações a respeito
dos apenados:
1. Participante A, 25 anos de idade, condenado a privação de liberdade por
16anos, cumpre pena há 07 (sete) anos pela prática do delito tipificado no
artigo 121, parágrafo segundo do Código Penal (homicídio qualificado).
Atualmente,

encontra-se

sob

o

regime

aberto.

Possui

Ensino

Fundamental incompleto (primeiro ao quinto ano);
2. Participante B, 22 anos de idade, condenado a privação de liberdade por
02 anos e 04 meses, cumpre pena há 09 (nove) meses pela prática do
delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).
Atualmente, encontra-se sob o regime aberto. Possui Ensino Médio
completo;
3. Participante C, 26 anos de idade, condenado a privação de liberdade por
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6 anos, 8 meses e 29 dias; cumpre pena há 06 (seis) anos pela prática de
reiterados furtos (artigo 155 do Código Penal). Atualmente, encontra-se
sob o regime semiaberto. Possui Ensino Fundamental incompleto (sexto
ao nono ano);
4. Participante D, 39 anos de idade, condenado a privação de liberdade por
8 anos, cumpre pena há 07 (sete) meses pela prática de tentativa de
homicídio (artigo 121 combinado com o artigo 14, inciso II do Código
Penal), encontra-se sob o regime fechado. Possui Ensino Fundamental
incompleto (primeiro ao quinto ano);
5. Participante E, 31 anos de idade, condenado a privação de liberdade por
18 anos e 10 meses, cumpre pena há 07 (sete) anos pela prática do delito
tipificado no artigo 121, parágrafo segundo do Código Penal (homicídio
qualificado). Atualmente, encontra-se sob o regime aberto. Possui Ensino
Fundamental incompleto (sexto ao nono ano);
6.

Participante F, 35 anos de idade, condenado a privação de liberdade por
02 anos, 02 meses e 20 dias, cumpre pena há 07 (sete) meses pela
prática de lesões corporais no âmbito doméstico (artigo 129, parágrafo
nono do Código Penal) e por resistência à prisão (artigo 329 do Código
Penal). Atualmente, encontra-se sob o regime fechado. Possui Ensino
Fundamental incompleto (primeiro ao quinto ano);

7.

Participante G, 31 anos de idade, condenado a privação de liberdade a
02 anos e 09 meses, cumpre pena há 01 (um) ano e (03) três meses, pela
prática do delito de embriaguez ao volante (artigo 306 do Código de
Trânsito Brasileiro), por dano ao patrimônio público (artigo 163, inciso
terceiro do Código Penal) e ainda por desacato à autoridade (artigo 331
do Código Penal). Atualmente, encontra-se sob o regime aberto. Possui
Ensino Médio incompleto;

8. Participante H, 33 anos de idade, condenado a privação de liberdade por
05 anos, cumpre pena há 02 (dois) meses, pela prática de furto (artigo
155 do Código Penal) e ainda por estupro (artigo 213 do Código Penal).
Atualmente,

encontra-se

sob

o

regime

fechado.

Possui

Ensino

Fundamental incompleto (primeiro ao quinto ano);
9. Participante I, 27 anos de idade, condenado a privação de liberdade por
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06 anos, cumpre pena há 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, pela prática
de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei número 11.343/06.
Atualmente, cumpre pena em regime fechado. Possui Ensino Médio
incompleto;
10. Participante J, 33 anos de idade, condenado a privação de liberdade de
30 anos e 07 meses, é o detendo com maior tempo de privação de
liberdade da instituição, por cumprir pena há 11 (onze) anos e 04 (quatro)
meses, pela prática de roubo (artigo 157 do Código Penal) e ainda
reiterados furtos (art. 155 do Código Penal). Atualmente cumpre pena sob
o regime fechado. Possui Ensino Fundamental incompleto (sexto ao nono
ano);
11. Participante K, 30 anos de idade, condenado a privação de liberdade por
04 anos, cumpre pena há 10 (dez) meses, pela prática do delito tipificado
no artigo 213 combinado com o artigo 14, inciso dois do Código Penal
(tentativa

de

estupro)

(constrangimento

ilegal).

e

ainda

artigo

Atualmente,

146

do

encontra-se

Código
sob

o

Penal
regime

semiaberto. Possui Ensino Fundamental incompleto (sexto ao nono ano);
12. Participante L, 30 anos de idade, condenado a privação de liberdade por
7 anos, cumpre pena há 11 (onze) meses, pela prática do delito de
estupro (tipificado no artigo 213 do Código Penal). Atualmente, encontrase sob o regime fechado. Possui Ensino Fundamental incompleto
(primeiro ao quinto ano)
Ainda destacamos que dos 12 participantes, 7 são primários e 5 reincidentes.
Nesse ponto, ressaltamos o conceito jurídico de reincidência, previsto no artigo 63
do Código Penal (BRASIL, 1940) e explicitado pelo doutrinador criminal Nucci (2008,
p. 422): “é o cometimento de uma infração penal após já ter sido o agente
condenado, definitivamente, no Brasil ou no exterior, por crime anterior”.
Em outras palavras, 5 dos apenados participantes já possuíam uma sentença
condenatória transitada em julgado quando cometeram novas infrações penais. No
entanto, entre os 7 internos considerados primários, apenas 1 responde pelo
cometimento de um único crime. Todos os outros já foram processados diversas
vezes; no entanto, não obtiveram condenação por variados motivos (absolvição,
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prescrição penal, arquivamento, decadência, etc).
Desta forma, é possível considerarmos que até mesmo os participantes
qualificados como primários tiveram contato com procedimentos jurídicos criminais
e, consequentemente, com a linguagem jurídica.
Por fim, enfatizamos que o objetivo de termos nos valido de uma amostragem
de dados de duas faces, ou seja, oral e escrita, foi para evidenciarmos que uma
corrobora com a outra. Como poderá ser observado a seguir, na análise dos dados,
os apenados em cumprimento de privação de liberdde compreendem e utilizam a
linguagem jurídica, mesmo que não tenham formação para tal.
	
  

4.4 Análise dos Dados
Os dados que seguem, nos forneceram uma grande riqueza de informações
sobre o tema analisado neste estudo. Foi possível em uma primeira etapa, perceber
a compreensão da linguagem jurídica pelos participantes, sendo esta ratificada em
um segundo momento quando foi possível a observação do uso prático dessa forma
de linguagem na modalidade escrita.
Há que se salientar que apesar do tamanho reduzido do grupo analisado,
entendemos como o sociólogo Mills (1968) que os pequenos grupos são como
microssistemas do sistema social, com as mesmas características societárias, o que
em essência, possibilita tirar conclusões mais abrangentes.
Dessa forma, tratar de grandes questões por meio de pequenos grupos, é
como usar o pequeno universo como referência para se analisar as grandes
questões.

4.4.1 Parte 1: O Tratamento dos questionários
As tabelas iniciais (1, 2 e 3) retratam a identificação dos detentos, sendo que
o primeiro demonstra a faixa etária dos participantes do questionário.
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Tabela 1 – Faixa etária dos detentos
Faixa etária dos detentos
Número de detentos
Porcentagem
18 a 20 anos
0
0%
21 a 24 anos
1
8%
25 a 30 anos
5
42%
31 a 34 anos
4
33%
35 anos ou mais
2
17%
Fonte: <https://docs.google.com/forms/d/1Ly6kM7hB4mrBQ9upt7EfSiZCWqFZvbtllIcx8tAUg0/viewanalytics>.

Pode ser notada, por meio da Tabela 1, um maior percentual de sujeitos
compreendidos entre os 25 e 30 anos de idade. Esse dado corrobora a informação
revelada pela pesquisa realizada pelo DEPEN (Departamento Penitenciário
Nacional) em junho de 2011, segundo a qual os jovens compõem 56% de toda
população carcerária nacional. Vale ressaltarmos que, de acordo com o padrão
brasileiro adotado pela Política Nacional da Juventude, considera-se como jovens a
faixa etária compreendida abaixo dos 30 anos (GOMES, 2012).
Acreditamos que essa predominância seja proveniente do contexto social
desses detentos, pois a comunidade a que pertencem é uma cidade do interior do
estado de Minas Gerais, sem maiores atrativos para o público jovem e sem uma
política social de incentivo para o ingresso no mercado de trabalho, para a prática
esportiva, entre outros. Nesse viés, podemos afirmar que a ausência de políticas de
inserção social pode resultar no ingresso à criminalidade.
A análise da Tabela 2 demonstra o tempo de detenção do público alvo:

Tabela 2 – Tempo de detenção
Tempo de Detenção
Número de detentos
Porcentagem
Menos de 6 meses
1
8%
6 meses a 1 ano
5
42%
1 a 5 anos
2
17%
5 a 10 anos
3
25%
Mais de 10 anos
1
8%
Fonte: <https://docs.google.com/forms/d/1Ly6kM7hB4mrBQ9upt7EfSiZCWqFZvbtllIcx8tAUg0/viewanalytics>.

Na observação da Tabela 2, percebemos que a maior parte dos componentes
incluem-se no período de cumprimento de pena entre 6 (seis) meses a 01 (um) ano.
É necessário ressaltarmos que há apenas um reeducando detido há mais de 10
(dez) anos, que se trata do participante J, que cumpre pena devido a reiterados
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furtos. Mais uma vez, frisamos o fato de tratar-se de uma cidade do interior de Minas
Gerais, cujo índice de criminalidade é muito menor em relação aos grandes centros.
Vale ainda ressaltarmos que, pelas modificações instituídas pela Lei número 12.403
de 2011, deve-se considerar a decretação da prisão apenas em último caso, quando
não se mostrar efetiva nenhuma das medidas restritivas de direito elencadas no
Código de Processo Penal, o que demonstra a adoção de uma crescente postura
contra a privação de liberdade (GOMES, 2011).
Esperávamos, nesse item, que o tempo de detenção pudesse influenciar
isoladamente tanto nas respostas dos reeducandos quanto no conhecimento da
linguagem jurídica. Ou seja, a expectativa inicial era a de que, quanto maior o tempo
de detenção, maior seria a compreensão dessa forma de linguagem. No entanto,
outro critério de análise precisou ser considerado: a recorrência criminosa do
apenado, isto é, a presença de detentos primários (não reincidentes), ainda com
curto tempo de cumprimento de pena, que possivelmente resultaria em um elevado
contato com o universo jurídico, pois responderam por diversos procedimentos
criminais, mesmo que sem uma sentença condenatória.
Já a Tabela 3 retrata o grau de escolaridade dos detentos participantes:

Tabela 3 – Grau de escolaridade
Grau de escolaridade
Número de detentos
Porcentagem
Nenhum
0
0%
Fundamental completo
0
0%
Fundamental incompleto
6
50%
(primeiro ao quinto ano)
Fundamental incompleto
3
25%
(sexto ao nono ano)
Médio completo
1
8%
Médio incompleto
2
17%
Outros
0
0%
Fonte: <https://docs.google.com/forms/d/1Ly6kM7hB4mrBQ9upt7EfSiZCWqFZvbtllIcx8tAUg0/viewanalytics>.

Nessa Tabela 3, observamos que a metade dos questionados declarou ter
estudado apenas do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental. Evidenciamos
que não houve sequer um detento que não soubesse ler ou escrever. Enfatizamos
que apenas um dos internos participantes concluiu o Ensino Médio.
Observarmos que as pessoas com menor grau de escolaridade são as que
têm menos oportunidades e normalmente são as que mais facilmente se aproximam
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da criminalidade. Assim, quanto maior a escolaridade, melhor será a probabilidade
de um futuro com acesso a melhores condições de emprego e renda no mercado
lícito
Apesar da linguagem jurídica ser considerada alvo de prestígio por ser
utilizada por estudantes e operadores do Direito, isto é, por pessoas, com alto grau
de escolaridade, e considerada superior pela sociedade, observamos nesse ponto
da pesquisa uma controvérsia em relação ao quadro do preconceito linguístico
pontuado por Bagno (2001), e reproduzido na página 52 desta pesquisa, uma vez
que encontramos pessoas com menor grau de instrução escolar valendo-se de uma
linguagem portadora de um status social superior.
Assim, as tabelas 4, 5, 6 e 7 (abaixo), revelam que, apesar do baixo grau de
escolaridade demonstrado pelos dados anteriores, todos os detentos participantes
compreendem o significado de 04 (quatro) dos 06 (seis) termos técnicos processuais
penais indagados, de uso corrente na linguagem jurídica. Dessa forma,
demonstraram o conhecimento pertinente em relação aos institutos abordados.
Na Tabela 4, verificamos que todos os apenados conheciam o sentido do
instituto denominado Remição de Pena.

Tabela 4 – Significado de remição de pena
Compreensão do Termo
Remição de Pena
Diminuir 1 dia de pena para cada
5 de trabalho
Diminuir 1 dia de pena para cada
3 de trabalho*
Aumentar 1 dia de pena para
cada 3 dias de trabalho
Não sei

Número de detentos

Porcentagem

0

0%

12

100%

0

0%

0
0%
* opção correta
Fonte: (https://docs.google.com/forms/d/1Ly6kM7hB4mrBQ9upt7EfSiZCWqFZvbtllIcx8tAUg0/viewanalytics)

Cumpre-nos enfatizar que, a partir da análise dos documentos relativos a
esses participantes, pudemos constatar que 6 deles já tinham remido dias de suas
penas por trabalho ou estudo.
A Tabela 5 retrata a compreensão do benefício de saída temporária.
Podemos perceber que todos os participantes sabiam seu significado. Vejamos:
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Tabela 5 – Significado de saída temporária
Compreensão do Termo
Número de Detentos
Porcentagem
Saída Temporária
Autorização para sair do
12
100%
estabelecimento em que
cumpre pena por até 7 dias,
respeitando o intervalo de 45
dias*
Autorização para sair do
0
0%
estabelecimento em que
cumpre pena por até 10 dias,
respeitando o intervalo de 30
dias
Não sei
0
0%
* opção correta
Fonte: <https://docs.google.com/forms/d/1Ly6kM7hB4mrBQ9upt7EfSiZCWqFZvbtllIcx8tAUg0/viewanalytics>.

A análise dos documentos relativos a esses detentos (Atestados de Pena)
demonstrou que 07 dos 12 participantes já se valeram de saída temporária, sendo
este o benefício mais usual entre os apenados a partir de sua colocação em regime
semiaberto.
Já na Tabela 6

podemos perceber que os participantes, sem exceção,

sabiam a definição de Livramento Condicional.

Tabela 6 – Significado de livramento condicional
Compreensão do Termo
Número de Detentos
Porcentagem
Livramento Condicional
Antecipação de liberdade do
12
100%
condenado, desde que
cumpridas determinadas
condições durante um certo
tempo*
Antecipação de liberdade do
0
0%
condenado, sem a
necessidade de cumprimento
de nenhuma condição
Não sei
0
0%
* opção correta
Fonte: <https://docs.google.com/forms/d/1Ly6kM7hB4mrBQ9upt7EfSiZCWqFZvbtllIcx8tAUg0/viewanalytics>.

Esse benefício de livramento condicional é um dos mais almejados pelos
apenados, uma vez que não precisarão mais cumprir a pena encarcerado, ou seja,
são colocados em liberdade, desde que preenchidos alguns requisitos subjetivos e
objetivos e aceitas algumas condições.
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Observamos na Tabela 7 a integralidade de entendimento pelos detentos
particiantes do termo técnico jurídico Progressão de Regime. Vejamos:
Tabela 7 – Significado de progressão de regime
Compreensão do Termo
Número de detentos
Porcentagem
Progressão de Regime
Passar de um regime mais
12
100%
rigoroso (por exemplo:
fechado) para um menos
rigoroso (por exemplo:
semiaberto)*
Passar de um regme rigoroso
0
0%
(por exemplo: semiaberto)
para um mais rigoroso (por
exemplo: fechado)
Não sei
0
0%
* opção correta
Fonte: <https://docs.google.com/forms/d/1Ly6kM7hB4mrBQ9upt7EfSiZCWqFZvbtllIcx8tAUg0/viewanalytics>.

É importante frisar que a progressão de regime normalmente é o primeiro
requisito necessário para a obtenção de todos os outros benefícios dentro da
execução penal, e marca a passagem para uma forma de cumprimento de pena
menos rígido.
Pela observação das quatro últimas tabelas, podemos notar que, ainda que a
maioria dos participantes do questionário tenha apenas o Ensino Fundamental
(completo ou não), todos compreendem o significado de termos de uso corrente
entre profissionais jurídicos. Ressaltamos, mais uma vez, que tais resultados são
elucidados a partir dos pressupostos de Bakhtin, os quais consideram que a língua
é dinâmica e viva, portanto, vale-se das práticas dentro de um contexto social, o que
demonstra a importância da interação dos falantes para a obtenção de
conhecimento da linguagem.
A Tabela 8 demonstra o resultado do questionamento de um termo que não
se refere a um benefício que pode ser concedido durante a execução penal.
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Tabela 8 – Significado de sentença condenatória
transitada em julgado
Compreensão do Termo
Número de detentos
Porcentagem
Sentença condenatória
transitada em julgado
Sentença para a qual
2
17%
cabe recurso
Sentença para a qual não
9
75%
cabe mais recurso*
Não sei
1
8%
*opção correta
Fonte: <https://docs.google.com/forms/d/1Ly6kM7hB4mrBQ9upt7EfSiZCWqFZvbtllIcx8tAUg0/viewanalytics>.

É possível notarmos uma certa divergência entre os componentes da
amostra, apesar da maioria dos participantes ter demonstrado compreender o termo
apresentado, ou seja, 75% dos internos sabe que Sentença Condenatória
Transitada em Julgado significa uma sentença para a qual não cabe mais nenhum
recurso. Em outras palavras: uma decisão definitiva. Observou-se que 02 (dois) dos
12 (doze) sujeitos participantes confundiram o verdadeiro sentido da expressão,
indicando a alternativa que continha a definição oposta. E apenas um dos
integrantes da pesquisa, registrou não saber a resposta. Ressaltamos que esta foi a
única oportunidade em que a opção “não sei” foi assinalada 4.
Essa divergência ocorrida, isto é, a não compreensão por alguns da
expressão abordada, reforça a ideia de que o entendimento é maior quando o termo
jurídico é capaz de beneficiar o detento durante o cumprimento de sua pena. No
caso, sentença condenatória transitada em julgado não exprime um benefício, como
os constantes das quatro tabelas anteriormente expostas; pelo contrário, é a
representação da força da decisão que marcou o início do cumprimento definitivo de
suas penas, o que reforça a declaração de que tal expressão não é de uso tão
corrente entre os detentos quanto as anteriores.
Assim, apesar do fato de a maioria compreender o significado arguido, não é
um dado que marca pela unanimidade como os anteriores.

4

Cumpre-nos relevar que os Participantes F e K, que desconheciam a expressão, têm em comum o
fato de estarem em período semelhante de cumprimento da pena (6 meses a um ano) e consignaram
o mesmo nível de escolaridade (Fundamental incompleto primeira à quarta série). Tais características
são também pertencentes ao Participante L, que registrou este aspecto, o que mais uma vez
corrobora a afirmação de que o uso da linguagem forense entre os viventes em ambientes prisionais,
não será determinado pelo grau de escolaridade e sim por sua interação.
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Já a Tabela 9 também foi marcada pela não unanimidade da compreensão do
termo questionado, como pode ser observado abaixo:

Tabela 9 – Significado de casa de albergado
Compreensão do Termo
Número de detentos
Porcentagem
Casa de Albergado
Destina-se ao cumprimento de
7
58%
pena privativa de liberdade,
em regime aberto e limitação
de fim de semana*
Destina-se ao cumprimento de
5
42%
pena privativa de liberdade,
em regime semiaberto
Destina-se ao cumprimento de
0
0%
pena privativa de liberdade,
em regime fechado
Não sei
0
0%
* opção correta
Fonte: <https://docs.google.com/forms/d/1Ly6kM7hB4mrBQ9upt7EfSiZCWqFZvbtllIcx8tAUg0/viewanalytics>.

É possível observarmos, nessa questão, uma grande divergência entre os
participantes. Apesar de, mais uma vez, a maioria ter demonstrado compreender o
significado de Casa de Albergado, uma grande porcentagem, 42%, confundiu-se.
Podemos, observar entretanto, que 05 (cinco) detentos afirmaram que o local
indagado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime
semiaberto, enquanto o correto seria afirmar: em regime aberto.5
Mostramos anteriormente que os reeducandos já citados nesse estudo,
apresentaram um conhecimento considerável de termos utilizados no âmbito
jurídico. Apesar desses sujeitos não possuírem um grau de escolaridade elevado e
muito menos uma formação especializada, verificamos através dos questionários
que tais indivíduos conhecem e utilizam adquadamente esses termos.

5O

não conhecimento do termo ocorreu entre os participantes B, C, D, F e H. Ressaltamos que o
único apenado que possui o Ensino Médio completo, ou seja, B, não demonstrou o conhecimento do
termo. Este fator reforça a ideia de que é muito mais uma questão de interação do que de
escolaridade, o que determina o uso dessa forma de linguagem. Destacamos, ainda, que 04 (quatro)
dos 05 (cinco) participantes retromencionados não estão em regime aberto, ou seja, não possuem a
experiência prática necessária para se valerem desse termo técnico-jurídico.
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4.4.2 Parte 2: O Tratamento das petições
Nesta etapa, realizamos o tratamento da amostragem relativa às petições
que foram redigidas pelos detentos em questão, que demonstraram seus
conhecimentos e usos da linguagem jurídica, no gênero textual petição, como
podemos verificar mais adiante.
Para isso, inicialmente, foram selecionados os autos relativos aos 12
apenados que responderam ao questionário na etapa anterior. Em seguida, foram
digitalizadas todas essas petições do período compreendido entre janeiro de 2012 e
novembro de 2013, totalizando 84 peças processuais. Nessas peças foram
selecionados trechos que possibilitaram a observação do uso da linguagem jurídica,
para os quais elegemos alguns itens, como: estrutura organizacional; uso de
pronome de tratamento; equívocos ortográficos; uso de termos técnicos respaldados
por artigos legais; conscientização de que há necessidade de apreciação pelo
Ministério Público antes de ser proferida uma decisão judicial em sede de execução
penal; tentativa de sensibilização do julgador por meio de apelos emocionais e
religiosos; uso de expressões indicativas de respeito à autoridade julgadora;
exposição de conhecimento jurídico; rebuscamento exagerado e marcas da
oralidade.
Como são tratados a seguir.
1) Estrutura organizacional:
O código de Processo Civil (BRASIL, 1973), trata sobre os requisitos que toda
petição inicial deve indicar, in verbis
Art. 282. A petição inicial indicará:
I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida;
II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e 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 - o requerimento para a citação do réu.
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No entanto, quando se trata de uma petição relativa a um processo em
andamento, merecem destaques alguns pontos, tais como o endereçamento, (art.
282, inciso I do CPC) ou seja, essa indicação da autoridade judiciária. É necessário
que a petição possua certos fatores capazes de provocar a reação jurisdicional,
como a descrição dos fatos, os fundamentos legais nos quais se baseia e o pedido,
ou seja, aquilo que se espera da Justiça. Assim, os expedientes dirigidos à Vara de
Execuções Penais deverão ser individualizados e conter o nome completo do
apenado, bem como o número do processo.
Segue abaixo o modelo de um pedido de Remição de pena, para ser utilizado
por advogados, extraído do site Nacional de Direito:
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA..xx..º VARA
DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE ..xx..
Processo n. ..xx..
..xx..Nome completo do requerente, já devidamente qualificado nas fls. nº
..xx..do Processo-crime de número em epígrafe, por seu advogado
signatário, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fulcro no
artigo 126, da Lei n° 7.210/84, requerer a REMIÇÃO DE PENA, conforme os
seguintes fatos e fundamentos:
O requerente foi condenado por ..xx.. anos e ..xx.. meses, em regime
fechado ou semi-aberto, por infringir o dispositivo do artigo ..xx.. do Código
Penal.
Desde ..xx.., durante o cumprimento de sua pena, o requerente praticou
atividades laborativas, proporcionado pelo estabelecimento carcerário de
..xx..., praticando a atividade de ..xx.. que estava sendo realizada, conforme
comprova a relação dada ao requerente de seus dias remidos (fls. n°..xx..).
Para ressaltar que o alegado é verdade, consta também neste Juízo as
cópias do registro dos "condenados que trabalham" e dos seus dias de
trabalho, fornecidos pela autoridade administrativa, conforme versa o artigo
129, da Lei n° 7.210/84.
O requerente sempre demonstrou bom comportamento, e quando possível,
auxiliava seus companheiros nas atividades laborativas, buscando sempre a
interação entre os presos, favorecendo a todos uma excelente reabilitação.
Sendo assim, conforme o artigo 126, §1º, da Lei n° 7.210/84, devem ser
remidos da pena do requerente conforme o artigo, ..xx.., já que suas
atividades laborativas iniciaram-se em ..xx.. até ..xx.., ou ainda, "até os dias
atuais".
Diante do exposto, requer que Vossa Excelência declare, com fundamento
no artigo 126, da Lei nº 7.210/84 e ouvido o representante do Ministério
Público, a REMIÇÃO DA PENA em favor do requerente.
Termos em que,
Pede deferimento.
..xx..Local, ..xx.. dia de ..xx.. mês de..xx.. ano.
..xx.. Assinatura do Advogado
Número de Inscrição na OAB

Levando-se em conta que a maioria da população carcerária não possui
recursos para contratar defensor e, diante da inexistência da Defensoria Pública em
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muitas comarcas - como é o caso da Cidade de Tombos/MG - os reeducandos
embasados na garantia constitucional, ao se valerem do entendimento de que fazem
jus a algum benefício em sede de execução criminal, endereçam suas petições ao
Juízo da Execução, estando a autoridade destinatária obrigada a receber, analisar e
decidir a respeito da solicitação requerida, sendo passível, inclusive, de ter contra si
um Mandado de Segurança, em caso de omissão, pela violação de direito líquido e
certo do reeducando.
O direito de petição dos detentos às autoridades judiciárias encontra
embasamento jurídico no artigo 41, inciso XIV da Lei 7.210/84 - conhecida como Lei
de Execuções Penais ou apenas LEP -, segundo o qual “constituem direitos do
preso: XIV – representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito”
(BRASIL, 1984).
Esse Direito de Petição encontra o alicerce constitucional no artigo 5º, que
afirma em seu inciso XXXIV: “são a todos assegurados, independente do pagamento
de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direito ou contra
ilegalidade ou abuso de poder” (BRASIL, 1988).
Podemos, no entando, observar que os apenados se valem de seu direito de
petição em tentativa de adequação aos requisitos mínimos norteadores da redação
de uma solicitação processual, como podemos notar no exemplo a seguir, em que
um apenado também solicita o benefício da remição de pena, por estudo, que é uma
das inovações da Lei 12.433/11, antes desse dispositivo legal só haveria remição de
pena através do trabalho. Vejamos:
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Figura 3 – Petição redigida pelo Participante G
Fonte: Autos processuais de execução penal da Comarca de Tombos/MG.

Notamos a partir do fragmento acima (Figura 3) que o apenado faz o correto
endereçamento à Comarca, à Vara e à autoridade julgadora competente, qualifica
seu pedido (Pedido de Remição de Pena), aponta o número dos autos processuais,
qualifica-se, relata os fatos, cita a fundamentação legal, ainda que de forma abstrata
e, ao final pede deferimento, o que demonstra claramente a tentativa de adequação
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à organização necessária de um expediente processual, o que teoricamente só seria
possível por parte de um operador do direito.
2) Uso do pronome de tratamento:
Sabemos que existem determinados pronomes de tratamento específicos aos
seus referentes, como é o caso dos pronomes utilizados no tratamento das
autoridades, sendo seu uso condicionado à situação de adequação e formalidade.
Vejamos (Figura 4):

Figura 4 – Fragmento de petição redigida pelo Participante L
Fonte: Autos processuais de execução penal da Comarca de Tombos/MG.

Esse pronome de tratamento, empregado no contexto acima (“Vossa
Excelência), é utilizado em uma situação de linguagem mais formal. É o que
observamos, por exemplo, nos textos dos apenados, já que eles empregam esse
tipo de pronome em obediência à secular tradição, demonstrando sua visão do alto
grau de poder das autoridades responsáveis pela apreciação de seu pedido em
execução penal, aliada ao contato interacional naquele momento, a fim de
demonstrar respeito àquela autoridade.
Ainda, observamos que nas petições analisadas há utilização dos pronomes
de tratamento em perfeita consonância com a norma culta e as autoridades
endereçadas, ou seja, a Magistrada e o Membro do Ministério Público, uma vez que,
segundo Biderman (1972), no Brasil contemporâneo há apenas dois pronomes de
tratamento comumente utilizados: você, como forma de tratamento familitar e senhor
para dirigir-se a um superior.
Todas as peças analisadas apresentaram o uso desses pronomes específicos
às autoridades do âmbito jurídico.

94

3) Equívocos ortográficos: (Figuras 5 e 6):
Sabemos que, por razões políticas, econômicas, sociais e culturais, poucas
pessoas têm acesso à forma considerada prestigiosa de falar. E vimos no decorrer
do suporte teórico desta pesquisa que as pessoas que não se adequam ao padrão
culto são alvos de preconceito linguístico por aqueles que não têm uma reflexão
sobre as varições linguísticas. De igual modo sabemos que a ortografia oficial é fruto
de um gesto político, determinado por decreto, resultado de negociações e pressões
de ordem geopolítica, econômica, ideológica, etc. No entanto, existem equívocos
ortográficos que não alteram a semântica do enunciado, como ocorre no trecho a
seguir:

Figura 5– Fragmento de petição redigida pelo Participante E
Fonte: Autos processuais de execução penal da Comarca de Tombos/MG.

Notamos que o apenado escreve “pesso” no lugar de “peço”. Nesse viés,
Bagno (2007) nos esclarece que ninguém comete erros ao falar sua própria língua
materna, assim como ninguém comete erros ao andar ou respirar. Notadamente, no
caso analisado, devemos enxergar na escrita desses mesmos não uma noção de
erro, mas uma tentativa de acerto, uma vez que muitos, mesmo aqueles com baixo
grau de escolaridade, movem esforços para se comunicar com autoridades do Poder
Judiciário, que são alvos de prestígio pela sociedade. Entendemos que muito mais
importante do que a forma é o conteúdo de tais pedidos, que pode ser
compreendido pelo destinatário da peça processual. Ainda segundo Bagno, tudo
vale alguma coisa em termos de língua, quando a intenção comunicacional é
alcançada.
Não é raro nos depararmos com críticas sobre a forma equivocada em termos
ortográficos utilizada por operadores do Direito, como o trecho de uma notícia em
um site jurídico (JusBrasil, 2013):
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Durante o julgamento de um recurso, ao se deparar com vários erros de
português, a desembargadora Sirley Abreu Biondi do TJ/RJ não se omitiu:
insta ser salientado que os advogados que assinaram as contra-razões
necessitam com urgência adquirir livros de português de modo a evitar as
expressões que podem ser consideradas como injuriosas ao vernáculo.

Nessa perspectiva, podemos notar que mesmo os indivíduos com formação
acadêmica em Direito não conseguem “acertar” a forma ortográfica padrão a todo o
momento durante a produção processual, sendo muitas vezes alvos de preconceito
linguístico por quem não se preocupa em refletir acerca da real importância da
linguagem: a transmissão da mensagem.
Entretanto, a presente análise não visa apontar ”erros” na forma escrita pelos
apenados, e sim exaltar seu esforço na tentativa de se comunicar com as
autoridades julgadoras. Essa mesma circunstância pode ser observada em:

Figura 6 – Fragmento de petição redigida pelo Participante I
Fonte: Autos de execução penal da Comarca de Tombos/MG.

Observamos nesse trecho que não se trata de um equívoco ortográfico
propriamente dito, uma vez que a palavra “remissão” existe em nosso vernáculo.
Trata-se pois, de uma simples inapropriação do uso, uma vez que remissão (do
verbo remitir) para o vernáculo jurídico em âmbito penal é o conceito de perdão por
um ato considerado ilegal, notadamente na esfera do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Já remição (do verbo remir) significa a possibilidade de diminuir um dia
de pena para cada 3 dias de trabalho ou estudo, estabelecido pela Lei de Execuções
Penais.
No trecho em análise, o destinatário da mensagem (autoridade julgadora)
pode claramente perceber que o subscritor visa obter remição (e não remissão) de
sua pena, provando mais uma vez que o a transmissão da mensagem é muito mais
importante do que a adequação à norma padrão.

4) Uso de termos técnicos respaldados por artigos legais (Figura 7):
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Na primeira parte da amostragem, foi possível observar que os apenados
compreendem alguns termos técnicos jurídicos. Nesta parte, analisamos o uso
prático dessa forma de linguagem pelos detentos, como no fragmento acima, em
que o subscritor pretende obter o benefício da remição de pena.
Ademais, percebemos que não se trata simplesmente de uma menção ao
benefício pleiteado: há uma preocupação do participante em amoldar sua intenção à
lei.
Como visto em relação à análise da estrutura organizacional, toda petição
deve trazer o fundamento jurídico sobre o qual se pauta (art. 282, III do CPC).
Fundamentar uma solicitação significa dar os motivos que a justificam. Em outras
palavras, é redigir de forma explícita as razões em que se baseia o pedido,
demonstrando sobre o que se apoia. É providenciar a melhor forma de redação que
possa convencer o juiz de que há o direito a seu favor, como ocorre no exemplo que
segue:

Figura 7 – Fragmento de petição redigida pelo Participante J
Fonte: Autos processuais de execução penal da Comarca de Tombos/MG.

Verificamos, no pedido redigido pelo apenado na figura acima, durante o
cumprimento de sua pena, que há um empenho no sentido de embasar seu pedido
em algum texto normativo que o sustente.
Nesse sentido, na análise anterior do fragmento, percebemos que há uma
citação do artigo 126 da Lei 7.210/84, a Lei de Execuções Penais, conhecida no
meio carcerário e jurídico como LEP. Vejamos o inteiro teor do citado dispositivo
legal: “o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá

97

remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução de pena” (BRASIL,
1984).
É possível observarmos que há a correta indicação, pelo apenado, do
dispositivo legal que fundamenta seu pedido de remição. Observamos, ainda, que o
subscritor da solicitação vai além, na tentativa de enfatizar como será feita a
contagem do tempo para a obtenção do benefício almejado - “um dia de pena por
três de trabalho” - demonstrando o conhecimento da forma em que o benefício é
aplicado na prática.
5) A conscientização que há necessidade de apreciação pelo Ministério
Público antes de ser proferida uma decisão judicial em sede de execução penal
(Figura 8):
A Lei de Execução Penal registra em seu artigo 66 o rol de competências do
Juiz durante o cumprimento de uma sanção. O Processo de Execução deve
obedecer ao princípio do devido processo legal.
Desse modo, para que se garanta a ampla defesa e o contraditório visando a
correta e adequada execução

da sanção penal imposta ao sentenciado, faz-se

necessária a intervenção da Defesa, do Ministério Público e do Judiciário.
Através do Direito de Petição, garantido pela Magna Carta e corroborado pela
Lei de Execuções Penais, o reeducando tem a possibilidde de peticionar sem a
atuação de um advogado (contratado/dativo) ou defensor público.
No entanto, é indispensável a presença do Ministério Público nos autos que
regulam o cumprimento de uma sentença penal condenatória, pois, segundo a
Constituição Federal, artigo 129, é ele o titular da ação penal pública e responsável
pela promoção e fiscalização da lei, e desenvolve papel dignificante em todo o
procedimento em epígrafe.
O artigo 67 da Lei de Execuções Penais assinala que o Promotor de Justiça
exerce papel fiscalizatório da execução da pena, além de oficiar nos processos e
incidentes de execução. Notamos no fragmento seguinte, que os apenados
conhecem esse papel do membro do Ministério Público:
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Figura 8 – Fragmento de petição redigida pelo Participante J
Fonte: Autos processuais de execução penal da Comarca de Tombos/MG.

Nesse sentido, quando se protocola uma solicitação relativa à execução da
pena, o Ministério Público confere se estão presentes os requisitos objetivos
(comportamento adequado do preso, cumprimento mínimo de uma parte da pena,
etc) e subjetivos (compatibilidade do benefício pleiteado com os fins da pena) antes
da decisão da autoridade judicial.
Tal entendimento, acerca da necessidade de atuação do Ministério Público, é
ratificado pelo artigo 131 da LEP, que registra que esse órgão deverá ser ouvido
antes da concessão do benefício de livramento condicional.
Assim, ainda que exista um rótulo negativo dos Promotores de Justiça por
grande parte da sociedade, que acredita que sua responsabilidade é apenas
acusatória, os apenados são conscientes de sua função fiscalizatória, como pode
ser percebido no trecho ora analisado (figura 8), em que o subscritor registra em sua
solicitação “após revisão do Ministério Público”.
6) A tentativa de sensibilização do julgador por meio de apelos emocionais e
religiosos (Figuras 9 e 10):
Nos fragmentos apresentados nas figuras 9 e 10, temos:
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Figura 9 – Fragmento de petição redigida pelo Participante A
Fonte: Autos processuais de execução penal da Comarca de Tombos/MG.

Figura 10 – Fragmento de petição redigida pelo Participante J
Fonte: Autos processuais de execução penal da Comarca de Tombos/MG.

Podemos notar, nas Figuras 9 e 10, a presença de argumentos destinados a
persuasão, a referência a Deus, o argumento em razão do trabalho e a evocação da
liberdade, que não primam pela lógica racional simplesmente baseada no rigor da
lei, e sim pela validade emocional, íntima, psicológica.
Esse tipo de argumentação utilizado por operadores do direito é muito
comum, notadamente no âmbito do júri, uma vez que nesse caso o responsável pelo
julgamento do réu é o corpo de jurados, formados por membros da sociedade: eles
se valem de apelos à emoção e muitas vezes à religião, para tentar a absolvição do
acusado.
Nos fragmentos analisados (Figuras 9 e 10), percebemos que o apelo aos
sentimentos predominam sobre o conjunto técnico da mensagem emitida. Isso
significa que o apenado demanda mais esforços de ordem afetiva a fim de
convencer o julgador: recorrer a expressões que podem gerar impacto emocional,
organizar sua solicitação projetando ideia de sofrimento, injustiça. Notamos,
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também, algumas pregações de caráter religioso, que parecem inscrever-se na
mesma dinâmica.
Em suma, imprimindo ênfase nesse tipo de argumentação, o subscritor tenta
transferir ao julgador a responsabilidade por sua situação, tendo em vista que
procura demonstrar que é uma pessoa sensível e possuidor de fé. Ou seja: apto a
retornar ao convívio social, fazendo com que a autoridade reflita sobre o seu papel
na ressocialização do sentenciado.
7) O uso de expressões indicativas de respeito à autoridade julgadora (Figuras 11 e
12):
Todos os cidadãos estão subordinados à lei. O juiz representa o Estado e
detém o poder da jurisdição, ou seja, de aplicar o direito ao caso concreto. Portanto,
devido à dignidade do cargo desempenhado, é alvo de notável consideração.
Na relação jurídica processual penal, o juiz se encontra acima das partes,
uma vez que é o responsável pelo julgamento das lides penais, deve atuar sempre
com imparcialidade, não dando preferência, inicialmente, nem à acusação, nem à
defesa. Trata-se pois da denominada relação angular do processo, atribuída a
Hellwing, e tratada pelo grande jurista Teodoro Júnior (2010, p. 261-262):
Teoria angular. Se é certo que o processo cincula três pessoas – autor, réu
e juiz – não menos exato é que o órgão jurisdicional se coloca no plano
superior do Poder do Estado e as partes se submetem à sua soberania. (...)
Daí a teoria de Hellwing, hoje a mais aceita pelos modernos
processualistas, segundo a qual, relação processual tem a forma angular.

Nesse mesmo sentido, ao considerarmos a posição relacional no processo,
podemos notar algumas peculiaridades nos nos fragmentos abaixo:

Figura 11 – Fragmento de petição redigida pelo Participante C
Fonte: Autos processuais de execução penal da Comarca de Tombos/MG.
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Figura 12 – Fragmento de petição redigida pelo Participante C
Fonte: Autos processuais de execução penal da Comarca de Tombos/MG.

Nos trechos digitalizados (Figuras 11 e 12),percebemos que os apenados
utilizam expressões que denotam todo o respeito e reconhecimento hierárquico das
autoridades referenciadas.
Observamos que o reeducando subscritor se situa numa posição inferior em
relação ao Magistrado, demonstrando de maneira enfática, a todo momento, que
está subordinado à sua decisão, como no trecho “venho respeitosamente através
deste humilde pedido feito a punho” (Figura 11) ao mesmo tempo em que enfatiza a
posição de superioridade ocupada pela autoridade julgadora, até de forma
exagerada ao afirmar: “certo de poder contar com o auto grau de benevolência de
vossa exelência” (figura 12).
Também evidenciamos essa forma de exaltação às autoridades julgadoras,
por exemplo, no tratamento entre advogados e magistrados.

8) A exposição de conhecimento jurídico (Figuras 13 e 14):
No fragmento a seguir (Figura 13), notamos que o apenado não se valeu da
simples citação de artigos legais a fim de respaldar sua solicitação: ele demonstra
que tem conhecimento acerca do que fala. No caso em tela, ela tenta convencer a
autoridade julgadora de que ela indeferiu erroneamente seu pedido de indulto de
natal.
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Figura 13 – Fragmento de petição redigida pelo Participante I
Fonte: Autos processuais de execução penal da Comarca de Tombos/MG.

Nesse momento, é importante enfatizarmos que indulto natalino é uma
espécie de benefício para que os apenados tenham suas penas extintas, emanado
de um Decreto Presidencial publicado anualmente (no caso, foi o de número 7.873,
expedido no ano de 2012), e relaciona quais apenados serão beneficiados por tal
instituto.
O subscritor declara ter respeito pela autoridade receptora da mensagem,
relevando conhecimento da posição de superioridade ocupada pelo julgador, o que
corrobora o poder simbólico que o Direito representa, bem como os investidos de
proferir suas decisões.
Mesmo sem formação em Direito, o apenado em comento tenta convencer o
Magistrado com um raciocínio que se amolda perfeitamente a um instituto conhecido
no âmbito jurídico como princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa em
que uma norma penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. (Art. 5º, XL da
Constituição Federal de 1988).
Assim, tal como os operadores do Direito, que tentam convencer por seus
argumentos, com base em textos normativos e princípios, o redator vale-se neste
caso de tal técnica de persuasão para obter uma reapreciação de sua solicitação.
Já no próximo fragmento, podemos notar que o apenado tem a intenção de
demonstrar à autoridade julgadora que ele tirou seu pedido de uma fonte confiável,
ou seja, a Cartilha do CNJ (Conselho Nacional de Justiça, 2010). Vejamos:
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Figura 14 – Fragmento de petição redigida pelo Participante I
Fonte: Autos processuais de execução penal da Comarca de Tombos/MG.

Observamos que o subscritor, além de tentar demonstrar que seu pedido tem
fundamentação normativa, arrisca-se em demonstrar ao Julgador que equivocou-se
em dois momentos: no primeiro, por ter indeferido sua solicitação, ainda que ele seja
possuidor de tal direito (“preso no regime fechado tem sim o direito segundo ao
CNJ”); e ainda, que o motivo de tal negativa foi a não compreensão da autoridade
julgadora acerca do que ele queria, uma vez que não foi solicitada a saída
temporária, e sim “indulto seguido de comutação”.
Ao analisarmos a citada “Cartilha da Pessoa Presa do CNJ”, observamos que
de fato, ela registra que o detento em cumprimento de pena no regime fechado
poderá ter direito ao benefício de indulto.
Ou seja, o subscritor preocupa-se em revelar a fonte de sua solicitação.

9) Rebuscamento exagerado (Figura 15):

Verificamos que os apenados se valem de uma linguagem bastante
rebuscada, pois utilizam termos e/ou expressões carregadas de sentidos
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exagerados e apelativos, a fim de convencerem seu interlocutor da necessidade de
ser apreciado o seu pedido.
Essa forma de enunciação pode ser caracterizada como o uso de arcaísmos
ou hermetismo exagerado, que, como sabemos, são recorrentes no âmbito jurídico.
Vejamos:

Figura 15 – Fragmento de petição redigida pelo Participante I
Fonte: Autos processuais de execução penal da Comarca de Tombos/MG.

Vimos no Capítulo 1 que a linguagem jurídica não consegue atingir seu
objetivo quando é permeada de rebuscamentos e outros exageros. Na mencionada
passagem, notamos que o apenado exagera no uso de termos de linguagem que
não são de uso corrente (“lenitivo”, “rebentos”, “núcleo familiar”).
Observamos uma tentativa de assemelhar ou aproximar sua escrita à forma
em que as peças processuais são redigidas pelos operadores que ainda preferem
ostentar a ideologia de supremacia diante dos cidadãos, ao invés de garantir-lhes o
acesso claro à informação. Fica clara nesse trecho a ilusão do apenado em tentar
convencer o apreciador do pedido simplesmente por “falar bonito”, como muitos
acreditam em relação a profissionais da área.

10) Presença de marcas da oralidade com o fim de se aproximar das autoridades
apreciadoras (Figura 16):
Ao procedermos à análise do trecho a seguir, novamente notamos que
quando o apenado diz “não entendo de lei”, ele se coloca em uma posição
desprestigiada na relação processual, por ter infringido a lei enquanto estava em
liberdade no convívio social.
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Figura 16 – Fragmento de petição redigida pelo Participante J
Fonte: Autos processuais de execução penal da Comarca de Tombos/MG.

Ademais, registra que o conhecimento pertence à autoridade julgadora. Tal
fato reafirma o poder simbólico que o Direito possui (como expusemos na
preparação teórica do presente estudo). Ao registarmos que o subscritor do
fragmento considera o magistrado responsável por estabelecer o discernimento de
seu mundo, ou seja, no meio em que se insere. Afirmação validada ainda pelo
complemento “eu queria saber qual som os meus direito por que eu esto sem rumo”,
e ainda por fim demonstra ser consciente de que deve obediência ao que for
decidido - “me dar o direito de volta para a sociedade”- o que comprova uma prática
de dominação.
Inferimos ainda, no mencionado trecho, marcas de oralidade, como no
momento em que o detento deixa de usar os pronomes de tratamento (excelência e
ilustríssimo) ao se dirigir ao magistrado e ao promotor de justiça como “os senhores”.
Além de externar sentimentos, quando relata “não aguento mais cadeia, o meu
corpo todo dói”, como desejando transmitir a “impressão” de estar se pronunciando a
alguém próximo.
Quando falamos em oralidade na escrita, tratamos de marcas enunciativas
que, presentes nos textos, remetem-nos a um texto falado, ao produzir uma ilusão
de aproximação da fala, simulando uma conversa com o destinatário, no caso, do
apenado e do julgador. Portanto, assinalamos que a subjetividade, pessoalidade e
espontaneidade na linguagem que os dedentos usam ao redigir as peças
processuais, são também uma forma de estratégia para que obtenha o benefício
pleiteado.
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Após a realização da análise da amostragem, podemos afirmar que ocorrer a
compreeensão, seguida pelo uso prático da linguagem jurídica pelos apenados
durante execução de suas penas privativas de liberdade. O que nos termite refletir
que de nada adiantaria tal conhecimento se este não alcançasse as mãos dos
julgadores, no caso em questão, a Vara de Execuções Criminais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As análises realizadas durante a produção deste estudo apontaram para a
seguinte inferência: a linguagem é suscetível à influência do meio.
Ao final, pudemos concluir que o conhecimento e o uso da linguagem jurídica
por apenados em cumprimento de privação de liberdade em interação com o meio
os auxilia no acesso ao Poder Judiciário, pois muitas vezes as solicitações
diretamente enviadas às Varas de Execução são sua única forma de contato com as
autoridades julgadoras, uma vez que muito detentos não possuem advogados
cosntituídos.
Os objetivos inicialmente propostos foram alcançados no decorrer do
presente estudo, uma vez que, durante a análise da amostragem,

pudemos

observar o conhecimento e o uso da linguagem jurídica por detentos, visando o
efetivo (re)estabelecimento de contato com a justiça.
Fizemos também uma reflexão sobre os fatores que influenciam na
compreensão e utlização da linguagem jurídica no contexto de ambientes
carcerários, notadamente na parte teórica, onde tratamos da interrelação entre a
linguagem, o direito e o poder – saberes indissociáveis.
Evidenciamos o entendimento da linguagem jurídica por detentos em
cumprimento de pena privativa de liberdade, por meio da aplicação de questionários,
onde foi possível notar que a grande maioria entende termos de uso recorrente da
linguagem jurídica, notadamente quando relacionados a benefícios que se valem
durante a execução de sua pena.
Identificamos que os reeducandos exteriorizam a compreensão da linguagem
jurídica, uma vez que analisamos solicitações processuais rígidas pelo mesmos
detentos que responderam ao questionário e demostraram o conhecimento de
termos da linguagem jurídica, para desse modo demonstrar o uso prático desse
entendimento, por meio da observação das petições remetidas à Vara das
Execuções Penais de Tombos/MG.
A maleabilidade da linguagem dos internos, prova que o contexto a
transforma e observa-se ainda que o homem é um ser historicamente situado. O
apenado usa desse processo de transformação vocabular com termos e outras
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expressões de uso comum na linguagem jurídica, a fim de se inteirar e solicitar os
benefícios que pode receber durante o cumprimento de sua pena.
A linguagem é influenciada pelo contexto, e no caso dos detentos
participantes da presente pesquisa, observamos que a privação da liberdade acaba
por induzir ao uso da linguagem forense, que normalmente é desconhecida por
grande parte da sociedade.
Podemos afirmar que o presente estudo visou realizar algumas observações
acerca do conhecimento da linguagem jurídica por apenados, e ainda ressaltar que
a exteriorização dessa forma de linguagem ocorre através das petições escritas
pelos próprios apenados e remetidas às autoridades judiciárias, com o fim de ter
acesso à justiça.
Ao problematizarmos as questões de linguagem, acendemos o debate acerca
de seu uso por apenados, sob sua forma jurídica. A partir do que apresentamos e
identificamos no questionário e nos fragmentos das solicitações por eles redigidas,
extraídos dos autos processuais da Vara de Execuções Penais de Tombos,
pontuamos alguns encaminhamentos importantes. Destacamos o alcance pelos
detentos sobre os significados que circundam a execução criminal devido à
interação. Nesse viés, consideramos que a linguagem é suscetível à influência do
meio, e que o detento se vale da compreensão da linguagem forense na busca de
obtenção de benefícios durante o cumprimento de sua pena.
Os próprios reeducandos tomam a iniciativa de providenciar o andamento de
sua Execução Penal, não deixando apenas à mercê do Magistrado, Ministério
Público ou de advogado, ou até mesmo um defensor dativo, que só solicitará alguma
mudança nos rumos da pena se solicitado pelo próprio sujeito. Assim, o apenado,
pautado no seu direito de peticionar, embasado na compreensão da linguagem
forense obtida graças à influencia do meio em que se encontra, vai em busca da
concessão de direitos que lhe são garantidos em sede constitucional e por lei
ordinária.
Ressaltamos, nesse ínterim, o sucesso dessa prática, vez que possibilita de
forma simples e rápida o acesso dos reeducandos ao Poder Judiciário, para a
defesa de direitos ou combate a ilegalidades ou abuso de poder, com a consequente
desburocratização da Execução Penal.
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Acreditamos, então, que isto vai ao encontro do que o nosso posicionamento
propõe, enquanto pensadores, tendo em vista que, através da oportunidade de
dissertar, podemos repensar e contribuir, ainda que de maneira modesta, para a
discussão de algo tão significativo. Assim, no processo de confecção deste texto, a
impressão de estar sempre à beira dos limites quanto à abordagem do assunto, bem
como a certeza de sua inesgotabilidade ou incompletude, nos leva a refletir também,
sobre a elasticidade, volatilidade e o caráter de não-fechamento no que tange às
questões de linguagem. Analisar o uso da linguagem por apenados nos faz repensar
que a construção do pensamento científico estará sempre condicionada à
incompletude do diálogo acadêmico. Nessa perspectiva, não se perdendo de vista a
impossibilidade de esgotar todo e qualquer assunto, ao incluir o tema abordado
nesta dissertação, cremos que o nosso intento, ocorreu como mais uma tentativa de
iluminar novos aprendizados.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS APENADOS DA CADEIA
PÚBLICA DE TOMBOS/MG

Este questionário tem por objetivo investigar a compreensão de termos jurídicos. As questões
aqui respondidas servirão de base para a construção de uma Dissertação do Mestrado em Cognição e
Linguagem – UENF, sob o tema: O uso da Linguagem Jurídica por apenados em cumprimento de
privação de liberdade.
Obrigada por sua participação.
Nome: ___________________________________________________________________
Idade: ________________________
Tempo de detenção: _____________
Grau de escolaridade: ( ) nenhum;
( ) fundamental completo;
( ) fundamental incompleto (primeiro ao quinto ano);
( ) fundamental incompleto (sexto ao nono ano)
( ) ensino médio completo;
( ) ensino médio incompleto;
( ) outro: ________________________________
O que você entende por:
1.
(
(
(
(

Remição de pena:
) Abater 1 dia de pena para cada 5 de trabalho;
) Abater 1 dia de pena para cada 3 de trabalho;
) Aumentar 1 dia de pena para cada 3 dias de trabalho;
) Não sei.

2. Saída Temporária:
( ) Autorização para sair do estabelecimento em que cumpre pena por até 7 dias, respeitando o
intervalo de 45 dias;
( ) Autorização para sair do estabelecimento em que cumpre pena por até 10 dias, respeitando o
intervalo de 30 dias;
( ) Não sei.
3. Livramento Condicional:
( ) Antecipação de liberdade do condenado, desde que cumpridas determinadas condições durante um
certo tempo;
(
) Antecipação de liberdade do condenado, sem a necessidade de cumprimento de nenhuma
condição;
( ) Não sei.
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4.
(
(
(

Sentença Condenatória Transitada em Julgado
) Sentença para a qual cabe recurso;
) Sentença para a qual não mais cabe recurso;
) Não sei.

5 . Progressão de Regime

( ) Passar de um regime mais rigoroso (por exemplo: fechado) para o um menos rigoroso (por
exemplo: semiaberto);
( ) Passar de um regime menos rigoroso (por exemplo: semiaberto) para um mais rigoroso (por
exemplo: fechado);
( ) Não sei.
6. Casa do Albergado

( ) Destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime aberto e limitação
de fim de semana;
( ) Destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto;
( ) Destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado;
( ) Não sei.
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APÊNDICE B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A PUBLICAÇÃO DOS
RESULTADOS OBTIDOS
	
  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

Pelo presente instrumento, eu, _________________________________________, autorizo,
graciosamente, a aluna Bruna Moraes Marques, CPF 074.084.506-37, Mestranda em
Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, a
utilizar o questionário por mim respondido, no material em texto desenvolvido como
Dissertação sob o título: O uso da linguagem jurídica por apenados em cumprimento de
privação de liberdade.

Tombos, _______ de ___________________ de 2013

Assinatura: ________________________________________________________
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APÊNDICE C – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA MERITÍSSIMA JUÍZA DE
DIREITO DA COMARCA DE TOMBOS/MG
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APÊNDICE D – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL
DA COMARCA DE TOMBOS/MG

	
  

