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RESUMO 
 
 

O presente trabalho apresenta uma análise das relações dialógicas nas peças 
processuais que compõem uma ação da vara de família – revisão de alimentos – da 
comarca de Franca, Estado de São Paulo. As ações processuais de revisão 
alimentícia retratam um conflito de interesse entre duas partes, mas, para que esse 
conflito seja julgado e chegue a uma sentença dada por um juiz, é necessária a 
produção de peças processuais que fundamentem os argumentos de defesa. Essas 
peças processuais são constituídas por diferentes gêneros discursivos comuns à 
esfera jurídica, dentre eles, a petição inicial, a contestação e a sentença - corpus deste 
estudo. Cada peça de um processo compreende um enunciado que, segundo Bakhtin 
(2006), é constituído por um conteúdo temático, um estilo e uma forma composicional. 
Procura-se, neste estudo, observar, na materialidade linguística das peças 
selecionadas, como os elementos de cada enunciado são construídos e como esse 
enunciado responde às necessidades da esfera jurídica. Para compreender esse 
processo enunciativo, analisam-se as relações dialógicas nas peças: entre os sujeitos 
explícitos e implícitos e entre os diferentes gêneros que as compõem. Nos diálogos 
estabelecidos em cada peça do corpus – petição inicial e contestação – e entre elas, 
encontra-se o poder argumentativo que conduz o olhar do juiz, sua forma de abordar 
os litigantes e sua decisão ao dar a sentença. Com este estudo, constata-se que os 
conceitos bakhtinianos de gênero, dialogismo e esfera de atividade contribuem à 
compreensão de como a linguagem nas peças processuais é elaborada para 
convencer o juiz acerca do direito dos litigantes. Assim, a peça cujo poder 
argumentativo é mais consistente tem anuência do julgador. 

Palavras-chave: relações dialógicas; gêneros discursivos; esferas de atividades; 
enunciados; peças processuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The current research presents an analysis of the dialogical relations in the procedural 
pieces that compose a family court action – a food review - from the judicial district of 
Franca, São Paulo State. The procedural actions of food review reflect a conflict of 
interest between two parties, but in order to this conflict be judged and reach a veredict 
given by a judge, it is necessary the production of procedural pieces that support the 
defense arguments. These procedural pieces are constituted by different discursive 
genres common to the legal sphere, among them, the initial petition, the defense and 
the sentence - corpus of this study. Each piece of a process comprises a statement 
that, according to Bakhtin (2006), consists of a thematic content, a style, and a 
compositional form. This study seeks to observe, in the linguistic materiality of the 
selected pieces, how the elements of each statement are constructed and how they 
respond to the needs of the legal sphere. To understand this enunciative process, the 
dialogical relations in the plays are analyzed: between the explicit and implicit subjects 
and between the different genres composed by them. In the dialogues established in 
each piece of the corpus - initial petition and defense - and among them, there is the 
argumentative power that leads the judge's gaze, his approach to the litigants and his 
decision when giving the sentence. This study shows that Bakhtinian concepts of 
gender, dialogism, and sphere of activity contribute to the understanding of how 
language in procedural pieces is designed to convince the judge about the litigants’ 
rights. Thus, the piece in which argumentative power is most consistent has the 
consent of the judge. 

 
Keywords: dialogical relations; genres discursive; spheres of activity; statements; 
procedural pieces. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A linguagem é o elemento primordial para a comunicação humana. Ela 

se manifesta na interação entre sujeitos, em um determinado tempo e espaço. A 

interação humana pode ocorrer de forma direta e imediata, no cotidiano; ou de forma 

mais ampla, em esferas de atividade, um espaço social específico para a 

comunicação. Para Bakhtin (2011), cada esfera carrega uma ideologia e apresenta 

um modo de ver e pensar a realidade, por isso tem sua própria maneira de manifestar 

a linguagem. 

Enquanto profissional do Direito, despertou-nos interesse em investigar 

como se manifesta a linguagem na esfera jurídica. Compreende-se que o universo 

jurídico tem propriedades linguísticas particulares, como os jargões, a erudição e os 

arcaísmos de alguns vocábulos. Nesse sentido, a construção argumentativa é 

fundamental para o êxito ou não de um processo. 

Observa-se que, em qualquer organização social, há conflitos de 

interesses que podem ser resolvidos pela força física entre sujeitos, ou por ações 

judiciais em que outros sujeitos participam da resolução: autoridades constituídas pelo 

próprio povo como, no passado, havia os juízes, profetas, reis e sacerdotes 

mencionados nas escrituras sagradas. Na atualidade, muitos conflitos são 

direcionados à esfera jurídica, que investe o juiz de poder jurisdicional.  

Os enunciados comuns à esfera jurídica tratam dos conflitos de 

interesses de determinados sujeitos que, para exporem seus interesses e direitos, 

precisam fundamentá-los na lei, na doutrina, na jurisprudência e em valores sociais 

próprios de cada momento enunciativo. O conflito, em âmbito judicial, recebe o nome 

de litígio e para manifestá-lo, há formalidades e técnicas – estilo linguístico, à temática 

e a forma composicional1 –, previamente estabelecidas pelo Código de Processo Civil 

– CPC.  

O CPC estabelece que o juiz se submeta ao princípio do “não está no 

mundo”, na expressão latina, “quo non est in actis non est in”. “Mundo” traduz um 

princípio clássico do Direito processual: o princípio da escritura, ou seja, vale como 

 
1 Se considerados os estudos bakhtinianos sobre enunciados. 
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prova o que é formalizado e escrito dentro do processo (THEODORO JÚNIOR, 2008, 

p. 492). 

Desse modo, a fundamentação é a garantia da segurança jurídica nos 

atos processuais. O CPC não admite que o juiz faça uso de outros meios para emitir 

seu julgamento, ao menos que utilize fatos comprovados, ou seja, já esteja em 

jurisprudência. Assim, o juiz fica atento à prova e, principalmente, ao que for exposto 

na petição e na contestação. Em razão disso, o magistrado segue o princípio norma 

da “verdade real” que, segundo Theodoro Junior (2008, p. 493), é o dever imposto 

para todo o cidadão, “como um princípio de direito público, o dever de colaborar com 

o Poder Judiciário na busca da verdade”. 

Dentro da prática demonstrada em um processo, os sujeitos envolvidos 

no conflito ficam restritos por uma racionalidade jurídica preestabelecida. Por isso, 

fazem-se necessários os argumentos jurídicos, que serão demonstrados na petição 

inicial, peça processual que dá início ao litígio, e na contestação, resposta da parte 

contrária chamada em juízo.  

Em um processo judicial, há vários atos processuais coordenados e 

desenvolvidos com o objetivo de se chegar a um julgamento, a uma sentença. 

Segundo o dicionário jurídico (2016), o processo jurídico é o método de criação de 

normas jurídicas, assim, o processo não vive sem o procedimento. Dentre os atos 

processuais, considera-se a petição inicial e a contestação como peças jurídicas mais 

importantes, pois são nelas que o requerente e o requerido expõem, respectivamente, 

todas as suas pretensões. 

Observar como as relações dialógicas acontecem, dentro das peças 

processuais e entre elas, é de suma importância, porque, no diálogo da peça com sua 

fundamentação – lei, doutrina e jurisprudência – e no diálogo da petição com a 

contestação, encontra-se o poder argumentativo de todo o processo.  

É, pois, na busca pelo projeto de dizer desses enunciados, que surge o 

objetivo deste estudo: analisar como se constroem as relações dialógicas nas peças 

processuais de uma ação da vara de família – revisão de alimentos – da comarca de 

Franca, estado de São Paulo. Tal investigação permitir-nos-á observar as estratégias 

enunciativas que conduzem o olhar do juiz e o leva a uma dada sentença. 
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Todo processo judicial é composto por diferentes peças processuais, 

constituídas por diferentes gêneros discursivos comuns à esfera jurídica: petição, 

contestação e sentença. Cada peça compreende-se um enunciado que, segundo 

Bakhtin (2012), é constituído por um conteúdo temático, um estilo e uma construção 

composicional. Considera-se que investigar como os diálogos são organizados nos 

enunciados das peças processuais, a partir das reflexões do pensador russo Bakhtin, 

contribuirá para uma melhor análise do corpus. 

Os enunciados compreendidos como peças processuais, que são 

investigados, revelam marcas que envolvem o contexto familiar, econômico e social 

dos sujeitos envolvidos – requerente e requerido. As situações relevantes expostas 

são estudadas pelo juiz a partir de uma análise em função das relações sociais 

presentes na materialidade enunciativa. 

A escolha do corpus na área jurídica e o embasamento teórico 

bakhtiniano se justificam, primeiramente, porque o pesquisador, em questão, atua 

como advogado, formado em 2014, atuante nas áreas civil, de família, trabalhista, 

empresarial, imobiliária e contratos em geral. Em segundo lugar, porque a escolha 

pelo mestrado em linguística, sendo da área do Direito, ocorreu por compreender que 

a linguagem é um instrumento fundamental ao Direito. Como dito por Moreno e Martins 

(2006), a linguagem é o único instrumento de que o advogado dispõe para 

tentar convencer, refutar, atacar ou defender-se. Por último, devido as experiências 

que a linguística do texto e os pensamentos bakhtinianos promoveram em diferentes 

práticas de leitura ao longo do Mestrado e da atuação profissional na área do Direito. 

Os pensamentos acerca da linguagem desenvolvidos por Mikhail 

Bakhtin têm contribuído aos estudos de diferentes áreas do conhecimento, mas 

principalmente da Linguística. As reflexões apresentadas por ele e pelo Círculo 

bakhtiniano servem para a investigação de diferentes materialidades, inclusive a 

utilizada pela esfera jurídica. São vários os conceitos desenvolvidos por eles, mas 

subsidiam as análises desenvolvidas nessa dissertação de mestrado os conceitos de 

dialogismo, gêneros discursivos e esfera de atividade.Também contribuem, para 

nossa investigação teórica, os pesquisados brasileiros como Fiorin (2006), Faraco 

(2007), Brait (2006), Marchezan (2006), Sobral (2009), entre outros que, além de 
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estudar a obra de Bakhtin e do Círculo, difundem-na no Brasil, colaborando como o 

desenvolvimento científico. 

A fim de investigar as relações dialógicas nas peças processuais, faz-se 

necessário conhecer sua função e elaboração no ato processual. Para isso, busca-se 

fundamentação na Constituição Federal, Código Processual Civil e em autores como 

Pereira e Garcia (2015), Neves (2015), Theodoro Júnior (2014), Marinoni; Arenhart e 

Mitidiero (2015), Medina (2015), Capez (2010), entre outros. 

Para alcançar os objetivos propostos neste estudo, optou-se em realizar 

uma pesquisa bibliográfica e analítica, visto que nosso objetivo é analisar três peças 

processuais: a petição inicial, a contestação e a sentença, investigando como as 

relações dialógicas, em cada um e entre elas, contribuem à construção argumentativa 

e ao poder de convencimento, em busca de uma sentença positiva, para uma das 

partes envolvidas no processo. Compreende-se, pois, que “a interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa 

qualitativa” (SILVA; MENEZES, 2005, p. 20). 

Dividimos o trabalho em três momentos. O primeiro traz um estudo 

acerca dos conceitos teóricos que embasam nossa investigação. Após uma breve 

abordagem sobre a vida de Mikhail Bakhtin, apresentamos os conceitos de relações 

dialógicas, de gêneros discursivos e de esfera de atividade. 

No segundo momento, descrevemos os elementos enunciativos que 

compreendem os gêneros comuns à esfera jurídica: a petição inicial, a contestação e 

sentença. Esses enunciados compreende a parte estável de todo processo jurídico da 

vara de família, que será corpus deste estudo. 

Por último, trazemos a análise do corpus – um processo de pedido de 

revisão de pensão alimentícia – em que se observa os diálogos na petição inicial, na 

contestação e na sentença, apontando também como eles se constrói em diálogos 

entre si. As relações dialógicas ocorrem de forma explícita com a Lei, com a Doutrina 

e com a Jurisprudência, mas também de forma implícita com valores sociais comuns 

aos sujeitos envolvidos no processo: requerente, requerido, advogados, juiz e 

assistente social. 

Verificamos, nas análises aqui desenvolvidas, que há várias vozes em 

diálogos nas peças processuais. Dependendo das escolhas realizadas por cada 
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advogado, ao selecionar a lei, a doutrina e a jurisprudência, os fatos narrados 

adquirem interpretações distintas. Assim, os diálogos explícitos e implícitos na 

materialidade linguística e com o contexto social e cultural interferem na construção 

argumentativa e, consequentemente, na sentença dada pelo juiz. 

A presente pesquisa, vinculada à linha de pesquisa: Processos e 

práticas textuais: caracterizações e abordagens teóricas, do Programa de Pós-

Graduação em Linguística da Universidade de Franca, veio esclarecer o 

conhecimento que ora se tinha acerca das peças processuais: um tipo textual 

estanque, em que bastasse ao advogado reproduzi-las. Compreende-se, agora, que 

é preciso pensar, elaborar e trabalhar a linguagem, os atos da comunicação e a 

refração desses enunciados. Foi, portanto, após ler e compreender os conceitos de 

gêneros, de diálogos e de esfera de atividade, trazidos pelos pensamentos 

bakhtinianos, que constatamos a necessidade de analisar como, nas peças, eles são 

perceptivos e como eles interferem na fundamentação argumentativa. 
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1 BREVE HISTÓRICO SOBRE MIKHAIL BAKHTIN E ALGUNS CONCEITOS  

BAKHTINIANOS 

 

As relações dialógicas são extralinguísticas. Ao 
mesmo tempo, porém, não podem ser separadas 
do campo do discurso, ou seja, da língua como 
fenômeno integral concreto. A linguagem só vive na 
comunicação dialógica daqueles que a usam. É 
precisamente essa comunicação dialógica que 
constitui o verdadeiro campo da vida da linguagem. 
Toda vida da linguagem, qualquer que seja seu 
campo de emprego, está impregnada de relações 
dialógicas (BAKHTIN, 2008, p. 209) 

 

Mikhail Mikhailovitc Bakhtin nasceu no dia 16 de novembro de 1895, em 

Orel, pequena cidade ao sul de Moscou (FIORIN, 2016, p.10). Bakhtin foi um 

estudioso, pensador e filósofo, considerado por pesquisadores e linguistas um dos 

maiores estudiosos da linguagem humana. 

Conforme Fiorin (2016, p.12), Bakhtin, desde muito jovem, teve uma 

vivência com a “poliglossia”, contato com diversas línguas. Viveu sua adolescência 

em Odessa, cidade marcada pelo “plurilinguismo” e pela forte influência judaica. Foi 

nesse ambiente que Bakhtin deu início aos seus estudos universitários, mas, após um 

ano de estudo, transferiu-se para Universidade de São Petersburgo, onde se 

matriculou no departamento de Letras Clássicas, vindo formar-se em História e 

Filologia.  

Bakhtin apoiou, como a maioria dos intelectuais de sua época, a 

Revolução de 1917. Entre 1918 a 1920, foi professor em Nevel, local em que 

conheceu um grupo de amigos que se ampliou e ficou conhecido, posteriormente, 

como “Círculo de Bakhtin”. Os principais participantes do Círculo foram os filósofos 

MatveiIssaévitch Voloshinov e Pável Nikolaévith Medvedev (FIORIN, 2016, p.12). 

Esse Círculo foi formado por um grupo multidisciplinar de intelectuais russos, que se 

reuniam regularmente entre 1919 e 1929.  

Entre 1920 a 1924, Bakhtin viveu em Vitebsk, foi comissário local das 

Artes e fundou a Academia de Artes da localidade. Nesse período, escreveu seu 

primeiro ensaio intitulado Arte e responsabilidade, no qual, Para Fiorin (2016, p.13), 

Bakhtin “explora as relações entre as formas artísticas e a vida social”. 

http://www.editoracontexto.com.br/bakhtin-e-o-circulo.html
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Em 1921, Bakhtin foi diagnosticado com uma enfermidade em seus 

ossos, chamada de osteomielite crônica. Por agravamento da doença, teve que 

amputar uma das pernas. Mudou-se para Leningrado em 1924, onde, mesmo sem 

trabalho e sobrevivendo com um pequeno auxílio doença, escreveu quatro 

importantes trabalhos até 1929. São eles: O método formal nos estudos literários; 

Discurso na vida e discurso na arte; Freudismo: uma crítica marxista; Marxismo e 

filosofia da Linguagem (FIORIN, 2016). 

Bakhtin foi preso e condenado a cinco anos de trabalhos forçados em 

campos de concentração. Sua biografia não esclarece os motivos da condenação, 

embora alguns autores a atribuem às reações adversas do filósofo com a igreja 

Ortodoxa. Em consequência da situação de sua saúde, a condenação, no campo de 

concentração, foi transformada em exílio na cidade de Kustanai, fronteira com 

Cazaquistão e a Sibéria. Nesse local, Bakhtin passou a exercer trabalhos de professor 

de contabilidade, guarda livros, entre outros (FIORIN, 2016. p.13). 

A vida de Bakhtin foi comum, teve uma carreira sem destaque, pois 

nunca se apegou às posições, fama ou prestígio, porém, ao longo de sua vida, teve 

uma intensa atividade de reflexão e escrita, que o tornou um dos grandes pensadores 

do século XX (FIORIN, 2016. p.13). 

Seus pensamentos apresentam diversos conceitos relevantes aos 

estudos da linguagem os quais abordamos nesta dissertação. Destacamos os 

conceitos de relações dialógicas, gêneros discursivos, esfera de atividade, por ser 

esse o embasamento teórico, que subsidiará a investigação no corpus. 

 

 

1.1 RELAÇÕES DIALÓGICAS 

 

Fiorin (2016, p.19) destaca três eixos básicos do pensamento 

bakhtiniano: “unicidade do ser e do evento, relação eu/outro; dimensão axiológica”. 

Essas coordenadas estarão na base da concepção dialógica da linguagem apresenta 

por Bakhtin.  

 

As relações dialógicas são extralinguísticas. Ao mesmo tempo, porém, 
não podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua 
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enquanto fenômeno integral concreto. A linguagem só vive na 
comunicação dialógica daqueles que a usam. É precisamente essa 
comunicação dialógica que constitui o verdadeiro campo da vida da 
linguagem. Toda a vida da linguagem, seja qual for o seu campo de 
emprego (a linguagem cotidiana, a prática, a científica, a artística, 
etc.), está impregnada de relações dialógicas. Mas a Linguística 
estuda a linguagem propriamente dita com sua lógica específica na 
sua generalidade, como algo que torna possível a comunicação 
dialógica, pois ela abstrai consequentemente as relações 
propriamente dialógicas. Essas relações situam-se no campo do 
discurso, pois este é por natureza dialógico e, por isto, tais relações 
devem ser estudadas pela Metalinguística, que ultrapassa os limites 
da Linguística e possui objeto autônomo e metas próprias. (BAKHTIN, 
2008, p. 209) 

 

A partir do exposto, compreende-se que as relações dialógicas 

extralinguísticas não podem ser separadas do discurso, não podem ser vistas como 

algo distante da língua, pois a linguagem está no convívio da sociedade. A 

comunicação dialógica é o que mostra a vida da linguagem, ou seja, as várias 

maneiras de se comunicar: a linguagem cotidiana, a prática, científica, a artística e 

assim por diante.  

Para Bakhtin (2008), as relações situam-se no campo do discurso, o qual 

é por natureza dialógica, e tais relações devem ser estudas pela metalinguística, que 

ultrapassa os limites da linguística e possui objeto autônomo e maneiras próprias. 

Todo enunciado tem uma espécie de autor criador, que, segundo Bakhtin (1997, p. 

184), 

 

podemos não saber absolutamente nada sobre o autor-real, como ele 
existe fora do enunciado. As formas dessa autoria real podem ser 
muito diversas. Uma obra qualquer pode ser produto de um trabalho 
de equipe, pode ser interpretada como trabalho hereditário de várias 
gerações, etc., e apesar de tudo, sentimos nela uma vontade criativa 
única, uma posição determinada diante da qual se pode reagir 
dialogicamente.  

 

É importante observar que a voz do autor criador, ou seja, do enunciador, 

não é ouvida sozinha, há sempre outras vozes enunciando junto à sua voz. A esse 

encontro de vozes, Bakhtin chama de diálogo. O diálogo é fundamento do processo 

comunicativo, pois o sujeito que enuncia tem sua maneira própria de expressar, seu 

estilo linguístico, mas age no ato responsivo.  
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Marchezan (2006, p.115) também destaca que o diálogo interessa aos 

dois domínios de reflexão, tanto à comunicação quanto à linguagem. No âmbito da 

linguagem, “insiste, na afirmação de sua característica dialógica, apontando para a 

consideração do diálogo, considerado uma boa amostra, um conceito-fonte irradiador 

e organizador da reflexão”. Isso ocorre porque a condição do diálogo é levar o outro a 

refletir sobre determinado enunciado, para que possa replicar sobre aquilo que se está 

em pauta, buscando sempre mudanças ou aceitando ou mesmo refutando-as. Assim, 

o diálogo constrói ou desconstrói seus significados e por consequência, altera sua 

própria consciência.  

O diálogo é entendido, por Bakhtin (1997, p. 295), como “reação do eu 

com o outro, uma reação da palavra a palavra e outrem”, é, portanto, um ponto de 

tensão “entre círculos de valores, entre forças sociais.  

 

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão 
uma das formas é verdade que das mais importantes, da interação 
verbal. Mas pode-se compreender a palavra “diálogo” num sentido 
amplo, isto, é, não apenas como a comunicação em voz alta, de 
pessoas colocadas face-a-face, mas toda comunicação verbal, de 
qualquer tipo que seja. (BAKHTIN, 2012. p. 117) 

 

Partindo desse pensamento, diálogo não envolveria apenas o autor ou 

o interlocutor do enunciado e sim as inclinações básicas e constantes do acolhimento 

do discurso de alguém, o que se mostra essencial para a construção do diálogo. Esse 

acolhimento, segundo Bakhtin (2012), não se trata apenas da compreensão da 

mensagem, mas também da incorporação do outro no diálogo, de modo que o outro 

passe a constituir o sujeito-emissor. 

Compreende-se, desse modo, que toda a comunicação verbal, para 

Bakhtin (2012), é entendida como dialógica, não estando ligada apenas ao fato da 

comunicação em voz alta, ou diálogos face a face. O diálogo é, pois, um processo 

característico da linguagem, tida em processo de interação, é um encontro e confronto 

de vozes sociais, que se relacionam dialogicamente em uma ligação responsiva, 

marcada pela relação de anterioridade e posterioridade com outros enunciados, de 

modo que podemos dizer que todo enunciado é fruto de enunciados anteriores e 

semente para enunciados futuros. 
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Nota-se, assim, que o enunciado está ligado à comunicação discursiva 

de perspectiva dialógica. Como resultado da relação do eu com o outro, do sujeito 

com o contexto social que o outro representa, sempre existirão resquícios de outros 

enunciados. 

O enunciado, de acordo com Bakhtin (1997, p. 279), “é um elo na cadeia 

da comunicação verbal”, porque tem limites de fácil entendimento determinados pelas 

alternâncias dos sujeitos falantes. Dentro desses limites, o enunciado reflete o 

processo verbal, seu elo com outros enunciados, os elos anteriores, os próximos e 

também os distantes, em áreas da comunicação cultural. 

Fiorin (2016, p. 23) ressalta que não são as unidades da língua que são 

dialógicas, mas sim os enunciados, pois o que se tem da língua são apenas variações 

de sons, de palavras e das orações, enquanto os enunciados são harmonizações 

reais da comunicação. Pode-se confirmar, em Bakhtin (2006, p.125), ao afirmar que  

 

a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica 
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo 
fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação 
ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade 
fundamental da língua. (grifos do autor) 

 

Como todo enunciado é dialógico, o dialogismo é o modo de 

funcionamento real da linguagem. A partir desse conceito, qualquer desempenho 

falado constitui-se em relações de revezamento de vozes e, de acordo com 

Marchezan (2006), como resultado desse revezamento de vozes, é entendido que os 

diálogos sociais não são fechados ou novos, pois eles ratificam acontecimentos 

históricos e sociais, que determinam as características de uma cultura ou de uma dada 

sociedade. 

Nenhum enunciado é único porque ele se forma “em função da eventual 

reação-resposta”. Para Bakhtin (1997, p.320), a maneira de compreensão é uma 

reação às palavras e aos enunciados que nos fazem despertar sobre a vida real, ou 

seja, entender, compreender e opor a palavra do outro com uma réplica.  

O diálogo, então, leva o homem a tornar-se um ser social, um ser 

pensante que busca, incessantemente, o conhecimento mediado pela linguagem e 

pela comunicação. O enunciador seleciona sempre as palavras para formulação de 
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uma mensagem que seja de fácil compreensão, receptora e interlocutora para a busca 

da compreensão (BAKHTIN, 1997). 

Desse modo, cada ser está em atividade entre si e o outro, em um 

processo contínuo de crescimento e de interação (BAKHTIN, 2012).  Portanto, não 

basta ouvir, é preciso contestar, ter uma compreensão responsiva, responsabilizar-se 

pelo outro. 

Em Bakhtin (1988, p. 98), tem-se também que uma mesma língua é 

vivenciada por diferentes falantes e diversas linguagens sociais dinâmicas que se 

encontram atravessadas pelo social e pela história. São linguagens do plurilinguismo, 

nas quais se inscrevem pontos de vista e visões ideológicas inseparáveis das 

transformações da experiência cotidiana (BAKHTIN, 1988 [1975], p. 98).  

Nessa movimentação dinâmica das práticas da linguagem, Bakhtin 

(1988) introduz o conceito de plurilinguismo ou heteroglossia, referente à presença de 

vozes sociais (TEZZA, 2003, p. 209). Conforme Bakhtin (2005, [1963] p.185), no 

momento da enunciação plurilíngue, a palavra, em sua vida concreta, é sempre o 

ponto de encontro de centros de valores ativos e conflitantes que instauram sentidos. 

Essa rede concreta de relações dialógicas é irremediavelmente social.  

Com base em Bakhtin (2005, [1963]), todas as formas de composição 

do plurilinguismo são perspectivas sobre o mundo, formas de interpretá-lo 

verbalmente ou não, por meio de um olhar expressivo e axiológico. Por essa razão, 

elas podem ser discutidas, acareadas, ou servirem de complementos entre si em 

interações dialógicas, tanto convergentes como divergentes. 

Assim, a contrapalavra, em Bakhtin, representa, no discurso, a réplica 

com que os interlocutores vão construindo seus enunciados. A medida que os sujeitos 

expressão seus dizeres, eles respondem ao dizer do outro. Logo, a réplica produzida 

é formulada a partir da alteridade, da relação estabelecida entre os sujeitos 

discursivos. Observar como os sujeitos se comportam no processo de interlocução 

em determinado enunciado é relevante para a compreensão dos sentidos que este 

enunciado adquire. 

 

 

1.2 GÊNEROS DO DISCURSO 
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Os gêneros, enquanto produto de ensino, são enunciados normativos, 

vistos como uma relação de propriedades formais, fixas e imutáveis (FIORIN, 2016, 

p. 66). São, portanto, considerados tipos de textos ou conjuntos textuais que têm 

traços comuns.  

Bakhtin não vai especular sobre o gênero, levando em conta o produto, 

mas sim a maneira de produção. Conforme Machado (2012, p.152), Bakhtin, através 

dos estudos que desenvolveu sobre os gêneros discursivos, considerou não a 

classificação das espécies, mas o dialogismo do processo comunicativo, ou seja, as 

relações interativas que, segundo ele, são processos produtivos de linguagem. Para 

Bakhtin (1997), existe uma variedade de gêneros do discurso.  

 
A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a 
variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera 
dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que 
vai diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se 
desenvolve e fica mais complexa. (BAKHTIN, 1997, p. 280) 

 

O que o filósofo esclarece é que todo enunciado é elaborado em 

situações específicas, determinadas pelo projeto de dizer em uma esfera de atividade: 

científica, literária, jurídica, publicitária, dentre outras. Assim, “os gêneros e discursos 

passam a ser focalizados como esferas de uso da linguagem verbal, ou seja, da 

comunicação fundada na palavra” (MACHADO, 2012, p. 152). 

Para Bakhtin (1997, p. 280), “ficaríamos tentados a pensar que a 

diversidade dos gêneros do discurso é tamanha que não há e não poderia haver um 

terreno comum para seu estudo”. Desse modo, ele questiona como colocar no mesmo 

campo de estudo, fenômenos tão desiguais, como a diferença entre uma mera 

resposta do dia a dia, a qual pode ser enunciada com uma única palavra, e um 

romance complexo, dividido em várias partes. 

É importante observar que, em Bakhtin (1997, p. 282), “a língua penetra 

na vida através dos enunciados concretos que a realizam e é também através dos 

enunciados concretos que a vida penetra na língua”. O ponto de partida desse vínculo 

está na utilização da linguagem nas atividades humanas, ou seja, no processo de 

interação (FIORIN, 2016, p. 68). 
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A variedade dos gêneros do discurso pressupõe a variedade dos 
escopos intencionais daquele que fala ou escreve. O desejo de tornar 
seu discurso inteligível é apenas um elemento abstrato da intenção 
discursiva em seu todo. O próprio locutor como tal é, em certo grau, 
um respondente, pois não é o primeiro locutor, que rompe pela 
primeira vez o eterno silêncio de um mundo mudo, e pressupõe não 
só a existência do sistema da língua que utiliza, mas também a 
existência dos enunciados anteriores-emanantes dele mesmo ou do 
outro — ao qual seu próprio enunciado está vinculado por algum tipo 
de relação (fundamenta-se neles, polemiza com eles), pura e 
simplesmente ele já os supõe conhecidos do ouvinte (BAKHTIN, 1997, 
p. 291-292).  

 

Compreende-se, assim, que os gêneros do discurso estão ligados àquilo 

que se pretende atingir para aquele que fala ou escreve, pois, para Bakhtin (1997), o 

próprio locutor é um respondente, visto que ele não é o primeiro a dizer e não é o 

único que rompe o silêncio, há sempre um outro que disse antes. O locutor utiliza 

enunciados que já foram utilizados por ele mesmo ou por outros. 

Encontrar nos gêneros discursivos as intenções enunciativas é ouvir as 

vozes e consciências não apenas do locutor, mas dos sujeitos que a verbalizaram 

também em outros contextos e com ele dialoga. Na voz do locutor, não há apenas o 

seu ponto de vista social, mas um arcabouço de valores, de consciências. 

 

O objeto de discurso do falante, seja esse objeto qual for, não se torna 
pela primeira vez objeto do discurso em um dado enunciado, e um 
dado falante não é o primeiro a falar sobre ele. O objeto, por assim 
dizer, já está ressalvado, contestado, elucidado e avaliado de 
diferentes modos; nele se cruzam, convergem e divergem diferentes 
pontos de vista, visões de mundo, correntes. (BAKHTIN, 1997, p. 299-
300) 

 

Assim, o locutor, para construir seu discurso, leva em conta o discurso 

de outrem, o qual está presente no seu, conforme afirma também Fiorin (2016, p.22), 

não há dúvidas de que todo o discurso é baseado no discurso de outrem, tendo em 

vista que nenhum discurso é único. O diálogo fundamenta as relações de sentido que 

se estabelecem nos enunciados.  

Nos discursos do dia a dia, é possível observar esse estreito e íntimo 

encontro com o outro e com a situação vivenciada em nível de igualdade entre os 

falantes, o que os torna um campo beneficiado para estudos. Assim, observa-se que 

é notória a situação extraverbal para à construção dos sentidos, pois facilita a 
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compreensão e a apreensão de individualidade discursivas. Logo, no discurso, 

concentra-se “o indicador mais sensível de todas as transformações sociais” 

(BAKHTIN, 1986 [1929], p. 41). Em todas as épocas, é ele quem determina as 

variações e as mudanças de sentidos. 

 

o discurso se molda sempre à forma do enunciado que pertence a um 
sujeito falante e não pode existir fora dessa forma. Quaisquer que 
sejam o volume, o conteúdo, a composição, os enunciados sempre 
possuem, como unidades da comunicação verbal, características 
estruturais que lhes são comuns, e, acima de tudo, fronteiras 
claramente delimitadas. (BAKHTIN, 1997, p. 293) 

 

Dito isso, temos que todo discurso é um enunciado pertencente a um 

sujeito em interrelação discursiva. O gênero determina como o discurso é elabora. Por 

isso, seja qual for seu discurso, em seu interior, haverá unidades de comunicação 

verbal.  

 

O enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade real, 
estritamente delimitada pela alternância dos sujeitos falantes e que 
termina por uma transferência da palavra ao outro, por algo como um 
mudo “dixi” percebido pelo ouvinte, como sinal de que o locutor 
terminou (BAKHTIN, 1997, p. 294). 

 

Conforme exposto por Bakhtin, o enunciado não é um elemento 

estabelecido, mas sim uma unidade real, sendo rigorosamente delimitado pelo 

revezamento dos sujeitos falantes e que termina por uma mudança da palavra ao 

outro, como por exemplo: um silêncio que o ouvinte percebe como indício de que o 

locutor terminou o turno. Bakhtin (1997, p.294) afirma que “é no diálogo real que esta 

alternância dos sujeitos falantes é observada de modo mais direto e evidente; os 

enunciados dos interlocutores (parceiros do diálogo), a que chamamos de réplicas, 

alternam-se regularmente nele”. 

Partindo dos pensamentos bakhtinianos, os gêneros estão sempre 

ligados a um controle da atividade humana, às suas condições particulares e às suas 

finalidades (FIORIN, 2016, p. 68). Os gêneros são, portanto, tipos de enunciados 

relativamente estáveis, definidos por um conteúdo temático, uma construção 

composicional e um estilo. 
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Assimilamos as formas da língua somente nas formas assumidas pelo 
enunciado e juntamente com essas formas. As formas da língua e as 
formas típicas de enunciados, isto é, os gêneros do discurso, 
introduzem-se em nossa experiência e em nossa consciência 
conjuntamente e sem que sua estreita correlação seja rompida. 
Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados (porque falamos 
por enunciados e não por orações isoladas e, menos ainda, é óbvio, 
por palavras isoladas). (BAKHTIN, 1997, p.302) 

 

 

De acordo com Bakhtin (1997), entendemos a língua somente nos 

aspectos assumidos pelo enunciado em conjunto com os aspectos da língua e os 

aspectos típicos de enunciados, ou melhor, os gêneros do discurso penetram em 

nossa vivência e em nossa consciência em conjunto e sem o qual sua estreita 

correlação seria danificada. Logo, aprender a falar é aprender a compor ou formar 

enunciados, “porque falamos por enunciados e não por orações isoladas e, menos 

ainda, é óbvio, por palavras isoladas” (BAKHTIN, 1997, p. 302). 

Assim, apreendemos os gêneros discursivos tal como apreendemos a 

língua materna. Dominamos com destreza antes mesmo de ter conhecimento da 

gramática, já que sua aquisição é inerente aos dicionários e às gramáticas. Para o 

filósofo, nós alcançamos a língua através de enunciados concretos que ouvimos e 

repetimos durante a comunicação verbal viva, elaborada pelas pessoas que nos 

rodeiam (BAKHTIN, 1997, p.302).  

Nas palavras de Bakhtin (1997, p.304), ”os gêneros do discurso são, em 

comparação com as formas da língua, muito mais fáceis de combinar, mais ágeis, 

porém, para o indivíduo falante, não deixam de ter um valor normativo: eles lhe são 

dados, não é ele que os cria”. 

O gênero liga a estabilidade à instabilidade, a permanência à mudança. 

Fiorin (2016, p. 76) destaca que, para Bakhtin, essas mudanças ocorrem porque as 

atividades humanas não são nem totalmente determinadas e nem aleatórias, pois 

nelas estão presentes a recorrência e a contingência. Enquanto a reiteração oferece 

a oportunidade de entender as ações para, em seguida, agir, as mudanças permitem 

adaptar suas formas a novas condições. 

Desse modo, os gêneros são formas de apreender a realidade, 

proporcionam novas maneiras de ver e de explicar a realidade. De acordo com Fiorin 

(2016, p.77), a aprendizagem dos modos sociais de fazer leva, ao mesmo tempo, ao 
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aprendizado dos modos sociais de dizer os gêneros, por isso não adianta apenas 

dominar bem a língua para participar de determinada esfera de comunicação, é 

necessário também ter controle dos gêneros que ela requer. “Fala-se e escreve-se 

sempre por gêneros e, portanto, aprender a falar e a escrever é, antes de mais nada, 

aprender gêneros” (FIORIN, 2016, p. 77). 

Bakhtin (1997) considera que a “prosificação“, estilo natural de falar ou 

escrever, pode ser considerado um processo que ultrapasse os limites da 

comunicação, pois desestabiliza uma ordem cultural que parece inabalável, ou 

melhor, que ninguém pode imaginar que poderá ser modificada 

Machado (2005, p. 154) aponta que Bakhtin chegou a uma dimensão da 

cultura letrada, não analisando o seu impacto sobre a cultura oral, nem polarizando 

tradições, mas examinando a insurreição dentro de outra, no mais verdadeiro 

processo dialógico. Assim, na esfera prosaica da linguagem, os gêneros discursivos 

ficam suscetíveis a sorte de diálogo cotidiano, bem como enunciações da vida pública, 

institucional, artística, cientifica e filosófica. Do ponto de vista do dialogismo, a 

prosaica é a esfera mais ampla das maneiras culturais, no meio das quais outros 

âmbitos são praticados (BAKHTIN, 1997).  

Bakhtin mostra que existem gêneros mais flexíveis e outros mais 

categorizados, por isso, ele diz que os gêneros discursivos são tipos de enunciados 

relativamente estáveis. A estabilidade do gênero refere-se àquilo que não modifica, 

que se apresenta sempre do mesmo modo, já a instabilidade refere-se a parte que se 

modifica, que se transforma. Para exemplificar seu pensamento, Bakhtin (1997) diz 

que nenhum homem é um Adão bíblico, pois só ele pode ser considerado o primeiro 

a romper o silêncio, a enunciar pela primeira vez. A partir de Adão, todos os discursos 

são repetições de um discurso já enunciado, embora esse discurso não seja o mesmo. 

Os enunciados adquirirem um novo sentido quando lhes dão uma nova 

entonação (FIORIN, 2016, p. 81). Nos gêneros mais maleáveis, aparece o estilo 

individual. O que determina o estilo são os recursos linguísticos à disposição do 

enunciador, ou seja, um conjunto de traços fônicos, morfológicos, sintáticos, 

semânticos, lexicais, enunciativos, discursivos, entre outros, os quais esclarecem a 

especificidade de um enunciado e criam um efeito de sentido de individualidade. Logo, 



26 
 

o estilo é um conjunto de particularidades discursivas e textuais, que mostra uma 

imagem do autor e do gênero.  

Conforme exposto por Fiorin (2016, p. 52), o estilo é resultante de uma 

visão de mundo. Assim como a cosmovisão estrutura e unifica o horizonte do ser 

humano, o estilo estrutura e unifica os enunciados criados pelo enunciador. 

 

O estilo está in-dissoluvelmente ligado ao enunciado e a formas típicas 
de enunciados, isto é, aos gêneros do discurso. O enunciado - oral e 
escrito, primário e secundário, em qualquer esfera da comunicação 
verbal - é individual, e por isso pode refletir a individualidade de quem 
fala (ou escreve). (BAKHTIN, 1997, p. 283) 

 

Desse modo, o estilo define-se dialogicamente, depende dos aliados da 

comunicação verbal, dos discursos do outro. FIorin (2016, p. 53) destaca que o estilo 

é um dos elementos constitutivos do gênero, pois existe um estilo do gênero e, dentro 

do gênero, podem aparecer os estilos que criam os efeitos de sentido de 

individualidade. 

A concepção de estilo, conforme Bakhtin (1997), pode dar limites a muito 

mais do que simples busca de traços que indiciem a expressividade de um sujeito.  

Essa visão implica sujeitos que instauram discursos, a partir de seus enunciados 

concretos, de suas formas de enunciação, os quais fazem história e são a ela 

submetidos (BRAIT, 2012, p. 98).  

Assim, a singularidade estará necessariamente em diálogo com o 

coletivo, podendo aparecer nos textos verbais, visuais ou verbo-visuais, quando 

observados, em seu conjunto, os demais integrantes da relação em que se inserem e 

que, por força da dialogicidade, incidem sobre o passado e sobre o futuro. 

 

 

1.3 ESFERA DE ATIVIDADE 

 

O conceito de esfera da comunicação discursiva está presente em toda 

a obra de Bakhtin e de seu círculo. A esfera da comunicação discursiva é um conceito-

chave para entendermos a ligação entre os domínios da Sociologia, da Linguística e 

da teoria Literária.  
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Para Grillo (2006, p.134), Pierre Bourdieu é criador de uma importante 

teoria social, formada por uma grande ideia conceitual e pensada com conceitos de 

“habitus, sentido prático, trajetória, capital simbólico, capital econômico, posições 

relativas, tomada de posição e campo”. O conceito de campo, apresentado por 

Bourdieu, mostra uma semelhança com o conceito de esfera apontado na obra do 

Círculo. O que distingue os dois conceitos, campo e esfera, é que, em Bourdieu, o 

conceito de campo surge nos domínios da sociologia e seus estudos concentram-se 

na relação entre estruturas sociais e constituição da subjetividade, enquanto no 

Círculo de Bakhtin, o conceito de esfera aparece nos domínios da filosofia e privilegia 

a natureza social da linguagem.  

Bakhtin e seus discípulos localizaram, na interação verbal, o espaço de 

constituição e existência da língua. Observa-se que a interação, segundo Grillo (2006, 

p.137), dá-se entre indivíduos organizados socialmente. De forma semelhante à obra 

do círculo, Bourdieu idealiza que o sentido da constituição dos sujeitos caminha do 

social para o individual (GRILLO, 2006, p.139). Os sujeitos são formados pela 

incorporação de disposições produzidas por regularidades objetivas, as quais estão 

dentro da lógica de um campo determinado (ciência, religião, mídia, família, classe 

social etc.), porém elas são remanejadas em razão da trajetória individual e da posição 

ocupada pelo sujeito nesse campo. 

Assim, a relação entre as condições sociais em que se constitui o habitus 

e as condições sociais nas quais ele é operado produz o sentido prático, planejado 

sem a representação explícita dos sujeitos, que são surpreendidos pela urgência de 

agir. Nesse aspecto, observa-se uma aproximidade entre os modos de constituição 

do sentido prático em Bourdieu e a produção de avaliações socialmente 

condicionadas na obra do Círculo bakhtiniano, tratadas como componentes da 

situação extra verbal de qualquer discurso (GRILLO, 2006, p.140). 

Dessa aproximação, pode-se concluir que ambos autores estão 

descrevendo aspectos inter-relacionados. De acordo com Grillo (2006, p.141), as 

avaliações bakhtinianas são uma das práticas criadas pelo habitus que, por sua vez, 

é produzido sob condições sociais especificas. Neste sentido, os autores se 

aproximam em uma orientação teórico-metodológica, voltada para a delimitação e a 

explicação de seus objetivos. 
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A noção de esfera da comunicação é, portanto, entendida como um nível 

específico de coerções que, sem desconsiderar a influência da instância sócio 

econômica, constitui as produções ideológicas, segundo a lógica particular de cada 

esfera/campo. A onipresença social da palavra, ou seja, a sua influência em todos os 

campos ideológicos (ciência, religião, literatura etc.) confere a ela o regulamento 

privilegiado para o estudo da organização dos diversos campos (GRILLO, 2006, 

p.144). 

Por meio da interação verbal, na esfera de atividade, materializam-se a 

língua, os signos ideológicos, a intersubjetividade e a articulação de fatores 

externos/internos. Ao tratar da interação, o Círculo estabelece uma distinção entre a 

ideologia do dia a dia, marcada nos atos da consciência humana, e as esferas 

ideológicas constituídas. Conforme Grillo (2006, p. 145), “a consciência humana é o 

ponto inicial para a criação de esferas ideológicas, porém sofre delas influência”. As 

esferas são determinantes para a compreensão da presença e do tratamento dado à 

palavra alheia.  

Grillo (2006) também destaca que Bakhtin demonstra a importância da 

noção de esfera de atividade para a compreensão da natureza e a consequente 

classificação dos gêneros. O diálogo com os elos precedentes, os quais podem ser 

nomeados de interdiscurso e de intertexto, está condicionado à identidade temática e 

às coerções de uma determinada esfera, bem como a relação entre o enunciado e 

seus co-enunciadores – a antecipação de sua atitude responsiva, o conhecimento de 

sua posição social, seus gostos, suas preferências etc.– a qual também está 

condicionada às especificidades de uma esfera da comunicação. 

O Círculo bakhtiniano considera que as esferas da comunicação dão 

conta da realidade plural da atividade humana ao mesmo tempo que se assentam 

sobre o terreno comum da linguagem verbal. Essa realidade plural é conservadora do 

modo de apreensão e transmissão do discurso alheio, bem como da caracterização 

dos enunciados e de seus gêneros (GRILLO, 2006, p. 147). 

Para a compreensão de enunciados, faz-se necessária a observação 

dos gêneros dentro de uma esfera de atividade. Porém, o processo social de 

atualização varia de esfera para esfera. Grillo (2006, p.151) traz dois exemplos para 

observar o processo social de atualização: o primeiro exemplo são as rupturas nos 
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gêneros comuns às artes plásticas, visto que neles a inversão hierárquica constitui 

uma aposta capaz de marcar época e fazer nomes importantes; o segundo exemplo 

está no campo científico, em que se verifica um crescimento de manuais e regras de 

codificação dos gêneros ali formados. Assim, compreende-se que, enquanto a esfera 

artística valoriza os efeitos de estilo sobre o conteúdo, a esfera científica se constitui 

em uma lógica distinta, ou seja, seus gêneros são elaborados em função da produção 

de efeito de teoria ou de objetividade (GRILLO, 2006, p. 151). 

É relevante também observar a criação de uma linguagem própria a cada 

espaço da comunicação. A linguagem cria estruturas de classificação e de apreciação 

que propõem, dentro da lógica interna da esfera, construir hierarquias e modos de 

percepção. 

Para Grillo (2006, p. 152), a esfera remete a uma realidade social plural, 

ou seja, à diversidade de manifestações da atividade humana e de suas maneiras de 

organização em determinada formação social. Assim, a influência de uma 

determinada transformação social em uma obra tem que ser analisada em razão das 

especificidades de cada esfera. A autonomia de uma determinada esfera se mede 

pela capacidade de transformar as demandas externas, originárias das outras esferas 

e de uma base socioeconômica comum. Logo, a refração ocorre em razão das 

relações objetivas entre os agentes, as instituições e o diálogo entre os enunciados 

pertencentes a uma esfera. 
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2 ATOS COMUNICATIVOS E GÊNEROS DISCURSIVOS NA ESFERA JURÍDICA 

 

Todas essas modalidades e concepções do 
destinatário são determinadas pelo campo da 
atividade humana da vida a que tal enunciado se 
refere [...]. Cada gênero do discurso em cada 
campo da comunicação discursiva tem a sua 
concepção típica de destinatário que o determina 
como gênero. (BAKHTIN, 2010, p. 301) 

 

Bakhtin (2006) considera que, na manifestação da linguagem, há uma 

constante comunicação com o outro, há um processo dinâmico inconclusivo. Nessa 

perspectiva, a linguagem só tem vida no ato comunicativo. Ela se constitui como uma 

reação a algo em uma dada interação comunicativa. A linguagem é pensada de modo 

inseparável da pessoa que a descobre enquanto ação.  

 Para Bakhtin (1997), toda e qualquer atividade comunicacional só é 

possível por meio de gêneros discursivos. A finalidade discursiva ou a vontade 

discursiva do falante se realiza, com fundamento, na escolha de determinado gênero 

do discurso. Essa escolha é determinada pelas características de cada esfera 

discursiva, por aspectos temáticos, pela situação concreta de comunicação, pela 

composição dos seus participantes etc.. Portanto, a intenção discursiva do falante se 

adapta aos parâmetros do gênero escolhido.  

Desse modo, tem-se que os gêneros discursivos se constituem em um 

complexo processo interacional, no qual a linguagem deve ser considerada como um 

fenômeno que se institui na tensão entre um projeto discursivo de um sujeito e as 

coerções próprias de uma dada esfera de interação verbal.  

Um enunciado só se organiza no meio social que envolve o sujeito nas 

relações dialógicas que se instauram. Na construção da significação e do tema, há 

uma parte mais estável que se indissocia de outra mais instável (BAKHTIN, 2010). A 

significação configura-se como uma dimensão mais estável, representada pela 

materialidade linguística da produção enunciativa, enquanto o tema configura-se 

como uma dimensão mais variável, como a própria enunciação, ou seja, é único e 

não-reiterável (DI FANTI, 2003, p.102). 

A partir do exposto, compreende-se que, no processo de comunicação, 

o movimento intenso não produz signos originais, ele produz efeitos de sentido que 
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divergem do dominante. Contudo, são efeitos de sentido que correspondem ao seu 

nível de realidade, ao seu horizonte axiológico entre as correlações da infra e da 

superestrutura. 

É Importante salientar que, como a atividade humana é abundante, a 

riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são intermináveis. Essa diversidade 

é fundamentada pelo fato de os gêneros serem diferentes em função da situação, da 

posição social, das relações pessoais de reciprocidade entre os participantes da 

comunicação e da esfera de atividade. 

Como toda ciência, o Direito apresenta linguagem técnica própria, 

pertencente à Linguagem Forense, portanto, baseia-se em argumentos, expressão 

verbal e busca a razão na lógica escrita (NASCIMENTO, 2007). Assim, na esfera 

jurídica, a linguagem sustenta-se por estratégias elaboradas de erudição pouco 

conhecidas para o interlocutor leigo desse universo.  

De acordo com Gonzaga e Jung (2018, p.208), “a Ciência Jurídica tem 

como método o indutivo-dedutivo e, enquanto ciência dedutiva, deve apoiar-se em 

princípios gerais de Direito, conforme prescreve o art. 4º da Lei de Introdução ao 

Código Civil brasileiro”. Esses princípios indicam que, sob a forma de brocardos 

(axiomas jurídicos), há uma Linguagem Forense, como se vê em razões, acórdãos, 

arestos e doutrinas.  

Para os profissionais da área jurídica, as expressões e brocardos latinos 

têm caráter histórico relevante, uma vez que o Direito brasileiro, principalmente o 

Direito Civil, tem origem romana. Embora o Latim não faça parte da grade curricular 

do curso de Direito das universidades brasileiras, é cobrado diariamente no exercer 

da profissão jurídica, pois, na visão dos autores da área, seu uso enriquece os textos 

jurídicos, dando uma sintaxe precisa, clara e objetiva. Destaca-se também que “foi em 

Latim que os romanos elaboraram o código jurídico, cujas categorias fundamentam o 

Direito Moderno, que ainda exprime em Latim inúmeros conceitos, normas e princípios 

jurídicos” (FURLAN, 2006, p. 16). 

Compreende-se, pois, que o enunciado, na esfera jurídica, só pode ser 

responsivo se os interlocutores o compreendem. Mesmo que se considere os 

aspectos da individualidade e criatividade em um enunciado, este não pode ser 

concebido como atividade externa à linguagem que o gênero determina. Assim, ao 
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olhar para as peças processuais, entende-se que as palavras, expressões e frases 

nelas empregadas, como as latinas, são construtos linguísticos típicos dos gêneros 

próprios da esfera jurídica. Logo, é preciso reconhecer as situações concretas de uso 

desses gêneros discursivos, para compreendê-los em sua essência. 

Por isso, o sujeito advogado é imprescindível para representar os 

litigantes. No processo comunicativo dessa esfera, é preciso que, no trabalho diário 

de requerer, responder, recorrer, argumentar e refutar argumentos, o advogado use 

com maestria a palavra. Nesta empreitada, “despontam as normas gramaticais que 

servirão de lastro para a veiculação da mensagem jurídica” (SABBAG, 2011, p. 15).  

Assim, a linguagem forense é a do advogado, cuja função é cavere, 

scribere et respondere” (NASCIMENTO, 2007, p. 254). Faz-se necessário, portanto, 

que o ato comunicativo seja responsável e responsivo. É preciso dominar o código 

linguístico dessa norma, e a função de quem advoga seria a de tomar as cautelas 

devidas que a ação ou documento exige; redigir peças jurídicas, dar por escrito 

consultas jurídicas; e responder por procuração, peticionar, dentre outras ações dessa 

esfera. 

Bakhtin (1976, p. 4) destaca que, “além dos elementos verbais, há 

situações extraverbais que promovem o sentido de um enunciado”. Bakhtin (1976) 

destaca como situações exraverbais o horizonte espacial comum dos interlocutores, 

o qual se refere ao espaço presumido em que os participantes compartilham a 

situação e garante a compreensão entoacional do enunciado. A situação extraverbal 

não é a causa externa de um enunciado, e sim aquilo que o integra como parte 

constitutiva essencial da estrutura de sua significação. 

 Um enunciado concreto compreende duas partes: a percebida ou 

realizada em palavras e a presumida. A parte presumida é o horizonte social o qual é 

determinado pelo horizonte global e seu correspondente grupo social. Assim, quanto 

mais amplo for o horizonte, mais constantes serão os fatores presumidos no 

enunciado. Como todo enunciado é direcionado a alguém, ele possui um interlocutor 

específico, os sujeitos da comunicação. São, pois, esses sujeitos e a situação 

concreta que formam o extraverbal, a enunciação, que não é expressa 

linguisticamente, mas presumida pelos participantes desse processo. Assim, para que 
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o processo comunicativo seja eficaz, não pode haver falhas no ato comunicativo entre 

esses sujeitos (DAMIÃO; HENRIQUES, 2018).  

Nos gêneros comuns à esfera jurídica, quem provoca a máquina 

judiciária é o requerente. Chamamos de requerente o autor que dá início a uma ação 

processual. O juiz competente2, ao receber a petição inicial, é provocado em sua 

conduta passiva, ou função jurisdicional, ou seja, função de dizer o direito como 

defensor da lei.  

Observa-se que, quando os interesses aparecem conflitantes ou uma 

prática humana fere os valores da norma jurídica, faz-se necessária a reparação dos 

mesmos. Essa reparação ocorre por meio da lide (litem>lite>lide=conflito) que 

desenvolveu um novo centramento na relação entre os interlocutores processuais: a 

argumentação ou “polêmica”. No confronto de posições, a linguagem torna-se mais 

persuasiva, buscando o convencimento do julgador que, por sua vez, mantém sua 

imparcialidade, não demonstrando sua decisão. É, portanto, por meio da linguagem 

formal e própria da esfera jurídica, que se explica, na sentença, a motivação dos 

mecanismos racionais pelos quais a decisão se dá (DAMIÃO; HENRIQUES, 2018, p. 

28). 

Damião e Henriques (2018) destacam que é necessário, para o ato 

comunicativo jurídico, a composição de um discurso que possa convencer o julgador 

da veracidade do “real” que deseja provar. Em função disso, “a linguagem jurídica 

vale-se dos princípios da lógica clássica para organização do pensamento” (DAMIÃO; 

HENRIQUES, 2018, p. 29). 

Assim, cabe ao requerente, na esfera jurídica, antes de ter um 

pensamento, realizar “relações paradigmáticas, sendo combinações livres de ideias 

(idéia-puxa-idéia), incluindo oposições, pois ninguém possui alguma coisa sem antes 

adquiri-la” (DAMIÃO; HENRIQUES, 2018, p. 30). 

 
2"Juízo competente", quer dizer: Juízo: é a jurisdição, é a organização judiciária, o foro onde são 
ajuizadas as ações. Competente: está associado à função, ao lugar do juízo. O termo "juízo" possui um 
significado amplo. Por exemplo, o juízo competente para o filho propor uma ação de alimentos é no 
Foro da Justiça comum, ou seja, na justiça civil, especificadamente na Vara de Família e não na justiça 
federal, sempre no município onde resida o filho; Isso é discutir a competência do juízo, para quando 
se quer saber sobre determinadas matérias das petições ou onde as ações serão ajuizadas. 
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O juiz, depois de recebida e entendida a petição do requerente, deve 

tirar suas conclusões, por meio das provas e do seu posicionamento sobre o tema, ou 

ainda buscar auxílio de posicionamentos de outros sujeitos. (DAMIÃO; HENRIQUES, 

2018, p. 32) 

Na esfera jurídica, dá-se o nome à atividade de codificar as mensagens 

de roteiro onomasiológico. Esse roteiro estabelece a ação de organizar as ideias, 

selecionando e estruturando as mais compatíveis com seus pensamentos. O processo 

de escolha das ideias e da forma de estruturá-las denomina-se relações sintagmáticas 

(DAMIÃO/HENRIQUES, 2018).  

Por muito tempo, considerou-se que o receptor deveria ter o outro como 

desempenho único e exclusivo da direção semasiológica. Tendo em vista que, se o 

enunciado for claro e objetivo, compreendê-lo seria suficiente. Deve-se passar para 

outras maneiras de raciocínio apenas se o enunciado estiver confuso ou incompleto. 

Porém, segundo Damião e Henrique (2018, p. 32), nos dias atuais, prevalece o 

entendimento jurídico “hermenêutico de que a claridade é requisito importante do ato 

comunicativo”. 

A esfera jurídica compreende um conjunto de direitos e vinculações 

pertencentes a um mesmo espaço discursivo. Os direitos aqui mencionados são os 

direitos de personalidade, direitos patrimoniais, direitos de crédito, direitos 

protestativos3, ou de protesto etc.. As vinculações jurídicas são o contraposto desses 

direitos (SILVA, 2009), visto que todos esses direitos estão amparados pela Carta 

Magna, ou seja, a Constituição Federal. 

Para observar as características estilísticas dos gêneros comuns a essa 

esfera de atividade, é necessário conhecer as especificidades da esfera jurídica. 

Conforme Andrade e Bussinger (2006, p. 22), “[...] a esfera jurídica constitui uma 

instância discursiva autônoma, que é capaz de produzir suas próprias exigências e de 

influenciar outras instâncias que a cercam”. Logo, são as práticas sociais 

desenvolvidas pelos operadores do Direito que criam as condições de comunicação 

nessa esfera. 

 
3  Termo jurídico usado para designar processos que dependem da aprovação de uma das partes para 
se concretizar. Uma espécie de acordo. 
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É preciso, pois, compreender as condições de produção dos enunciados 

na esfera jurídica, para se obter o sentido discursivo. Conforme Bakhtin (2011), todas 

as esferas da atividade humana são marcadas por uma construção social, histórica e 

ideológica, proveniente da relação dialógica existente entre um enunciado e outros 

enunciados ligados a ele, que se conhecem e se refletem uns nos outros e, ainda, 

possuem, cada um, vozes de ressonâncias de outros enunciados.  

A esfera jurídica se apropria do discurso do Estado e resulta na obtenção 

de poder deste sobre a sociedade. Assim, o discurso regulador comum à esfera 

jurídica se organiza, por meio de uma linguagem técnica, rebuscada, arcaica e, 

geralmente, inacessível ao público leigo. Esse estilo discursivo, de acordo com 

Bakhtin (2011), é um dos elementos constituídos social, histórico e ideologicamente.  

Nesse sentido, Pereira (2006, p. 68) destaca: “O estilo do discurso 

jurídico é proveniente não apenas dos termos técnicos, mas também da utilização de 

jargões jurídicos, arcaísmos, expressões em latim, bem como brocados latinos, que 

devem produzir efeitos de sentido que sejam específicos e eficientes”. 

Para dar início a uma demanda judicial, é necessário haver conflitos de 

interesses de duas partes, ou seja, os sujeitos envolvidos, nessa ação comunicativa, 

não estão em concordância sobre determinado direito que, enquanto uma das partes 

julga ter o direito protegido, a outra questiona esse direito. Por ação judicial 

compreende-se o direito subjetivo de demandar, de ingressar em juízo para obter do 

Poder Judiciário uma solução para toda e qualquer pretensão ou conflito de 

pretensões. Em sentido mais restrito, a ação é o meio pelo qual se obtém uma 

resposta de mérito e, para tanto, depende do preenchimento de certos requisitos. São 

condições da ação: a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade de causa e o 

interesse de agir (KUDO, 2017). 

O novo Código de Processo Civil não faz referência às condições da 

ação e não há mais menção quanto à possibilidade jurídica do pedido. No entanto, em 

seu artigo 17, prevê que é necessário ter o interesse processual e a legitimidade para 

o ajuizamento da ação. A legitimidade trata da previsão legal que autoriza um 

determinado sujeito a ajuizar ação e do outro sujeito de integrar o polo passivo da 

demanda. Desse modo, no interesse processual, o autor do processo deverá 
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demonstrar que a tutela jurisdicional do seu direito irá lhe proporcional uma vantagem 

no contexto fático. 

Como consequência da ausência do interesse de agir e/ou da 

ilegitimidade para a causa, será proferida sentença de extinção sem resolução de 

mérito (artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil - NCPC). O que se 

observa no NCPC é que a legitimidade e o interesse processual foram deslocados 

para a categoria dos pressupostos processuais e que a possibilidade jurídica do 

pedido foi suprimida como elemento das condições da ação, mas passou a integrar 

questão de mérito. Logo, sendo constatado que o pedido possui vedação no 

ordenamento jurídico, será proferida uma sentença de mérito que será alvo da coisa 

julgada material. 

Por meio de uma petição inicial, o sujeito requerente provoca o Estado-

juiz a analisar a situação conflito para julgamento de causa favorável ou não. O 

sistema jurídico brasileiro, como regra, não permite o sistema auto defensivo, somente 

em casos previstos em lei, pois somente o Estado tem a função jurisdicional, de 

aplicação do direito no caso de uma lide, ou seja, em um conflito de interesses entre 

litigantes (o requerente e o requerido) que, por meio da ação judicial, dirige-se ao 

Estado-juiz para solução do conflito (CPC artigo 2º). Desse modo, as partes 

envolvidas na ação judicial ficam sujeitas ao julgamento da ação pelo Estado-Juiz, a 

quem foi direcionada a função jurisdicional, a qual se refere ao trabalho do juiz 

investido como defensor da lei. 

A ação em um processo jurídico mostra o interesse das partes 

conflitantes sobre determinados direitos, e o juiz, representante do Estado, exerce a 

função jurisdicional para aplicação da lei. Dessa forma, as partes estarão em um ato 

comunicativo dentro de uma organização jurídica determinada pelo Estado, fazendo 

valer os seus interesses e seus direitos. 

Após as partes informarem suas pretensões em Juízo, o processo passa 

ainda por fases de produção de provas, até chegar a uma sentença. A fase de 

produção de provas é muito importante para que o juiz tome sua decisão, baseado 

em todas as informações que lhe foi apresentado. 

A Constituição Federal garante às partes – requerente e requerido – o 

devido processo legal. Esse princípio estabelece todos os direitos a um processo com 
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as fases baseadas na lei que se fundamenta no art. 5º, inciso LIV da CF: “ninguém 

será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.  

Outro princípio muito importante é o do contraditório. Ele dá a outra parte 

o direito de defesa, o qual está amparado na Constituição Federal, em seu art. 5º, 

inciso LV Constituição Federal: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, 

e aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os 

meios e recursos a ele inerentes”.  

O que as partes têm pretensão de discutir deverá ser apresentado, por 

meio de peças processuais, nos termos da lei processual e da lei maior que é a 

Constituição Federal, sendo o mais claro e objetivo possível para melhor 

compreensão. Logo, para que um processo tramite, as partes deverão contratar um 

advogado, pois segundo a Constituição Federal, em seu art. 133, estabelece ser: 

 

o advogado indispensável à administração da Justiça, e garante a sua 
inviolabilidade por seus atos e manifestações no exercício da 
profissão. Isso ocorre porque atua na especial condição de agente 
público de modo a garantir o interesse público pela realização da 
Justiça. Para garantir tal mister, mune-se o advogado de um rol de 
direitos imprescindíveis para que possa atuar de forma livre e 
independente na defesa das garantias do cidadão. 

 

E também nestes termos, o Estatuto da Advocacia, Lei nº 8.906/94, 
art. 7º, sob o título Dos Direitos do Advogado, delineia como 
prerrogativas a liberdade de exercício profissional; inviolabilidade de 
seu local e instrumentos de trabalho, em garantia da liberdade de 
defesa e do sigilo profissional; comunicação pessoal e reservado com 
seus constituintes; presença da Ordem, ao ser preso em razão do 
exercício da advocacia; prisão especial condigna antes de 
condenação transitada em julgado; acesso e comunicação livres nos 
locais de exercício da advocacia; exame e vista de autos de processos 
em órgãos públicos; desagravo público, quando ofendido no exercício 
profissional; e uso dos símbolos privativos da advocacia. 

 

Desse modo, o sujeito advogado vai representar os interesses das 

partes em juízo, devendo então as partes conceder uma procuração, delegando-lhe 

poderes para propor a ação que vão reclamar seus direitos. Geralmente, essa 

procuração é chamada de procuração “Ad Judicia”. O art. 38, do Código de Processo 

Civil, traz que a Procuração Geral para o foro deve ser conferida por instrumento 

público ou particular, assinado pela parte que habilitará o advogado a praticar todos 
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os atos do processo para receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência 

do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação”.  

As partes que não têm condições de arcar com as despesas processuais 

deverão apresentar, na petição ou na contestação, uma declaração de 

hipossuficiência, solicitando a justiça gratuita, assegurada pela Lei 1060/50, art. 98 e 

pela CPC/2015. O pedido de Justiça gratuita deverá estar acompanhado de 

documentos que comprovem a necessidade da gratuidade da justiça, como: 

comprovante de renda, cópia da carteira de trabalho e declaração de imposto de 

renda. 

Após citada, a parte requerida (réu) terá o prazo de 15 dias para 

apresentar a contestação. Conforme art. 335, do Código de Processo Civil: “O réu 

poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, [...], ou seja, 

para se defender daquilo que foi apresentado na petição inicial, mostrando seus 

argumentos e todas as provas cabíveis, legais e possíveis”.  

Pelo princípio da eventualidade, toda a defesa do réu deverá ser feita na 

peça de contestação, não podendo ser feita em situações diferentes ou etapas 

diferentes da ação processual. Cabe, portanto, ao requerido, rebater apenas o que foi 

exposto na petição do autor e apresentar as provas sempre nessas condições. 

Importante esclarecer que, atualmente, o código de processo civil 

inovou com a Criação de audiência obrigatória de “conciliação e mediação”, antes da 

apresentação de contestação pelo réu. Atualmente, ajuizada uma ação, o réu será 

citado, não para contestar, mas para comparecer à audiência de conciliação ou de 

mediação (art. 331). Somente com o encerramento da audiência, não tendo havido 

transação, terá início o prazo para contestação (art. 332). A audiência não será 

realizada somente se autor e réu manifestarem expressamente o desinteresse na 

composição consensual ou se não for admitida autocomposição (art. 331, §4º).  

Depois dessa fase, chega-se à impugnação. Essa se refere à 

contestação, a qual o juiz abre vista para o autor se manifestar. Em determinadas 

situações, o magistrado pode solicitar um estudo social, para auxiliá-lo na análise e 

posterior sentença. 

Dito isso, tem-se que uma ação processual é composta por várias peças 

cujos enunciados são construídos pelo diálogo com diferentes gêneros discursivos. 
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Os gêneros basilares do processo são a petição e a contestação. Como já exposto, a 

ação processual tem início com uma petição inicial, na qual o Requerente faz sua 

solicitação e, diante dela, o requerido elabora uma contestação.  

Essas peças são elaboradas por meio de regras procedimentais e 

normas jurídicas, estabelecidas por leis compiladas no ordenamento jurídico, portanto, 

compreende-se como gêneros que dialogam com outros gêneros como a doutrina e a 

jurisprudência.  

A seguir apresentamos a descrição da forma composicional dos gêneros 

petição inicial, contestação e sentença. 

 

 

2.1 GÊNERO PETIÇÃO INICIAL 

 

A Petição Inicial é a peça processual em que o requerente expõe sua 

intenção de solicitar, de comunicar o que considera ser de direito. Tudo aquilo que as 

partes pretendem postular em juízo devem especificar nessa peça.  

 

a Petição Inicial é, assim, peça processual que reflete a atuação dos 
operadores do direito no âmbito forense. Não deixa de ser, antes de 
tudo, peça jurídica, na medida em que tem fundamentação e requisitos 
estabelecidos em lei e destina-se ao resguardo de direitos protegidos 
pela ordem jurídica, todos, manifestação de juridicidade e refletidos 
em forma de textualidade jurídica, porém, a citada peça processual 
tem como lugar específico de aplicabilidade o espaço forense. 
Mantém, assim, a mesma relação de continência entre Discurso 
Jurídico e Discurso Normativo. (BITTAR, 2015, p. 8) 

 

A petição inicial de um processo está fundamentada no artigo 319, do 

Código de Processo Civil brasileiro, e sua forma composicional requer oito elementos 

indispensáveis, organizados em uma sequência determinada, conforme salienta 

Capez (2010, p. 60): 

 
Constatamos que essa estrutura composicional ocorre, em regra, por 
meio de oito elementos indispensáveis, na seguinte ordem: 1) Juízo a 
que é dirigida; 2) Nomes, prenomes, estado civil, existência de união 
estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço 
eletrônico, domicílio e a residência do autor e do réu; 3) O fato; 4) Os 
fundamentos jurídicos do pedido; 5) O pedido com as suas 
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especificações; 6) Valor da causa; 7) Local e a data; 8) Assinatura do 
advogado. 

 

Observa-se que, no primeiro elemento, o autor da demanda deverá 

dirigir sua petição ao juízo competente, sendo necessários o endereçamento, a 

comarca e o cabeçalho. A petição também fixa os limites subjetivos da ação, ou seja, 

a indicação da outra parte deve estar esclarecida para que seja possível o diálogo 

entre as partes na peça processual. Em linguagem jurídica, é preciso garantir a 

discussão da causa, para se obter uma sentença bem fundamentada. O art. 17 do 

NCPC legitima a causa e o art.18 do NCPC legitima o processo (Artigo 319, do Código 

de Processo Civil) 

O segundo elemento refere-se à indicação do nome e sobrenome das 

partes, estado civil e profissão, número de documentos, entre outros dados relevantes 

à identificação das partes, seja ela pessoa física ou jurídica. O art. 319 do Código de 

Processo Civil prevê todos os requisitos formais e específicos e apresentação de 

documentos, procuração, entre outros. Em relação ao nome e prenome, destaca-se 

que, habitualmente, se usa a palavra “nome” como significado do nome por inteiro 

de uma pessoa natural, ou melhor, o nome de família, o sobrenome (Código do 

Processo Civil). Quando se referir a uma pessoa jurídica, o nome é a denominação 

social da empresa. 

Explicitar o estado civil na petição inicial é relevante porque, se o 

requerente for casado, dependendo do regime de casamento, é necessário o 

consentimento do cônjuge. Em caso de união estável, também é assegurado à valia 

na qualificação das partes (CF, art. 226, § 3º c/c CC, art. 1.723 e segs.).  

É importante especificar a profissão das partes envolvidas no processo, 

pois, em várias oportunidades no Código Processual Civil, há regras que podem ser 

aplicadas ou não dependendo da profissão, como por exemplo, reservas quanto à 

penhorabilidade de objetos que se façam imperiosos ao exercício da profissão 

(NCPC, art. 833, inc. V). Ademais, relativamente à produção de provas, mais 

especificamente do depoimento pessoal da parte, não é compulsório que essa 

deponha a respeito de fatos que deva guardar sigilo em face de sua profissão 

(NCPC, art. 388, inc. II). 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645133/artigo-226-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645006/par%C3%A1grafo-3-artigo-226-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10613814/artigo-1723-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28889577/artigo-833-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28889567/inciso-v-do-artigo-833-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28892897/artigo-388-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28892893/inciso-ii-do-artigo-388-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
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Outro item obrigatório é apresentar o endereço de domicílio dos 

litigantes (CC, art. 70). Esse dado é relevante tanto para que as partes sejam 

informadas e convocadas durante o processo, quanto para a definição do foro 

(NCPC, art.46). Todavia, há legislações especiais que, sob a égide do princípio da 

especialidade, podem adotar uma outra competência territorial. Devido ao formato 

eletrônico do processo, determinado pela Lei nº 11.419/2006, exige-se também o 

endereço eletrônico das partes (NCPC, art. 319, inc. II).  

Informar no número do CPF ou CNPJ na petição inicial, é imperioso 

(NCPC, art. 319, ind. II). Esse dado evita problemas com homônimos.  

A partir do terceiro elemento, o requerente apresenta informações 

relacionadas à causa que deu motivo à petição. Ele narra os fatos da maneira mais 

clara e objetiva possível. Fundamenta seu direito na lei, em doutrinas pertinentes e 

em jurisprudências, relacionando-as a seu interesse para realizar o pedido de forma 

específica. 

A designação acerca da estrutura da petição inicial mostra, de acordo 

com Bittar (2015, p.8), que a mesma possui finalidades e fundamentações que lhe 

asseguram a sua funcionalidade em seu contexto de enunciação. Desse modo, na 

esfera de atividade em que a petição circula, tanto a forma composicional quanto o 

estilo são plenamente identificados e compreendidos pelos sujeitos discursivos. 

Sobre isso, Pimenta (2007, p. 2029-2030) afirma que 

 

podemos dizer que os variados gêneros textuais, característicos da 
área do Direito, são instrumentos sem os quais não pode haver a 
operacionalização do trabalho forense. Isto pode se tornar um 
problema grave, uma vez que o mau desenvolvimento desses gêneros 
(que formam as peças processuais) pode exercer influência direta no 
processo jurídico, inclusive na sentença jurídica proferida. É por meio 
da redação desses gêneros textuais que os fatos serão narrados e 
descritos e, ao serem narrados e descritos (serão reconstituídos; 
verdades serão reconstruídas) e os fatos interpretados pelas partes 
envolvidas nos processos. 

 

Assim, constata-se que o gênero fundamenta o ato comunicativo na 

esfera jurídica. Na forma composicional da petição inicial, há elementos fundamentais 

para que o processo tramite em juízo. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10725347/artigo-70-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95093/lei-de-informatiza%C3%A7%C3%A3o-do-processo-judicial-lei-11419-06
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28893817/artigo-319-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28893813/inciso-ii-do-artigo-319-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28893817/artigo-319-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
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2.2 GÊNERO CONTESTAÇÃO 

 

O Código Processual Civil brasileiro estabelece o direito de resposta do 

réu por meio de uma contestação. Esse gênero, conforme Theodoro Júnior (2014), é 

considerado a principal peça processual de defesa, ou seja, é a forma com que o réu 

pode argumentar a seu favor para convencer o juiz de seu direito. O direito de 

contestar está consagrado pela Constituição Federal por meio do princípio do 

contraditório (art. 5º, LV). 

Segundo Didier Júnior (2015, p. 637), “a contestação está para o réu 

como a petição inicial está para o autor”. Essa noção basilar norteia todas as 

interpretações legais sobre o tema. Assim, a contestação corresponde ao campo mais 

amplo para a arguição da defesa do réu. Quando comparado ao direito da petição, o 

Código vigente aumentou o número de questões que a contestação pode veicular. 

Os princípios que fundamentam o gênero contestação conforme 

mencionado estão no inciso LV, do artigo 5º da Carta Magna, a qual determina 

expressamente que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o direito de contestar, com os meios e recursos 

a ela inerentes”. Destaca-se, portanto, que o princípio do contraditório e da ampla 

defesa, emanado do texto constitucional, assegura, como se sabe, o direito de expor 

defesa (réplica) em um devido tempo/hora. Na lei nº 13.105 (Código de Processo 

Civil), o supracitado encontra regulamentação por meio do art. 350. 

Este fragmento do diploma processual vigente determina que “se o réu 

alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido 

no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova”. 

Conforme art. 337 CPC: 

 

Art. 337. 

Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 

I - inexistência ou nulidade da citação; 

II - incompetência absoluta e relativa; 

III - incorreção do valor da causa; 

IV - inépcia da petição inicial; 

V - perempção; 

VI - litispendência; 

VII - coisa julgada; 

VIII - conexão; 
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IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de 
autorização; 

X - convenção de arbitragem; 

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual; 

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como 
preliminar; 

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. 

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz 
ação anteriormente ajuizada. 

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a 
mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso. 

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por 
decisão transitada em julgado. 

§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência 
relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste 
artigo. 

§ 6º A ausência de alegação da existência de convenção de 
arbitragem, na forma prevista neste Capítulo, implica aceitação da 
jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. 

 

No gênero contestação, pode haver dois princípios: o princípio da 

eventualidade, conhecido também como regra da concentração da defesa, e o 

princípio da impugnação específica dos fatos, como explica Didier Júnior (2015, p. 

638). 

 

A regra da eventualidade (Eventual maxime) ou da concentração da 
defesa na contestação significa que cabe ao réu formular toda sua 
defesa na contestação (art.336, CPC). Toda defesa deve ser 
formulada de uma só vez como medida de previsão ad eventum, sob 
pena de preclusão. O réu tem o ônus de alegar tudo o quanto puder, 
pois, caso contrário, perderá a oportunidade de fazê-lo.  

 

 

Depreende-se do exposto que, pelo princípio da eventualidade, a parte 

deve praticar o ato no momento oportuno, tendo como consequência, se não o fizer 

no prazo determinado, a ameaça de não mais poder agir. É importante lembrar que 

esse princípio não se aplica em três hipóteses, previstas pelos incisos do art. 342, do 

CPC: I - relativas a direito ou a fato superveniente; II - competir ao juiz conhecer delas 

de ofício; III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer 

tempo e grau de jurisdição. 

No que se refere ao princípio da impugnação específica dos fatos, 

Pereira e Garcia (2015) salientam que “trata-se do ônus de impugnar os fatos 
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especificadamente, sob pena de serem considerados verdadeiros”. Esse princípio, 

previsto no art. 341, CPC, diz que  

 

incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as 
alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 
verdadeiras as não impugnadas, salvo se:  

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;  

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei 
considerar da substância do ato;  

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu 
conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos 
fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao 
curador especial. 

 

 

Pereira e Garcia (2015) também observam sobre isso que 

 

o não cumprimento desse princípio torna o fato alegado incontroverso, 
portanto dispensado de prova [...]. Caso o réu não apresente 
regularmente sua contestação, produzirá uma situação processual 
denominada REVELIA [...], gerando em decorrência deste fato, como 
regra geral, os efeitos de presunção de veracidade dos fatos afirmados 
pelo autor e não impugnados especificadamente pelo réu. 

 

A partir do exposto, no gênero contestação, o requerido (réu) tem o 

direito de expressar sua defesa e impugnar todos os fatos apresentados pelo 

requerente (autor). O requerido pode apresentar a sua impugnação ao valor atribuído 

à causa pelo autor ou apontar casos de inépcia da petição inicial, se houver. A 

impugnação dos fatos narrados pelo autor na petição inicial pode ser feita de forma 

direta ao direito material do autor, ou de maneira indireta, demonstrando os fatos 

modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. 

Outros elementos que devem contemplar o gênero contestação são: o 

requerido alegar conexão e/ou continência; incapacidade, defeito de representação 

ou falta de autorização, ou seja, incapacidade para estar em juízo; alegação de 

convenção de arbitragem – o ônus de alegar a existência de convenção de arbitragem; 

ausência de legitimidade ou de interesse processual; falta de caução ou de outra 

prestação que a lei exige como preliminar, como por exemplo: o não pagamento de 

honorários advocatícios de processo extinto sem resolução do mérito, quando o autor 

intente a mesma ação (art. 486, §2º, CPC) ou o não pagamento das custas 
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processuais (art. 290, CPC); indevida concessão do benefício da gratuidade 

concedido ao autor. 

A ordem na qual os elementos enunciativos, na forma composicional do 

gênero contestação, deve aparecer são similares aos da petição inicial: nome e 

prenome das partes, nesse gênero a qualificação não é necessária, visto que já foram 

mencionadas na petição inicial; o endereçamento ao juízo da causa; documentos 

indispensáveis; requerimento de provas; dedução dos fatos e fundamentos jurídicos 

da defesa.  

Tal qual a petição inicial, a contestação deve ser produzida com 

linguagem verbal, na língua escrita padrão e estilística própria da esfera jurídica. “Há 

a possibilidade, excepcionalmente, de ser produzida de forma oral, se as hipóteses 

da contestação forem direcionadas aos Juizados Especiais Cíveis” (DIDIER JR, 2015, 

p. 655). 

 

 

2.3 GÊNERO SENTENÇA  

 

O gênero sentença, de acordo com o artigo 203, § 1º, do Código de 

Processo Civil, "é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 

485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a 

execução". A sentença é, portanto, o ato em que o juiz extingue o processo com ou 

sem resolução de mérito. Ele pode rejeitar ou acolher o pedido do requerente. Assim, 

a sentença é a decisão do juiz sobre os pedidos formulados na petição inicial, ainda 

que o processo prossiga. Consta no art. 203 que: 

 

os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões 
interlocutórias e despachos. 

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos 
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com 
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do 
procedimento comum, bem como extingue a execução. 

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza 
decisória que não se enquadre no § 1º. 

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz 
praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. 
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§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista 
obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de 
ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.” 

 

A partir do citado acima, tem-se que a sentença se refere à decisão do 

juiz, ou seja, ao pronunciamento em que o juiz extingue a ação processual. Cabe ao 

juiz também apresentar uma decisão interlocutória, isso ocorre quando apresenta 

uma decisão, mas a ação ainda se encontra em curso. Os despachos dados pelo 

juiz são pronunciamentos perante as ações apresentadas pelos litigantes, ou seja, 

ele solicita provas, avaliação de assistente social, quando necessário, dentre outros.  

Pode receber a denominação de sentença também o provimento em 

que o juiz resolve a lide, mesmo sem encerrar o processo. Isso ocorre quando o juiz 

prossegue para fins de cumprimento de sentença, conforme prevê os arts. 485 e 

487, do Novo CPC. 

 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

I - indeferir a petição inicial; 

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 
negligência das partes; 

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo; 

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de 
coisa julgada; 

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; 

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem 
ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência; 

VIII - homologar a desistência da ação; 

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada 
intransmissível por disposição legal; e 

X - nos demais casos prescritos neste Código. 

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão 
proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será 
condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de 
advogado. 

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, 
V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não 
ocorrer o trânsito em julgado. 

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o 
consentimento do réu, desistir da ação. 

§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28892031/artigo-487-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
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§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono 
da causa pelo autor depende de requerimento do réu. 

§ 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os 
incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. 

 

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: 

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; 

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de 
decadência ou prescrição; 

III - homologar: 

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou 
na reconvenção; 

b) a transação; 

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. 

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a 
prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes 
seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. 

 

É importante destacar que a sentença só engloba a vontade da lei, 

interpretada de forma concreta, através do trabalho e apreciação do magistrado. 

Logo, não se identifica um ato de vontade, mas sim um ato de inteligência e 

conhecimento do juiz. Para Medina (2015), a sentença corresponde a um silogismo, 

em que a premissa maior é a norma jurídica a ser aplicada, ao passo que, a premissa 

menor é o fato ou a situação de fato, sendo a conclusão correspondente à norma 

concreta que se extrai da submissão do fato à norma jurídica. 

O conceito processual de sentença tornou-se um dos temas mais 

discutidos nos últimos anos, em razão da alteração legislativa promovida pela Lei 

11.232/2005, que modificou a redação do parágrafo 1°, do artigo 162, do CPC/1973. 

De acordo com a redação original desse dispositivo, a “sentença é o ato pelo qual o 

juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa”. Após a reformulação 

desse artigo, o processo passou a ser sincrético, sem a ruptura legal que existia entre 

o processo de conhecimento e o processo de execução.Por essa razão, a Lei 

11.232/2005 alterou a redação do artigo 162, parágrafo 1º, dispondo que “sentença é 

o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos art. 267 e 269 desta Lei”. 

Importante destacar que, apesar de a Lei 11.232/2005 ter alterado a 

redação do parágrafo 1° do artigo 162 do CPC/1973, não houve modificação dos 

parágrafos 2° e 3° do mesmo artigo. Tem-se, portanto, os conceitos legais de decisão 

interlocutória de despacho. Nos termos do parágrafo 2° do artigo 162, tem-se que a 
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“decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão 

incidente”. 

O CPC/2015, atento às discussões doutrinárias e jurisprudenciais 

relativas ao gênero sentença, estabeleceu uma nova definição para os 

pronunciamentos jurisdicionais (sentença, decisão interlocutória e despacho). 

Estabelece também que a sentença será definida por seu conteúdo (situações 

arroladas nos artigos 485 e 487) e por sua finalidade (encerrar a fase do processo de 

conhecimento ou extinguir a execução). 

A sentença, portanto, encerra apenas uma fase (a do processo de 

conhecimento), podendo ser iniciada outra fase, pois os legitimados podem ainda 

interpor recursos ao tribunal. Desse modo, a sentença só irá extinguir a fase de 

conhecimento ou de execução se não houver recurso para o tribunal, conforme prevê 

o artigo 485 ou 487, do CPC/2015. 

Compreende-se por decisão interlocutória todo pronunciamento judicial 

de natureza decisória que não se enquadre como sentença (parágrafo 1° do artigo 203 

do CPC/2015). Ou seja, se não houver o encerramento da fase do processo de 

conhecimento ou a extinção da execução, o pronunciamento jurisdicional será 

considerado decisão interlocutória. Destaca-se que o CPC/2015 admite a 

possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito quando um ou mais dos 

pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso; quando não 

houver necessidade de produção de outras provas; quando ocorrer o efeito material 

da revelia e não houver requerimento de prova (arts. 356, parágrafo 5°, e 1.015, II, do 

CPC/2015).  

  A forma composicional da sentença traz, como elementos 

imprescindíveis, segundo o art. 489 do NCPC, os nomes das partes, a identificação 

do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais 

ocorrências apresentadas durante o andamento do processo.  

 

Art. 489 do NCPC – São elementos essenciais da sentença: 

I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, 
com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais 
ocorrências havidas no andamento do processo. 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28892014/artigo-489-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
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O relatório é requisito essencial e indispensável da sentença e sua falta 

prejudica a análise desta, podendo acarretar sua nulidade (STJ – Resp. 25082/RJ). 

A doutrina majoritária afirma ser nulidade absoluta, mas alguns afirmam se tratar de 

nulidade relativa. 

O Supremo Tribunal Judiciário permite que se apresente o 

Relatório Per Relationem (Ag. Regm. No Ag. 451747/SP). Este relatório é feito 

apenas por referência a outro anteriormente lançado nos autos, como, por exemplo, 

em acórdãos, com a utilização do relatório da sentença impugnada, além dos 

principais atos praticados depois da sentença. 

No gênero sentença, pode haver a dispensa nos Juizados Especiais, 

quando em sede de juizado especial, é possível a prolação de sentença sem relatório 

(art. 38 da Lei 9099/95). 

Um outro fator relevante a ser observado na sentença é a exigência de 

fundamentação, visto que essa é determinação constitucional, prevista no 

art. 93, IX da CF. Desse modo, como toda decisão do juiz deve ser fundamentado, 

se ocorrer à ausência de fundamentação, o processo sofrerá pena de nulidade 

absoluta. Por outro lado, havendo falta de fundamentação, o recurso adequado será 

a apelação com a alegação de error in procedendo intrínseco, ou seja, erro que pode 

ocorrer no curso normal do processo e, neste caso, o juiz deve de ofício declarar a 

nulidade do ato. 

Destaca-se que, junto à fundamentação, é necessário o seu princípio 

(art. 93, IV, da CF). A obrigatoriedade dos princípios da fundamentação das decisões 

judiciais responde ao que prevê o art. 11: todos os julgamentos dos órgãos do Poder 

Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. 

O NCPC, entretanto, considera as hipóteses em que a decisão judicial não pode ser 

considerada como fundamentada.  

As normas jurídicas são divididas em regras e princípios. No conflito 

entre regras, existem os critérios tradicionais de solução de conflito: hierarquia; 

cronologia; especialidade. O art. 489, § 2º, do NCPC, ao prever a técnica da 

ponderação para a solução de colisão de normas, considera aplicar a essa espécie 

de conflitos um princípio. Tem-se, portanto, os seguintes elementos enunciativos: 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11307994/artigo-38-da-lei-n-9099-de-26-de-setembro-de-1995
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103497/lei-dos-juizados-especiais-lei-9099-95
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10626510/artigo-93-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/1699445/inciso-ix-do-artigo-93-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28892014/artigo-489-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28891992/par%C3%A1grafo-2-artigo-489-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
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III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais 
que as partes lhe submeterem. 
Conceito – É a conclusão que chega ao magistrado sobre o 
acolhimento ou da rejeição do pedido do autor. Este se divide em 
dois: 
Dispositivo Direto – No dispositivo direto o juiz indica expressamente 
o bem da vida obtido pelo autor. 
Dispositivo Indireto – No dispositivo indireto o juiz acolhe o pedido do 
autor sem a indicação do bem da vida obtido, limitando-se a julgar 
procedente o pedido e a fazer a remissão à pretensão do autor. 
Coisa Julgada e Dispositivo – Em regra, o dispositivo é a única parte 
da sentença que ficará acobertada pela coisa julgada material. 
Ausência – Sua ausência implica a inexistência do ato judicial, por 
se tratar de um vício extremamente grave.  

 

Dessa forma, tratando-se de inexistência jurídica, mesmo após o 

trânsito em julgado da decisão, é admissível sua alegação por meio da ação 

declaratória. 

Na sequência, há os fundamentos jurídicos que subsidiarão os 

argumentos utilizados pelo juiz na sentença, embora conste no NCPC a hipótese de 

que “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela 

interlocutória, sentença ou acórdão” (489, § 1º, do NCPC). 

Após a apresentação dos fundamentos ou normas jurídicas, expõe-se 

o dispositivo no qual o juiz resolverá as questões principais que as partes, requerente 

e requerido, submeteram-lhe. Nesse momento da peça, tem-se o conceito, ou seja, 

a conclusão do juiz em relação ao acolhimento ou rejeição do pedido realizado na 

petição inicial. Para expor o conceito, o juiz pode apresentar um dispositivo direito – 

indicar expressamente o bem da vida obtido pelo autor – ou um dispositivo indireto 

– limita-se a julgar procedente o pedido e a fazer a remissão à pretensão do autor. 

Compreende-se, então, que a sentença toma por base compositiva 

outros enunciados, um referente a fato e outro referente a direito. O enunciado do fato 

serve para se reconstruir a norma abstrata e geral aplicada ao caso. Tal procedimento 

é necessário para realizar a denominada subsunção, ou seja, para conferir a ele o 

regramento estipulado no enunciado de direito. (SILVA, 2010) 

É a atitude responsiva do magistrado demarcar o que será determinante 

na subsunção construída na sentença. A tomada dos enunciados de fato e de direito 

não se dá de forma arbitrária, mas pressupõe prévia justificação. “É exigência legal 

para esse tipo específico de gênero discursivo, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da 
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CF/88)” (SILVA, 2010, p.132). Assim, a solução a ser construída terá por lastro essa 

relação entre enunciados elaborados no bojo do processo.  

O enunciado que contém a decisão é responsivo, pois tem por 

destinatário os partícipes do litígio e os serventuários da justiça, que deverão cumprir 

as medidas estipuladas no mencionado enunciado. Cabe aos serventuários, agir 

como explicita o “P.I.R” (publique-se, intime-se, registre-se). Se não houver recurso 

da sentença dada pelo juiz, ocorrerá o arquivamento da ação processual. 

Tem-se, portanto, que os ecos de outros enunciados condicionam a 

decisão jurídica. Além do seu caráter responsivo, há indicação para a produção de 

novos enunciados na cadeia discursiva. Nota-se que, no bojo da decisão jurídica, a 

estrutura formal da norma pode ser reconstruída.  

É importante destacar que, na forma composicional da sentença, há a 

expressão “vistos”. Esse termo é utilizado para explicitar que os autos foram 

examinados pelo juiz, que foi analisado tudo o que foi relatado e discutido nos autos 

do processo. Essa expressão só pode ser usada nos acórdãos, ou sentença porque 

são nesses gêneros que há a decisão suprema, ou seja, não há discussão sobre a 

sentença dada pelo juiz (MOREIRA, 2001). 

O gênero sentença se encerra com a datação e assinatura do juiz. 
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3 RELAÇÕES DIALÓGICAS NOS GÊNEROS DO PROCESSO DA AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS 

 

 

A obra, como a réplica do diálogo, está disposta 
para a resposta do outro (dos outros), para a sua 
ativa compreensão responsiva, que pode assumir 
diferentes formas: influência educativa sobre os 
leitores, sobre suas convicções, respostas críticas, 
influência sobre seguidores e continuadores; ela 
determina as posições responsivas dos outros nas 
complexas condições de comunicação discursiva 
de um dado campo da cultura.(BAKHTIN, 2010, p. 
279.) 

 

 

O processo de Ação Revisional de Alimentos, corpus desta dissertação 

de mestrado, é composto de diferentes peças processuais, das quais serão 

analisadas a peça petição inicial, em que o requerente apresenta ao juiz o pedido de 

revisão da pensão alimentícia, para que essa seja reduzida; a contestação, na qual o 

requerido expõe seus motivos para que a solicitação do requerente não seja 

reconhecida como válida; e a sentença, em que o juiz competente apresenta seu 

julgamento, ou seja, a resolução para o conflito instaurado no processo.  

 

 

3.1  DIÁLOGOS NO GÊNERO PETIÇÃO INICIAL 

 

 

A petição inicial é o primeiro ato para a formação do processo judicial. 

Trata-se de um pedido por escrito, em que a pessoa apresenta sua causa perante a 

Justiça, levando ao juiz as informações necessárias para análise do direito. Por meio 

dela, o indivíduo acessa o Poder Judiciário e o provoca a atuar no caso concreto, 

gerando uma decisão que substitui a vontade das partes.  

O Código de Processo Civil, em seu artigo 319, do NCPC, determina as 

regras e os requisitos para que a petição inicial seja válida e possa levar o processo 

adiante.  Além dos requisitos legais, é importante que a peça seja redigida em bom 
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português e de forma objetiva, com informações claras e dados suficientes, para que 

o magistrado possa julgar o direito pleiteado.  Por isso, em todos os gêneros desse 

processo, os interlocutores, requerente e requerido, são representados pelas figuras 

de seus advogados, sujeitos competentes e proficientes à esfera jurídica, devido ao 

contato direto com a lei, doutrina e jurisprudência.  

O sujeito advogado faz-se necessário, portanto, para ajuizar uma petição 

inicial, visto que o requerente precisa ter capacidade civil, fundamenta nos arts. 1º ao 

5º do Código Civil e arts. 747 a 758 do CPC. A capacidade civil refere-se à medida da 

personalidade. Todas as pessoas possuem a capacidade de direito, ou seja, todos 

são capazes de adquirir direitos e deles gozar, mas nem todos são capazes de exercer 

seus direitos e os atos da vida civil, que consistem na capacidade de fato.  

Desse modo, a incapacidade civil é a restrição legal imposta ao exercício 

dos atos da vida civil. De acordo com o artigo 3º, do Código Civil,  

 

são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:  

I - os menores de dezesseis anos;  

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 
discernimento para a prática desses atos;  

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua 
vontade".  

 

De acordo com o mesmo documento, há também aqueles que são 

relativamente incapazes de praticar certos atos da vida civil, são eles: os maiores de 

dezesseis e menores de dezoito anos; os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e 

os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; os excepcionais, 

sem desenvolvimento mental completo; e os pródigos. 

Os absolutamente incapazes serão representados por outra pessoa 

capaz, ao passo que os relativamente incapazes serão apenas assistidos em alguns 

atos. É importante esclarecer também sobre a capacidade postulatória que é a 

capacidade (capacidade técnica-formal - inscrição na OAB), conferida pela lei aos 

advogados para praticar atos processuais em juízo, sob pena de nulidade do 

processo, de acordo com os artigos 1º e 3º da Lei 8.906/94. Assim, os litigantes de 

um processo precisam integrar a sua incapacidade postulatória, nomeando um 

representante judicial: o advogado. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11711298/artigo-1-da-lei-n-8906-de-04-de-julho-de-1994
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11711048/artigo-3-da-lei-n-8906-de-04-de-julho-de-1994
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109252/estatuto-da-advocacia-e-da-oab-lei-8906-94
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Nos termos do art. 133, da Constituição da República, o advogado é 

indispensável à administração da justiça. Assim, para postular em juízo é 

imprescindível que a parte tenha a habilitação de advogado, ou seja, que ostente o 

título de bacharel em Direito e encontre-se inscrito na OAB. O artigo também ressalta 

a necessidade de um advogado, para representar em juízo.  Apenas em casos 

excepcionalíssimos a lei permite a substituição processual, em que um terceiro possa 

apresentar em Juízo direito de outro (exemplo: sindicatos e associações). A Lei 

9.099/95, conhecida como Lei dos Juizados de Pequenas Causas, disciplina as ações 

que não precisam do acompanhamento de advogado. Nesses casos, a petição poderá 

ser levada a termo (preenchida) por serventuários da Justiça incumbidos de tal função, 

capazes de responderem ao estilo próprio da esfera jurídica. 

Observa-se que, para se construir o gênero petição, há necessariamente 

o diálogo entre o advogado e o requerente. A voz do solicitante aparece sob a voz de 

seu advogado, visto ser este quem organiza o discurso, dentro das normas estilística, 

temática e composicional da esfera jurídica.  

Em relação ao estilo, Bakhtin (1988) menciona duas características: o 

estilo resultante da singularidade do enunciador, ou seja, o estilo individual, e aquele 

que é fruto da convergência dos usos linguísticos reiterados em um dado contexto 

enunciativo, ou seja, aquele que é determinado pelo gênero. No caso do enunciado 

na esfera jurídica, prevalece o estilo do gênero, visto que a Petição Inicial requer um 

estilo linguístico em que a seleção, os recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais 

estejam fundamentados nas regulamentações entre os interlocutores e o que o 

Código de Processo Civil estabelece. Desse modo, há uma seleção de recursos 

lexicais, fraseológicos e gramaticais. 

 

Portanto, o Discurso Jurídico, no ponto de vista forense e também 
leiga, pode ser considerado: precioso empolado: o discurso jurídico é 
tachado, com frequência, em jornais e revistas, de rebuscado. Sidney 
Sanches, ex-presidente do STF, assim fala: “Agora, para melhorar 
nossa comunicação com a sociedade só falta eliminarmos alguns 
preciosismos da linguagem jurídica”; Correto, culto: não se acham, nos 
escritos jurídicos, termos da linguagem falada ou da gíria; 
Conservador: o apego aos bons escritores do passado pode explicar 
a sobrevivência de vários arcaísmos nos textos legais. A marca 
conservadora do discurso jurídico explica também os poucos 
neologismos e estrangeirismos nos textos legais; Ritualizado: a 
estrutura burocrática do Direito transforma-lhe o discurso num 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/1014783/artigo-133-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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aglomerado de formas ritualizadas. Como consequência, o caráter 
repetitivo de fórmulas e palavras, a recorrência constante ao 
argumento exauctoritate, à communisopiniodoctorum. Termos há e 
expressões que se reiteram, vezes e vezes, nos textos da lei: 
outrossim, destarte, respaldo, etc.; Hermético: próprio de um 
determinado segmento, compreendido e utilizado pelos elementos de 
um grupo e não pelos membros todos de uma comunidade lingüística; 
Autoritário: há um sem-número de expressões e palavras que 
espelham de forma clara a vertente autoritária do discurso jurídico: 
afixe-se e cumpra-se; arquive-se; intime-se; sob as penas da lei; 3303 
Denotativo: é o sentido real, objetivo, aquele que aparece nos 
dicionários. O discurso jurídico deve ser, por conseqüência, 
monossêmico, uma vez que o objetivo do Direito é a clareza; 
Tecnicistaformalista: o judiciário tem sido alvo de críticas por continuar 
dentro da linha tecnicista (formalista), cuja preocupação maior é a 
leitura da letra da lei, divorciando-se, muitas vezes, da realidade social 
e da análise ampla. Pode-se considerar o discurso jurídico como 
aquele produzido no seio do domínio discursivo jurídico, reafirmando 
o posicionamento de Marcuschi. (DIONÍSIO apud MARCUSCHI, 2003, 
p.23). 

 

 

  O domínio jurídico apontado por Marcuschi (2002) refere-se às práticas 

discursivas dentro das quais pode se identificar um conjunto de gêneros discursivos 

que, às vezes, lhe são próprios, como é o caso os gêneros petição inicial, conciliação 

e sentença. Esses gêneros são caracterizados por enunciados mais elaborados, mas 

que seguem certos formatos já prescritos e estipulados pela tradição do próprio 

gênero.  

A união de componentes complexos, como o uso de itens lexicais 

incomuns ao ideal canônico da língua portuguesa, faz com que a linguagem jurídica 

seja identificada como uma linguagem superespecializada, denominada de 

“juridiquês”, conforme explica Andrade (2017, p. 12): 

 

Juridiquês é um neologismo que designa o uso excessivo do jargão 
jurídico e de termos técnicos do Direito. Na prática esses excessos 
tornam a linguagem jurídica um idioma desconhecido para a maioria 
das pessoas: o Juridiquês. 

 

No que se refere ao conteúdo temático do gênero em estudo, 

compreende-se que ele não se resume apenas ao assunto tratado na petição – a 

redução do valor da pensão alimentícia em (porcentagem) do que estava acordado 

em processo anterior–, mas também aos sujeitos que participam da peça processual: 
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no caso: as partes envolvidas no processo bem como o advogado do requerente, o 

advogado do requerido e o juiz que recebe e julga a ação. 

O corpus de investigação insere-se na esfera jurídica civil de família, que 

é uma ação revisional de alimentos. O conteúdo temático aparece inicialmente na 

petição inicial (ANEXO A), peça que dá início ao processo, mas ele será o tema 

estruturante de todo o processo, pois a contestação (ANEXO B) e a sentença (ANEXO 

C) serão elaboradas a partir desse pedido. Logo, todas as peças do processo centram-

se na mesma temática, revisão de alimentos, mas em cada peça do processo o 

discurso de direito toma intenção enunciativa diversa, naquilo que é estável nos 

gêneros. 

O requerente propõe, na petição inicial, a diminuição do valor pago 

mensalmente, fixados em ação judicial anterior. Para apresentar seu pedido, baseia-

se no artigo 1.699, do Código Civil que diz: 

 

se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de 
quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado 
reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou 
majoração do encargo. 

 

Conforme o artigo citado, ambas as partes têm o direito de pedir a 

revisão de alimentos se a realidade em que uma das partes se encontra for alterada. 

No caso em estudo, o alimentando é quem pede a diminuição do valor, pois 

compreende que sua situação atual – constituição de nova família e recebimento 

salarial menor – corresponde ao exposto no art. 1699, do Código Civil. 

Seguindo os preceitos do gênero petição, a petição inicial em análise 

traz, na forma composicional, os elementos organizados na sequência determinada 

pelo gênero. Essa forma composicional também é observada na contestação, pois a 

estrutura das peças segue o mesmo padrão textual. Ambas trazem como primeiro 

elemento um enunciado que dirige a solicitação ao juiz competente, seguido do 

endereçamento da comarca: 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DE UMA 
DAS VARAS DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 
FRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO. 
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 Destaca-se que se faz necessário o pronome de tratamento adequado 

para se dirigir ao magistrado. A petição inicial, ao se dirigir ao juiz, provoca-o a 

participar do evento instaurado na peça. Assim, o requerente, na voz de seu 

advogado, irá dialogar implicitamente com o juiz competente, pois este, mesmo que 

não se manifeste verbalmente na petição, participa responsivamente da construção 

enunciativa.  

O segundo elemento é constituído pela exposição dos dados de 

identificação, de profissão e demais informações relevantes das partes envolvidas no 

processo – requerente e requerido – para mostrar quais são as partes envolvidas no 

conflito. No corpus em estudos, em razão da situação do processo ocorrer em segredo 

de justiça, são omitidos os nomes das partes, qualificação, endereço, descrição 

completa dos bens e os nomes dos advogados. 

 

-----------------------------------, brasileiro, casado, portador da Cédula de 
Identidade nº ------------- SSP/SP, e devidamente inscrito no Cadastro 
de pessoa Física sob o nº ----------------, residente e domiciliado na Rua 
------- ------- ------, --- Parque --------, CEP ------------, nesta cidade de 
Franca/SP, por seu advogado e procurador ao final firmado, vem, 
muito respeitosamente, à presença de Vossa Excelência com fulcro 
nos artigos 13 e 15 da Lei 5478/68, combinado com os art. 1703 da 
Lei n° 10.406/02 (Código Civil) e art. 294/311 do Código de Processo 
Civil, propor a presente AÇÃO DE REVISIONAL DE PENSÃO 
ALIMENTÍCIA COM PEDIDO DE URGÊNCIA -------------------------------
-------------------, menor impúbere, representado por sua mãe ---------, 
brasileira, inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o n.º ---------------
, residentes e domiciliados na Rua -------------------, n.º ----, Bairro ------
--------, nesta cidade de Franca, Estado de São Paulo, pelas razões de 
fato e de direito que passa a expor; (fls. 1) (ANEXO 1) 

 

Após os elementos introdutórios no gênero petição, no terceiro elemento 

da forma composicional, o requerente apresenta informações relacionadas à causa 

que deu motivo à petição. Há, nesse momento, a narração os fatos de forma clara e 

objetiva. É nesta parte da peça que o requerente, de forma responsável, comunica ao 

juiz o que considera ser de direito, para comprovar sua solicitação e apresenta provas 

que justifiquem esses direitos. 

 

DOS FATOS 

Processaram-se perante este R. Juízo, sob n.º 196.01.2004.002809-
9, segunda vara da família e sucessões desta comarca, promovida 
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pelo Requerido contra o Requerente, onde, ficou estabelecido, através 
de sentença homologatória, que o Requerente contribuiráa título de 
pensão alimentícia para o filho, o correspondente a 65% do salário 
mínimo vigente, portanto, R$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois 
reais) a ser depositado todo mês e creditado na conta correnteda 
genitora do menor.  
Porém, o Requerente encontra-se em dificuldades financeiras, tendo 
em vista que trabalhava como modelista e perdeu o emprego a seis 
meses e não está conseguindo novo emprego, portanto, não 
consegue continuar pagando o mesmo valor estabelecido, não 
podendo arcar com o valor estipulado, sem prejudicar a sua própria 
subsistência, pois, enquanto estava recebendo seu seguro 
desemprego vinha mantendo a pensão, porém tais auxilio já não mais 
receberá. (fls.2) (ANEXO A) 
 

 

  A narração dos fatos é introduzida com a apresentação do número do 

processo no qual ficou estipulado o valor da pensão alimentícia a ser pago pelo 

requerente ao alimentado. Na sequência, há a exposição dos motivos que o levaram 

à petição: o requerente justifica a incapacidade de honrar com o acordo de pensão 

alimentícia vigente, por estar desempregado, há seis meses, e não ter mais proventos 

suficientes. 

  Na sequência dos fatos narrados, o requerente busca um diálogo direto 

com o juiz competente, para expor sua situação financeira atual: 

 
Agora Excelência, o Requerente necessita que seja ajustado novo 
valor da pensão alimentícia, de vez que está colocando a sua própria 
subsistência em risco, sendo que os valores pagos a título de pensão 
alimentícia já vinham sendo difíceis de se suportar, o Requerente 
constituiu nova família, possui outro filho, paga aluguel, e demais 
despesas para sua manutenção conforme demonstra cópias em 
anexo. (ANEXO A) 

 

  Observa-se que, na busca de convencer o juiz sobre seu direito, o 

requerente utiliza, em seu discurso, expressões que intensificam sua condição 

financeira precária: “necessita”, “colocando sua própria subsistência em risco” “difíceis 

de se suportar”. Destaca, também, outros motivos que contribuíram para a realidade 

financeira em que se encontra: “construiu nova família, possui outro filho, paga 

aluguel”. Esses dados são por ele comprovados com documentos anexados à petição. 

  A fim de justificar a falta de proventos (desempregado) e as novas 

despesas adquiridas (possuir outro filho e pagar aluguel), o requerente expõe ao juiz 

como tem sobrevivido.   
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Cabe ressaltar que hoje o Alimentante está conseguindo sobreviver 
graças aos salários de sua esposa, e suas despesas não comportam 
o valor da pensão alimentícia, o que está tornando inviável o 
cumprimento da obrigação alimentar estipulada por esse r. Juízo. 

Assim sendo, permanecendo o Alimentante obrigado a pagar 75% do 
salário mínimo vigente, devidos a título de alimentos, estaria se 
desconsiderando por completo a possibilidade econômico financeira 
do mesmo, o que, fatalmente, acarretaria a sua total miséria, e, 
consequentemente, a sua inadimplência. (ANEXO A) 

 

  A partir do exposto, vê-se que requerente considera ser seu direito a 

redução do valor da pensão alimentícia, por estar vivendo uma realidade diferente da 

anterior. Além de alegar seu direito por ter constituído outra família, também narra que 

a subsistência dessa nova família está sob a responsabilidade unicamente da esposa. 

Para encerrar os fatos narrados, o requerente explicita suas intenções: 

 

Portanto, o alimentante se dispõe a pagar 1/3 um terço do salário 
mínimo vigente, no total hoje de R$ 293,33 (duzentos e noventa e três 
reais e trinta e três centavos) mensais. 

Nota-se que o Alimentante não está se negando a contribuir para com 
o sustento de seu filho, apenas pede-se a sua redução, devido a sua 
incapacidade para cumprir com determinado, com base na sua nova 
condição financeira atual. 

Devem concorrer pai e mãe, em posição de igualdade e na proporção 
de seu poder aquisitivo, na manutenção do filho, porém, na atual 
situação do Alimentante é totalmente impossível o seu cumprimento, 
tendo em vista que, não está percebendo nenhum valor atualmente. 
(fls.3) (ANEXO A) 

 

Observa-se que, ao definir o valor que considera de direito, um terço do 

salário mínimo, o requerente assume sua responsabilidade de provedor, mas também 

convoca à genitora à responsabilidade de contribuir com o provento do filho. Encerra-

se, assim, a narração dos fatos reafirmando para o juiz a impossibilidade de se cumprir 

o acordo anteriormente firmado. 

Como toda peça judicial precisa estar fundamentada na lei, visto que é 

prescrição do gênero e será ela que irá esclarecer o juiz do que o requerente está 

pedindo, no elemento quatro da presente petição inicial, está exposto o fundamento 

jurídico: 

 

DO DIREITO 
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Existe no caso em testilha um perfeito nexo causal, entre a lei e o 
pedido formulado pelo Requerente, como podemos observar nos 
preceitos elencados abaixo. 

Funda-se o pedido do Requerente na Lei n° 5.478/68, que dispõe 
sobre alimentos. Com efeito, assim dispõe referida lei em seus arts. 
13, § 1° e 15. (ANEXO A) 

 
 

A fundamentação jurídica selecionada, para ilustrar essa petição, tem a 

função de validar o que foi solicitado. Logo, só é possível iniciar um processo judicial 

se houver, na lei, possibilidade para tal. No caso em estudo, os artigos citados, 

ilustram o que é possível argumentar para iniciar um processo de revisão de pensão 

alimentícia. 

 Como toda a fundamentação jurídica é construída no ato responsivo, ela 

tem o objetivo de clarificar o olhar do juiz, para o que a lei prevê em relação ao tema 

exposto na petição. Diante disso, observa-se que nesta petição inicial, há o diálogo 

entre seus interlocutores: o requerente, que faz o pedido; o advogado, que expõe o 

pedido baseado na lei; e o juiz, que analisa o pedido diante da lei.  

Além do diálogo entre os interlocutores, autor, advogado e juiz, destaca-

se também o diálogo entre os enunciados. O art. 13 e o §1º, utilizados para 

fundamentação da petição inicial, responde ao fato narrado pelo requerente. 

 

Art. 13 - O disposto nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às 
ações ordinárias de desquite, nulidade e anulação de casamento, à 
revisão de sentenças proferidas em pedidos de alimentos e 
respectivas execuções.  

§1º. Os alimentos provisórios fixados na inicial poderão ser revistos a 
qualquer tempo, se houver modificação na situação financeira das 
partes, mas o pedido será sempre processado em apartado. (ANEXO 
A) 

 

O fato narrado dialoga com o art. 13 porque busca na lei o direito de 

solicitar revisão de alimentos, quando houver desquite e quando houver modificação 

na situação financeira das partes. Desse modo, mesmo antes de citada a lei para 

comprovar seu direito, ela já se encontra em diálogo com o fato narrado. No caso da 

peça em estudo, o §1º, do art.13, destaca o motivo legal que permitiu ao requerente 

entrar com a presente ação na Vara de Família: “os alimentos provisórios fixados na 

inicial poderão ser revistos a qualquer tempo, se houver modificação na situação 

financeira das partes”. 
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Do mesmo modo, ocorre com a exposição do art. 15: “A decisão judicial 

sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face 

da modificação da situação financeira dos interessados”. Esse artigo trata do direito 

do alimentando pedir revisão de um fato julgado, visto que sua situação financeira 

modificou e não há fato julgado que não possa ser revisto e reavaliado. 

Assim, o enunciado da lei que fundamenta o pedido do Requerente está 

explícito, de forma geral, pois o artigo 13 da lei 5.478/68 deixa claro que o que foi 

acordado ou sentenciado no momento do primeiro acordo poderá ser revisto o artigo 

15 da mesma lei 5.478/68 informa que, mesmo que a sentença transite em julgado, 

ou seja, mesmo que ela tenha encerrado naquele momento, ela poderá ser discutida 

novamente em outra oportunidade. 

Para dar mais fundamentação ao fato narrado, o requerente cita também 

os artigos 1694 e 1699, do novo Código Civil Brasileiro, instituído pela Lei nº 10.406, 

de 2002. 

 

Art. 1694. § 1º - Os alimentos devem ser fixados na proporção das 
necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. (ANEXO A) 

 

 
O parágrafo 1º, do art. 1694 fundamenta o direito do requerente, pois 

afirma que o valor da pensão alimentícia deve ser estabelecido de acordo com as 

condições financeiras do alimentando. Esse é o pressuposto utilizado para pedir a 

redução da pensão, visto que as condições financeiras não comportam mais o valor 

fixado em audiência anterior. 

 
Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação 
financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado 
reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou 
majoração do encargo. 
Assim, de acordo com a legislação vigente, a revisão do quantum está 
devidamente prevista na legislação. (ANEXO A) 

  

O art. 1699 também explicita o direito de “revisão do quantum”, ou seja, 

o direito de se pedir revisão dos valores fixados, quando o alimentante tiver perda do 

emprego ou redução salarial. 

Novamente, observa-se o diálogo entre o fato narrado e a 

fundamentação jurídica. O requerente narra sua atual situação financeira em resposta 
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ao que a lei lhe permite argumentar. Provoca, assim, a interpretação do juiz não só 

para o que solicita, mas para o que a lei prevê como de direito solicitar. 

Após apresentada a fundamentação jurídica devida e respondente às 

proposituras do requerente, são mencionados, na petição inicial, as doutrinas, 

enunciados em que os juristas mais respeitados do país interpretam a lei. A doutrina 

refere-se a um conjunto de princípios que pré-determinam os direitos ou vinculações 

das quais, potencialmente, uma pessoa está suscetível a adquirir. A escolha da 

doutrina auxilia na melhor resolução do conflito, visto que traz interpretações que 

contribuem à análise de solicitações similares.  

Toda doutrina está, portanto, em diálogo direto com a fundamentação 

jurídica e com a narração do requerente, pois traz interpretações favoráveis à sua 

petição. Como a interpretação na doutrina é exposta por um enunciador competente 

e já validado no âmbito jurídico, o diálogo com ela solidifica a argumentação do 

requerente. A primeira doutrina selecionada para a petição inicial em estudo foi 

descrita por:  

 

aquele que dispõe de rendimentos modestos não pode sofrer a 
imposição de um encargo que não está em condições de suportar; 
pois se a justiça obrigasse quem dispõe apenas do indispensável para 
viver, sem sobras, e mesmo com faltas, a socorrer outro parente que 
está na miséria, ter-se-ia uma partilha de misérias. (CAHALI, 2013, p. 
38). 

 

Destaca-se, nessa doutrina, a análise sobre a imputabilidade legal, em 

decorrência de um encargo em desacordo com a realidade financeiras do alimentante. 

Na exposição da interpretação da lei, o doutrinador expõe uma situação condicional, 

“se a justiça obrigasse”, para sugerir uma situação desumana: “ter-se-ia uma partilha 

de misérias”. 

Essa doutrina provoca o olhar do juiz não só para a situação atual em 

que o requerente vive, mas para o seu possível futuro se continuar com encargos 

financeiros incompatíveis com sua realidade. Está, portanto, na voz do doutrinador, a 

voz do requerente, argumentando sobre os motivos de seu direito. 

Outra doutrina citada é o entendimento proferido por Rodrigues (2003, 

p. 21), “uma vez fixada, a pensão alimentícia pode ser alterada por reclamação de 
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qualquer das partes, desde que evidencie ter sobrevindo mudança na fortuna de quem 

fornece os alimentos, ou na de quem os recebe”.  

  A exposição do entendimento do autor ratifica o direito do requerente em 

solicitar a revisão de alimentos. Os motivos apresentados pelo autor da petição são 

similares aos alegados na doutrina. A “mudança na fortuna” refere-se à redução dos 

proventos e encargos financeiros novos em decorrência da constituição da nova 

família. 

  Por último, a petição inicial traz a doutrina em que os entendimentos dos 

professores José Lamartine e Francisco Muniz detalham seus argumentos: 

 

Pode acontecer, e ocorre com freqüência, que uma alteração nas 
circunstâncias em que se fixou o montante dos alimentos provoque um 
desequilíbrio entre os termos da equação de proporcionalidade. O 
montante dos alimentos - que é fixado por convenção ou por sentença 
– é sempre provisório e suscetível de revisão pelo juiz, porque as 
necessidades do alimentando e os recursos do obrigado podem sofrer 
alterações. A obrigação de alimentos está sujeita, portanto, as 
variações e deve adaptar-se à evolução das condições econômicas do 
credor e do devedor (art. 1694, §1° do CCB). Estes têm direito à 
revisão alimentar. Isto significa que o montante da prestação de 
alimentos se conserva inalterada até posterior determinação judicial. 
(OLIVEIRA; MUNIZ, 1990, p. 4-5) 
 

Nessa doutrina, tem-se a afirmação da sentença provisória quando se 

trata dos alimentos, pois as necessidades do alimentando ou do alimentado podem 

sofrer alterações no decorrer da vida. Como citado, o art. 1694, §1°, do CCB trata do 

direito à revisão alimentar na evolução das condições econômicas do credor e do 

devedor. Essa doutrina compreende que as situações se modificam no tempo e no 

espaço e é preciso que as determinações jurídicas observem essas situações, para 

reavaliarem as sentenças já prescritas. 

As doutrinas que contemplam a petição inicial do processo em estudo 

dialogam com a fundamentação jurídica e com os fatos narrados. Esses diálogos 

estabelecem, além de atitudes responsivas dos sujeitos envolvidos no processo–

requerente, requerido e juiz, a construção da argumentação em relação à temática da 

petição.  

Outro elemento indispensável à essa peça judicial é a jurisprudência. 

Jurisprudência é a decisão reiterada dos Tribunais, é “a forma de revelação do direito 

que se processa através do exercício da jurisdição, em virtude de uma sucessão 
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harmônica de decisões dos tribunais” (REALE, 1999, p.167). É considerada uma fonte 

não formal do direito que pode auxiliar o olhar do juiz, mas não justificar uma sentença. 

A jurisprudência serve, portanto, de exemplificação ou de apresentação de situações 

similares em que o pedido foi preterido. 

Na jurisprudência, observa-se o diálogo com outros enunciados, ou seja, 

processos cuja sentença já tenha sido proferida e com situações socioculturais, visto 

que representa a interpretação da lei contínua e reiterada pelos Tribunais de um país 

dentro de certo espaço temporal. A jurisprudência selecionada para contemplar a 

petição inicial do processo em estudo trata o tema de revisão alimentar, de acordo 

com a propositura do requerente. 

Assim, no corpus deste estudo, o requerente utilizou a jurisprudência que 

também tem decidido favoravelmente à redução do valor da pensão alimentícia, 

quando existe modificação na situação econômica do alimentante, inferior à da época 

da fixação anterior. A primeira jurisprudência citada consta no TJSP - 6ª Câm. Civil; 

AI nº 120.334-1-SP; rel. Des. J. L. Oliveira; j. 10.08.1989; v.u. JB 171/197. 

 

AÇÃO REVISIONAL - Redução liminar, ante a evidente diminuição 
das possibilidades econômicas do devedor - Admissibilidade - 
Desproporção gravosa entre os índices de correção de seu salário e 
da pensão devida - Aplicação da Lei nº 5.478/68 (Alimentos), art. 13, 
§1ºSendo evidente que os alimentos devidos são excessivos, 
considerando-se a situação econômica do devedor, podem eles ser 
liminarmente reduzidos em ação revisional. 
 

A jurisprudência citada, além de expor as situações motivadoras para se 

entrar com uma ação revisional de alimentos, explicita a possibilidade de se definir, 

liminarmente, a redução da pensão. 

A segunda jurisprudência encontra-se no TJ/SC - Ap. Cível n° 

96.000512-9 – Câmara de Laguna – Ac. unân. – 1ª Câm. Cív. – Rel. Des. Carlos 

Prudêncio – DJSC – 26.09.96 – p. 12. 

 
 
REVISIONAL DE ALIMENTOS – DEFICIÊNCIA NA SITUAÇÃO 
ECONÔMICA – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENSÃO 
ALIMENTÍCIA – ART. 400/CC. Demonstrando o alimentante a 
impossibilidade do cumprimento da obrigação assumida em acordo de 
separação judicial, ocasionada por situação econômico-financeira 
deficiente afetadora de sua empresa e, levando-se em conta que a ex-
esposa passou a exercer trabalho remunerado, além de outros 
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elementos de provas constantes nos autos, a ação revisional de 
alimentos deve ser procedente a fim de estabelecer um tratamento 
equânime entre as partes, porquanto deve sempre se ter em vista o 
binômio necessidade/possibilidade na relação alimentícia.  

 

Observa-se que, nessa jurisprudência, tratada alteração das condições 

financeiras do alimentando e cita as condições financeiras da outra parte também 

responsável pela subsistência do alimentado. Essa jurisprudência contribui com a 

proposta argumentativa do fato narrado, pois tratar do binômio na relação alimentícia. 

O fato promove o ato responsivo do requerido e, automaticamente, dirige o olhar o juiz 

para este. 

A relação dialógica estabelecida entre o requerente e a jurisprudência 

fundamenta à posição argumentativa na defesa da petição, visto que esta ilustra 

interpretações favoráveis em casos similares ao exposto pelo requerente. Logo, 

utilizar a jurisprudência em uma peça judicial é fundamental à construção 

argumentativa, porque enfatiza a temática, por meio de outras situações, com outros 

sujeitos envolvidos e outro estilo linguístico. Enquanto a linguagem do requerente é 

padrão, a linguagem utilizada na jurisprudência é culta, erudita, contemplada por 

vocabulários específicos dos gêneros da esfera jurídica. 

Após apresentados e analisados os elementos que integram a petição 

inicial, observou-se que, junto ao diálogo entre os interlocutores, já apontados – 

requerente, advogado, juiz, há o diálogo entre gêneros. A petição inicial dialoga com 

os gêneros: lei, doutrina e jurisprudência. Assim, as relações dialógicas, na petição 

inicial, constroem a argumentação da peça e provocam a atitude responsiva do 

requerido, por meio da contestação, e do juiz, por meio da sentença.  

O processo iniciado pela petição inicial dá continuidade quando esta 

peça for protocolada no cartório distribuidor que a despachará ao juiz competente. 

Esse juiz deverá ser o mesmo que conduziu a ação, na qual a sentença da pensão 

alimentícia fora lavrada. Em posse da petição inicial, o juiz estabelece o prazo, para 

que o requerido elabore sua defesa, ou seja, a contestação. 

 

 

3.2  DIÁLOGOS NO GÊNERO CONTESTAÇÃO 
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O gênero contestação refere-se à peça processual em que o requerido 

representado por sua Genitora, através de seu advogado, apresenta ao juiz a defesa 

perante o que foi exposto na peça inicial do processo. No processo em análise desta 

dissertação, o requerido representado pela genitora, na figura de seu advogado, 

contesta a solicitação do requerente acerca da redução da pensão alimentícia. A 

contestação parte da compreensão de que é direito do alimentado permanecer 

recebendo o valor ora fixado. 

A forma composicional do gênero contestação segue os ritos 

processuais similares ao do gênero petição inicial. O primeiro elemento é a evocação 

ao juiz competente. 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª 
VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES DA COMARCA DE 
FRANCA - SP. (ANEXO B) 
 

 

Como já apontado no gênero petição, a vocação ao juiz refere-se à 

solicitação deste para participar do diálogo entre as partes no processo. 

Na sequência, é exposto o número do processo já em andamento e o 

nome do requerente na petição inicial. Esses dados iniciam o processo dialógico entre 

as partes e entre os enunciados: contestação e petição inicial. 

 

Processo n° 1022086-86.2016.8.26.0196  
Requerente: ------------------------------------------(ANEXO B) 
 

 

  Os dados completos do requerido aparecem em seguida. Eles são 

necessários na contestação, por ser o requerido o responsável por essa peça do 

processo. Após apresentar os dados pessoais, omitidos aqui por sigilo judicial, o 

requerido se dirige ao magistrado, citando o artigo da lei que lhe permite entrar com a 

contestação. 

 

Requerido: ----------------------------------------------------------------------------
-------, brasileiro, solteiro, estudante, inscrito no CPF nº -------------------
----- nascido em -- de -------------- de ------------, contando atualmente 
com -- (--------------) anos de idade, neste ato representado por sua 
genitora ---------------------, brasileira, casada, estudante universitária, 
portadora da cédula de identidade RG nº ------------ e CPF nº ------------
---------, ambos residentes e domiciliados à Rua------------------------------
-, nº ----, Residencial -------, Franca - SP, CEP --------------, endereço 
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eletrônico: ---------------------, através dos advogados abaixo assinados, 
(procuração anexa), com escritório profissional na ----------------, n° --, 
Centro, CEP ----------------, Franca - SP, endereço eletrônico: ------------
----------------------- e -----------------------------------, onde recebem 
intimações e notificações, vem, respeitosamente, à presença de 
Vossa Excelência, com fulcro no artigo 335 e seguintes do Código de 
Processo Civil Brasileiro, OFERECER:  

 

CONTESTAÇÃOa ação revisional de alimentos em que contendem 
com -----------------------------------, já qualificado nos autos em epígrafe, 
pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. (fls. 74) (ANEXO 
B) 

 

 

Estabelecido o diálogo entre o requerido, o requerente e o juiz, o 

requerido apresentar os fatos que comprovam seu direito: a não redução da pensão 

alimentícia.  

 

DOS FATOS  

O Requerente postula a diminuição do valor da pensão alimentícia 
para 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, frente aos atuais 65% 
(sessenta e cinco por cento) do salário mínimo.  

Alega como causa para a mudança da relação necessidade- 
possibilidade a ocorrência de desemprego.  

Aduz ainda que somente consegue pagar as parcelas graças a ajuda 
da esposa.  

Alega também que o Requerido não necessita de toda a importância 
que recebe atualmente. (ANEXO B) 

 

Observa-se que, para apresentar o fato de direito da contestação, o 

requerido parte dos fatos narrados pelo requerente na petição inicial. Ao incorporar o 

enunciado do outro em seu enunciado, o requerido dá voz ao requerente. Nesse 

procedimento dialógico, o requerido assume o lugar de respondente ao discurso 

instaurado pelo outro, opondo-se a ele.  

Tal atitude confirma o dizer de Bakhtin (2006) de que, quando 

escolhemos uma palavra, costumamos extraí-la de outros enunciados, 

fundamentamo-nos neles ou debatemos com eles, os negamos ou os confirmamos, 

os completamos ou os supomos conhecidos, baseamo-nos neles ou contamos com 

eles. 

No gênero contestação, o diálogo com o enunciado da petição inicial é 

marcado pelo conflito de valores, ou melhor, pela negação do dito, já o diálogo com a 

fundamentação jurídica, com a doutrina e com a jurisprudência, nesse caso, é 
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marcado pela confirmação e complementação dos argumentos apresentados em sua 

defesa. 

Como o artigo 335, do CPC prevê, a contestação é a peça processual 

para confrontar a peça inicial, o requerido, na peça em análise, usa a palavra do outro 

para questioná-la e invalidá-la. De acordo com Cardoso (2015), na contestação, 

observam-se dois princípios: o da eventualidade e o da impugnação. 

A eventualidade determina que o réu concentre toda a matéria de defesa 

na contestação, mesmo que, eventualmente, haja alegações incompatíveis entre si. 

Esse princípio pode ser visto como um sinônimo da concentração de defesa, embora 

haja quem as distingue. Em seu fundamento, o princípio da eventualidade refere-se à 

possibilidade do requerido arguir sua defesa e uma de suas alegações não vir a ser 

acolhida pelo Estado-juiz. (CARDOSO, 2015) 

O princípio da impugnação é tratado no art. 336, do CPC, que dispõe: 

“incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões 

de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que 

pretende produzir”. 

A impugnação trata, portanto, da especificação dos fatos alegados pelo 

requerente da petição inicial. Significa a manifestação contrária a todos os fatos 

narrados pelo requerente na petição inicial. É também relevante observar o que trata 

o art. 341, para desenvolver os argumentos na contestação. 

 

Art. 341.  Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre 
as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 
verdadeiras as não impugnadas [...] (ANEXO B) 

 

Nesse artigo, presume-se que o silêncio do requerido sobre qualquer 

alegação do requerente pode ser compreendido pelo juiz como confirmação do fato e 

ser considerado por ele verdadeiro. Em decorrência disso, todos os fatos expostos, 

na contestação, partiram da contra argumentação dos fatos expostos na petição inicial 

como se verá nas análises a seguir. 

A partir dos fatos alegados pelo requerente do direito à redução da 

pensão alimentícia, o requerido contesta as provas apresentadas e contra argumenta: 
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Por outro lado, também não merece acolhida a alegação quando 
confrontada com publicação em sua página no Instragran (em anexo), 
onde declara criar e vender seus serviços profissionais. (ANEXO B) 

 

  Essa contestação objetiva invalidar o argumento de incapacidade de 

proventos – desemprego –, apresentados pelo requerente. O requerido traz provas 

documentais das práticas profissionais oferecidas pelo requerente em redes sociais. 

 

Apesar da ausência do vínculo formal fica evidenciado que o 
Requerente mantém trabalho autônomo, esse, bem mais rendoso do 
que aquele onde o profissional permanece vinculado a uma única 
empresa. (ANEXO B) 

 

  Para convencer o juiz sobre a validade de sua contestação, o requerido 

expõe sua interpretação sobre a prova dada, considerando que “trabalho autônomo”, 

traz rendimento, muitas vezes, maior que o assalariado. Justifica ainda que a 

prestação de serviços do requerente se destina a uma única empresa o que pode 

configurar um emprego.  

  Há, em “trabalho autônomo”, uma relação dialógica com o conceito de 

que esse tipo de trabalho não significa não ter trabalho, logo, não se comprova a falta 

de rendimentos. Para Plácido e Silva (1997), autônomo é a “palavra que serve de 

qualificativo a tudo o que possui autonomia ou independência, isto é, de tudo quanto 

possa funcionar ou manter-se independentemente de outro fato ou ato”.  

O autor também ressalta que o trabalhador autônomo é aquele que 

exerce sua atividade profissional sem vínculo empregatício, ou seja, trabalha por 

conta própria e com assunção de seus próprios riscos. Apropriando-se desse valor, o 

requerido alega que o requerente tem autonomia de subsistência, que ele apenas não 

presta serviços, de forma regular e sim de forma eventual, o que não o impede de 

arcar com suas obrigações para com seu filho.  

Seguindo a linha de contestação, o requerido destaca a ausência de 

provas para o não pagamento do valor acordado. 

 

Também não pode prosperar a alegação de que estaria sendo ajudado 
financeiramente pela esposa, pois não trouxe aos autos provas 
capazes de justificar tal afirmação. (ANEXO B) 
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  A ausência de provas é questionada constantemente na contestação. O 

requerido procura, em seus argumentos, desvalorizar as provas apresentadas pelo 

requerente na petição inicial.  

 

Ainda alega o Requerente que o valor atualmente desembolsado é 
excessivo e que o Requerido não precisa de tal valor.  
Os documentos juntados à presente ação não satisfazem ao 
consolidado entendimento sobre a questão. Portanto, incapaz de 
provar a ocorrência da desnecessidade do alimentando e muito menos 
a ocorrência de mudança de situação financeira do alimentante. 
(ANEXO B) 
 

 

  Questiona-se, nesse momento da contestação, o argumento da petição, 

visto que o requerente não tem provas cabíveis, para comprovar o que foi dito: “o 

Requerido não precisa de tal valor”. Observa-se, nesse diálogo, a mudança na 

temática do processo, pois a petição centrava-se na mudança de situação financeira 

do requerente para sustentar o alimentante e não do requerido. Questiona-se nessa 

contestação o que o requerente julga ser necessário para a subsistência do filho. 

Destaca-se que há novamente uma relação dialógica sobre o que as partes julgam 

relevantes à criança: o alimento, a vestimenta, a educação, o lazer, entre outras 

despesas. Cada sujeito do processo avalia seu direito sob um ponto de vista. Eles 

partem de lugares distintos e estão cercados de valores diversos: o que é importante 

e imprescindível para um, é superficial e irrelevante para outro. São, portanto, vozes 

sociais em conflitos.  

Todos os fatos narrados na petição foram mensurados na contestação, 

a fim de atender ao princípio da impugnação e convencer o juiz de que o direito do 

requerido – manter o valor pré-definido da pensão alimentícia – é devido. Até o 

presente momento da contestação, destaca-se o diálogo direito entre requerente e 

requerido, pois são os atos responsivos que promoveram a construção do gênero 

contestação, mas há também o diálogo indireto com o juiz julgado, pois ele é 

provocado a validar o direito do requerente ou do requerido. 

  Na sequência, o requerido provoca a atenção do juiz ao se dirigir 

novamente a ele.  

 

Excelência, o pleito só demonstra o descaso do genitor com seu filho, 
pois o requerido somente com tratamento ortodôntico desembolsa R$ 
100,00 (cem reais) mensais, conforme demonstrado pela declaração 
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e histórico clinico anexado a presente, que somado aos R$ 120,00 
(cento e vinte reais) referentes ao desembolso mensal do plano de, 
totaliza R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).  

Somente estas duas despesas representam 75% do novo valor que o 
requerente pretende pagar. É necessário ressaltar que outras 
importantes despesas sequer foram aqui mencionadas, passando a 
restar ao Requerido apenas R$ 63,00 (sessenta e três reais) para fazer 
frente a outras necessidades. (ANEXO B) 

 

 

  No discurso do requerido, há ênfase no descompromisso do requerente 

junto à responsabilidade com o alimentado e apresentam despesas, comprovadas, 

necessárias para o bem-estar do menor. A força argumentativa do exposto está na 

comparação entre o valor das despesas em relação ao valor da pensão paga. Além 

dos valores mencionados, o requerido apresenta um argumento que valida o dizer do 

requerente sobre seu desemprego. 

 

O Requerido no início deste ano experimentou significativa redução da 
verba complementar, pois em virtude do desemprego formal do 
Requerente não pode receber o abono escolar habitualmente pago 
aos trabalhadores das indústrias calçadista desta cidade.  

Importante ressaltar que neste ano de 2016 os gastos com materiais 
escolares e livros didáticos superaram a quantia de R$ 380,00 
(trezentos e oitenta reais), e não contaram com nenhuma contribuição 
do Requerente. (ANEXO B) 

 
 

  A narração mostra que houve a redução orçamentária para cobrir os 

gastos do alimentado em decorrência ao desemprego do requerente, visto que, 

quando registrado, recebia o abono escolar, destinado a auxiliar as despesas com 

materiais escolares no início do ano letivo.  

O requerido faz uso desse argumento para comprovar que já houve 

perdas financeiras no custeio com a criança, cabendo a si suprir a falta desse recurso.  

Nesse processo dialógico, a contestação usa de argumentos que justificam as perdas 

financeiras já sofridas. 

Como os argumentos na contestação são todos comprovados, validam-

nos e fragilizam os argumentos expostos na petição.  

 

Destaca-se que o Requerente pretende reduzir drasticamente sua 
contribuição financeira para a sobrevivência e o desenvolvimento do 
alimentando, porém, nos últimos anos já impôs severa diminuição na 
convivência com o Requerido, tornando cada vez mais raras as visitas, 
e com isso, deixando de oferecer o apoio paterno, sonegando atenção, 
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carinho, condições relevantes para o pleno desenvolvimento nesta 
complexa fase (adolescência) da vida. (ANEXO B) 

 

  Por fim, o requerido procura fragilizar ainda mais os argumentos de 

defesa da petição inicial ao abordar o convívio entre alimentando e alimentado. Aponta 

o distanciamento físico de ambos e a falta de apoio paterno no que concerne amor, 

carinho, atenção e participação na criação do filho. Ao abordar necessidades outras 

que as financeiras, o requerido dialoga com o art. 22, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que trata das obrigações que os pais devem ter em relação ao 

sustento, guarda e educação (PANTALEÃO, 2019). 

   O parágrafo único do referido artigo estabelece que o pai e a mãe 

possuem direitos e deveres iguais, mantendo a responsabilidade no cuidado e 

educação da criança, nos seguintes termos: 

 

A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e 
responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da 
criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de 
suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança 
estabelecidos nesta Lei. 

 

 

 Como o ECA enfatiza, é responsabilidade dos pais, pai e mãe, cuidar da criança 

em todos os sentidos, participar ativamente de sua formação. Com isso, o requerido 

dialoga com o requerente acerca de sua falta de convívio e participação ativa na vida 

do filho. Também dialoga com o juiz, pois convoca sua responsabilidade frente ao que 

é de direito da criança, como posto no art. 4º, do ECA. 

  

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. (grifo nosso) 

 

Essa estratégia argumentativa é utilizada pelo requerido, para fragilizar 

o comportamento do requerente, pois este pede a redução da pensão, sendo que 

pouco mais faz pela criança. O requerido alega, portanto, que não concorda com a 

redução dos proventos, porque a única coisa que o requerente faz é pagar pelo 

sustento do menor, não cumprindo assim sua obrigação enquanto pai. 
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Destaca-se que a contestação trouxe argumentos sólidos e provas dos 

fatos expostos. No processo dialógico entre os gêneros petição e contestação, a ação 

responsiva do requerido dialoga com diferentes situações que não foram observadas 

na petição inicial. 

Em relação à fundamentação teórica, a contestação cita igualmente à 

petição inicial o art. 1.699, mas na contestação, esse artigo serve para rebater a 

petição. O artigo prevê o direito de pedir revisão de alimentos por estar 

desempregado, desde que se prove a falta de proventos. Como o requerente não 

prova não receber proventos, mesmo que informalmente, o seu direito é questionado. 

Em sua defesa, o requerido diz: 

 
A alegação não merece prosperar, pois, não demonstrou o Autor a 
modificação havida em sua situação econômica. (ANEXO A) 
 

 

Tal qual a petição inicial, a contestação também trará a doutrina e a 

jurisprudência para validar seus argumentos. O requerido da presente contestação 

destaca a doutrina também utilizada pelo requerente, a fim validá-la em sua defesa. 

 

Afirma-se que é do alimentante o ônus da prova relativamente à 
desnecessidade do alimentando, em continuar percebendo a 
prestação alimentícia, qualquer que seja o motivo da desnecessidade; 
é injurídico exigir prova do alimentando, de que não tem rendimentos 
suficientes para seu sustento, pois o fato negativo não pode ser 
provado. (CAHALI, 2013, p. 670-671).  
 
 

 Como exposto na doutrina, por Cahali (2013), é de responsabilidade do 

requerente apresentar provas e não do requerido, ou do alimentante. Logo, quem tem 

que provar a mudança de situação financeira é que deu início à ação processual de 

revisão da pensão. O requerente anexou comprovante do desemprego na petição, 

mas o requerido não o considera suficiente, para a prova da diminuição dos proventos, 

como pode ser verificado no argumento de contestação: 

 
Os documentos juntados a presente ação não satisfazem ao 
consolidado entendimento sobre a questão. Portanto, incapaz de 
provar a ocorrência da desnecessidade do alimentando e muito menos 
a ocorrência de mudança de situação financeira do alimentante. 
(ANEXO B) 
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O diálogo estabelecido com Cahali contribui para isentar a 

responsabilidade de prova do requerido. Na petição inicial, a jurisprudência abriu 

pressuposto de que o requerido é igualmente responsável pelo sustento do 

alimentado e tem provimentos para tal. A doutrina escolhida na contestação responde 

a isso, alegando não ser de sua responsabilidade provar essa competência para o 

alimento. Por outro lado, a doutrina também afirma que o alimentante deve comprovar 

sua incapacidade de provimentos. Para o requerido, apenas a carteira profissional não 

basta para comprovar a falta de proventos, por isso, solicita ao juiz que o requerente 

apresente outras provas que justifiquem a redução de recebimentos financeiros. 

Após a exposição da doutrina, compõe também a contestação a 

jurisprudência. A primeira jurisprudência na peça está presente no TJ-MG processo 

n°1.0035.04.044804-1/01, publicada em 26.07.2007. Esta jurisprudência trata do 

mérito: 

 

O Autor ajuizou ação revisional de alimentos pleiteando a redução do 
valor da pensão alimentícia anteriormente fixada em processo que 
tramitou perante a 2ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de 
Franca – SP, processo n° 1022086-83.2016.8.26.0196, visando a 
diminuição do valor da prestação, dos atuais 65% (sessenta e cinco 
por cento), para 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, alegando 
haver sofrido modificação em sua situação econômica.  

A alegação não merece prosperar, pois, não demonstrou o Autor a 
modificação havida em sua situação econômica. (ANEXO B) 
 

 

 A jurisprudência escolhida trata de uma interpretação acerca de um ato 

processual semelhante ao processo em estudo. Ela serve à argumentação do 

requerido porque apresenta parecer contrário à petição, considera que o autor do 

processo analisado não apresentou provas cabíveis que confirmassem a mudança 

em sua situação financeira, fato este que justificaria a revisão da pensão. 

  Diante desse argumento, a jurisprudência cita: 

 

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS -- PROVA DA ALTERAÇÃO NA 
SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE - REDUÇÃO DO 
"QUANTUM" DA VERBA ALIMENTÍCIA. - O Juiz deve fixar a verba 
segundo seu convencimento e pelos elementos probatórios, pois o 
critério é a necessidade do alimentado e a possibilidade do 
alimentante. - É do alimentante o ônus de provar superveniente 
mudança na sua situação financeira, bem assim a concreta 
impossibilidade de continuar arcando com a obrigação alimentícia 
assumida. (ANEXO B) 
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  A fim de validar a contestação, o requerido traz esse recorte da 

jurisprudência por enunciar em defesa da mesma propositura. A presente 

jurisprudência foi extraída do processo n°1.0035.04.044804-1/01, data publicação 

26.07.2007. 

  Observa-se que a interpretação traz uma determinação em relação à 

ação do juiz. Como ele havia apontado a falta de provas ou fragilidade delas, utiliza a 

jurisprudência que sem as devidas provas, não é de direito pedir a revisão do alimento.  

No gênero contestação, fica evidente o que Bakhtin (2006) chama de 

“simpósio universal”, ou seja, o espaço de “luta entre as vozes sociais”, pois há diálogo 

entre sujeitos equidistantes, em que as “forças centrípetas”, procuram centralizar e 

dominar o diálogo, a fim de chegar a um determinado fim: a sentença favorável ao 

direito do contestador. 

De acordo com Bakhtin (2006), a dialogicidade preenche de valores e 

posicionamentos do falante ou comunicante, é uma réplica que não surge do nada, 

mas faz parte de uma “memória discursiva”, uma maneira de entender uma ligação 

com o agora dito e com o que já foi dito. Assim, toda a palavra, todo enunciado, já 

vem carregada de significados que apenas são renovados e adaptados pelo falante. 

Na peça em estudo, o enunciado promovido pelo requerido traz o 

enunciado do requerente, com ele dialoga e o renova com valores distintos e 

motivados pelo interesse do requerido. 

 

 

3.3   DIÁLOGOS NO GÊNERO SENTENÇA 

 

Foi exposto no item 2.3 desta dissertação que o gênero sentença se 

refere ao pronunciamento em que o juiz põe fim a uma determinada fase de um 

processo (arts. 485 e 487). A sentença dada ao processo de revisão de alimento em 

estudo foi produzida após realizadas duas audiências: uma de conciliação e outra de 

instrução.  

Para se chegar à sentença judicial, na maioria das vezes, tem-se o 

procedimento de protocolar o processo: promover uma audiência de conciliação e 

uma audiência de instrução. Inicialmente, o juiz marca uma audiência de conciliação 
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para ouvir as partes e as testemunhas; observar o relatório emitido pela assistente 

social, solicitado por ele, quando achar necessário e mediar uma discussão entre os 

litigantes para tentar promover uma reflexão acerca da situação por eles instaurados 

no processo. Posteriormente, o juiz marca a audiência de instrução, na qual 

homologa a sentença e põe fim à demanda do processo. Diante disso, se uma das 

partes quiser rediscutir o que foi firmado, deverá iniciar outra ação processual.  

Destaca-se que o corpus em estudo traz por sentença o acordo 

estabelecido pelas partes após a mediação do juiz. Para a análise das relações 

dialógicas na sentença que compõe o processo em estudo, observam-se os 

procedimentos tomados pelo juiz ao longo da ação processual. 

O juiz, em posse da petição inicial e da contestação, agendou uma 

audiência para ouvir as partes pessoalmente. Esse momento serve para que eles 

discutam a situação problema – direito de revisão da pensão alimentícia – mediados 

pelo juiz. Há, na audiência de conciliação, o diálogo entre o requerente e o requerido, 

entre eles e seus advogados, bem como com o juiz que sedia o encontro.  

Cabe ressaltar que as partes devem ser ouvidas na presença de seus 

advogados os quais orientam como proceder diante do juiz: pronomes de tratamento 

adequado, sendo eles Excelência ou Meritíssimo. 

O que importa ao juiz nessa audiência é ouvir, de cada parte, o fato por 

eles narrado nas peças: petição e contestação. Na audiência, a voz do requerente e 

do requerido são ouvidas, juntamente com a voz de seus respectivos advogados. 

Destaca-se, porém, que os discursos, nesse momento enunciativo, não são dotados 

do discurso doutrinário e/ou da jurisprudência, embora a orientação prévia dos 

advogados, implicitamente, aparecerá na voz dos enunciadores. 

Nessa condição enunciativa, o juiz abre vistas, ou seja, dá oportunidade 

para o requerente e o requerido argumentaram, talvez até o que não tenha sido ainda 

contemplado nas peças processuais. Ouvida as partes, o juiz abre espaço na 

audiência, para que elas dialoguem entre si acerca dos argumentos apresentados na 

petição e na contestação.  

Na audiência de conciliação, as partes podem e/ou devem levar todas 

as provas, inclusive as testemunhas, conforme previsto nos arts. 442 a 463, do Novo 

Código de Processo Civil. Inicialmente, são ouvidas as testemunhas do requerente e, 
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na sequência, do requerido. As testemunhas são interrogadas pelo juiz e pelos 

advogados, logo há o diálogo direto entre esses sujeitos, embora seja possível 

observar o diálogo implícito entre as testemunhas e os litigantes: requerente e 

requerido. 

O discurso das testemunhas é ouvido pelos litigantes e por seus 

advogados na presença do juiz e de uma assistente social, que também visita os 

domicílios dos litigantes e ouve o menor, sujeito do processo. É de responsabilidade 

da assistente social indicada pelo juiz emitir um relatório para fundamentar a decisão 

do juiz. 

Assim como os demais documentos do processo, o relatório da 

assistente social é direcionado ao juiz competente.  

 

SETOR TÉCNICO - SERVIÇO SOCIAL - LAUDO 
Processo Digital nº: ------------------------------------------------- 

Classe - Assunto: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão 

Requerente: ------------------------------------------------- 

Requerido: ----------------------------------------------------------- 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 
TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE 
FRANCA 
 

 

O relatório traz, logo após a convocação ao juiz, a descrição de sua 

função e sua atuação no processo. 

 

Em cumprimento à determinação judicial tem o presente a finalidade 
de apresentar 

a organização sócio familiar de --------------------------------------------------
------------------------ 

Os dados foram coletados através dos procedimentos técnico-
operativos de: 

 Visitas Domiciliares: 

a-Data:- 17/10/16 

Local:- Rua --------------------------------------------------- 

b- Data:- 24/10/16 

Local:- Rua --------------------------------------------------- 

Entrevistas Sociais: 

Local:- Fórum de Franca 

a- Data:- 17/10/16 

Entrevistado:- Requerente 

b- Data:- 24/19/16 

Entrevistada:- Genitora Representante do Requerido 
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Após explicitados os procedimentos executados, datas e entrevistas, o 

documento traz o laudo da assistente social. Enfatiza ser um documento motivado por 

uma determinação judicial, portanto, relata de forma objetiva todas as informações 

colhidas sobre a situação das partes.  

 

I. Identificação e breve histórico. 

Sr. Requerente (39), ensino médio, e Sra. Genitora Representante do 
Requerido (40) último ano do curso de pedagogia, foram casados por 
cinco anos e há catorze estão separados. Possuem em comum um 
filho:- Requerido (16) estudante da 2ª série do ensino médio. 

Sr. Requerente afirma que enfrentou dificuldade, devido à postura da 
ex-esposa e familiares dessa, para sistematizar os contatos no 
transcorrer do crescimento do filho, o que resultou em falta de 
proximidade e uma relação paterna estruturada no pagamento da 
pensão alimentícia. 

Sra. Genitora Representante do Requerido nega que ela ou seus 
familiares tenham empreendido ações com vistas a impedir contatos 
pai/filho, afirma que o ex-marido é quem não valorizou ou investiu na 
construção do relacionamento com o requerido. 

 

 

Nota-se que o enunciado apresentado pela assistente social menciona 

a qualificação profissional das partes; o período em que foram casados; o tempo de 

separação; e a convivência entre pai e filho. O relatório, narra, em terceira pessoa, o 

diálogo entre a assistente social e as partes. Primeiramente, a entrevista é realizada 

com o requerente que alega ter encontrado resistência da mãe, dificultado seu 

convívio com o filho, fato esse negado pela mãe. 

 

Apesar das dificuldades relacionais expressas os envolvidos não 
estabelecem uma interação animosa, mas distanciada, com pouco 
espaço para o estabelecimento de diálogo. 

Sra. Genitora representante do Requerido depois da separação 
conjugal retornou para a moradia de seus genitores onde permaneceu 
até cerca de quatro anos atrás quando contraiu novo matrimônio. 

Quando a mãe se casou, o Requerido optou por permanecer na 
companhia dos avós maternos, no intuito de assisti-los. A avó faleceu 
e ele segue junto ao avô, e nos finais de semana transfere-se para a 
casa materna. Sra. Genitora acompanha diariamente a rotina da casa 
paterna e do Requerente, uma vez que diariamente almoça no local. 

 

 



79 
 

Fato relevante no relatório da assistente social é a informação de que o 

menor mora na companhia de seu avô materno, visto que a mãe também constituiu 

nova família. Esse fato evidencia que o menor vive distante do pai e da mãe. 

Após narrar o que ouviu das partes acerca do relacionamento com o 

menor, o relatório traz os motivos que levaram o requerente a entrar com o processo 

de revisão de alimento. 

 

II. Quanto a presente ação. 
2.1. Requerente: 
Sr. Requerente justifica o ingresso da presente ação em razão da 
alteração de sua condição financeira. Afirma que foi dispensado do 
trabalho (função de modelista de calçados) em abril do ano passado e 
finalizou o ano controlando seus compromissos financeiros com o 
montante recebido do acerto trabalhista e seguro desemprego. 
As dificuldades se somaram quando no início do corrente ano sua casa 
foi assaltada e, levados além de objetos eletroeletrônicos, também o 
dinheiro para o pagamento do aluguel do imóvel em que residem. E 
logo depois a filha caçula apresentou quadro da gripe H1N1 o que 
demandou gastos inesperados na área da saúde. 
Declara estar sem rendimentos, ressalta o contexto de recessão da 
economia que não está criando espaço no mercado para que seja 
contratado nem para fazer alguns “bicos” na sua área de experiência. 
Sua esposa não exerce atividade laboral no mercado formal em razão 
de se responsabilizar pelos cuidados da filha caçula (1 ano e 8 meses) 
que foi inserida em creche apenas recentemente (momento da 
entrevista em estágio de adaptação). Procura auxiliar no orçamento 
com a venda de perfumes, porém os ganhos não são significativos. 
Verbaliza que tem conseguido garantir a satisfação das necessidades 
básicas de seu núcleo familiar através do auxílio de familiares (tia e 
irmão) e de conhecidos da Igreja Assembleia de Deus (onde foi 
membro). O anteparo se estende também ao pagamento da pensão 
alimentícia de ------------. 
O valor da pensão alimentícia está fixado em 65% do salário mínimo 
(R$571,00), e durante todos esses anos é a primeira vez que ingressa 
com pedido para rever a contribuição. 
Esclarece que enfrentou uma detenção por atraso no pagamento logo 
nos primeiros anos de separação por estar desempregado e sem 
condições de cumprir com o compromisso e, pela segunda vez, 
recentemente, na repetição do quadro de dificuldade financeira. 
Verbaliza que entrou em contato com Requerido com o objetivo de 
negociar a redução do valor até que consiga retornar para o mercado 
de trabalho, e ficou magoado diante da negativa deste. 
Declara possuir dívidas antigas, está com restrição de crédito e espera 
o início do próximo ano com esperança de alterações no mercado 
calçadista. 

 

O que pode ser visto, no relatório da assistente social, em relação à 

entrevista com o requerente, é a confirmação dos fatos alegados na petição inicial, 



80 
 

diferindo apenas por apresentar uma linguagem mais informal, além de explicitar a 

tentativa de acordo extra-judicial. Observa-se, no diálogo entre a assistente social e o 

requerente, o diálogo com o contexto social: violência urbana (a casa fora assaltada); 

restrição financeira (nome no SERASA); doença (gripe H1N1); crise no mercado 

calçadista de Franca. 

Na sequência, expõe o que ouviu do requerido: 

 

Sra. Requerida não concorda com as afirmações do ex-marido, pois 
possui informações de que ele está trabalhando como prestador de 
serviços para empresas calçadistas. Relata que um irmão o encontrou 
na fábrica em que trabalha realizando serviços para a empresa. 

Afirma que o Sr. Requerente é tido como ótimo profissional em sua 
área de trabalho, conceito que lhe favorece no momento de crise. 
Acredita que o pedido de redução ocorra nesse momento por estar 
casada e em razão disso o requerente achar que suas obrigações com 
Requerido diminuíram. 

Esclarece que ela e o esposo encontram-se em fase de organização 
de vida em comum, com as dificuldades próprias desse período, 
principalmente quando ambos vivenciam segunda união, com filhos da 
anterior. 

Além desses aspectos Sra. Genitora e o marido investem na 
qualificação profissional, através da conclusão de um curso de nível 
superior. Ele encerrou curso de Direito e ela está no último ano de 
Pedagogia. 

Sr. Esposo da Genitora fez financiamento estudantil no seu último ano 
de faculdade, com início de pagamento em novembro p.p., com a 
duração de doze meses (R$400,00 parcela). 

Sra. Genitora conseguiu bolsa integral nesse ano, devido ao seu 
desempenho no ENEM (nos anos anteriores arcou com pagamento da 
mensalidade R$310,00). 

Sr. Esposo da Genitora deseja exercer atividade laboral na área que 
terminou de se formar, contudo, até conseguir fixar-se nela, trabalha 
como entregador junto a uma empresa (entrega de máquina de 
cartões de crédito), com remuneração de R$1600,00. 

Sra. Genitora assumiu os cuidados do filho caçula (1 ano e 3 meses), 
inserido em creche no mês de agosto p.p. A inserção do filho caçula 
na creche possibilitou que cobrisse a licença maternidade de uma 
funcionária de uma loja próxima a residência do pai e do Requerido. 
O seu contrato se encerra no final do ano. Remuneração em torno de 
R$940,00. O casal possui ainda o financiamento do imóvel em que 
residem R$500,00. 
Com relação à pensão alimentícia do Requerido, a genitora afirma que 
a repassa integralmente ao filho, tanto que ele acaba por administrar, 
com acompanhamento, o montante. 

Aponta gastos específicos do Requerido com: convênio 
médico..............................R$130,00 ortodontista mensalidade de 
R$110,00 e a cada três meses limpeza R$100,00;  ajuda de R$60,00 
no combustível da pessoa que lhe oferece carona todos os dias para 
a escola. No retorno, embora distante, retorna para a moradia 
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caminhando; roupas e calçados, como a família segue os 
ensinamentos da Igreja Congregação Cristã, ------- usa terno e roupas 
sociais;  manutenção do instrumento musical que toca na Igreja 
(violino);  gastos com lazer próprios de sua faixa etária (cinema, 
lanchonete, passeios com a igreja); 

embora possua isenção da mensalidade escolar (Sesi), mas arca com 
o material; auxilia na alimentação da casa do avô paterno. 

Afirma ser o Requerido interessado nos estudos, já fez curso de 
espanhol e português (esse último pago), e pretende ingressar na 
universidade. 

Sra. Genitora não concorda com a redução do valor da pensão pelo 
fato de Requerido encontra-se em uma fase de investimento em seu 
futuro e em virtude da situação financeira do pai não condizer com 
suas informações. 

 

 

No relato do requerido, ouve-se a genitora, que inicia seu argumento de 

contestação, alegando ter provas (não comprovadas) de que o requerente presta 

serviços e tem, portanto, provimentos. Outra ressalva que ela traz, na entrevista, é o 

motivo que levou o requerente a solicitar a revisão do alimento, negando, novamente, 

que seja por questões financeiras. Para justificar sua condição financeira para não se 

responsabilizar com as despesas do filho, apresenta uma série de obrigações 

contraídas com o novo matrimônio. 

Diante do relato da genitora, é possível observar, no diálogo com a 

assistente social, tanto o diálogo com o requerente como o diálogo com o contexto 

social: a necessidade de se qualificar (ela e o marido atual fazem faculdade); a 

dificuldade de se constituir uma família (moradia); padrão de conduta (roupas 

específicas para se frequentar a igreja); lazer (passeios e alimentos de jovens), dentre 

outros. 

Há também no relatório, a descrição do contexto familiar de cada parte 

e a apresentação de considerações técnicas, em que a assistente social descreve, 

resumidamente, toda a situação narrada pelos litigantes. Por último, o documento 

apresenta a conclusão. 

  

4.1. Conclusão. 

Sr. _________ declara-se sem nenhum rendimento, com auxílio de 
pessoas da família ou terceiros para satisfação das necessidades 
básicas de seu núcleo familiar, condição essa difícil de ser confirmada 
através dos procedimentos técnico-operativos pertinentes a área de 
atuação do serviço social. 
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Na organização familiar da Sra. Genitora, os rendimentos são 
suficientes para a satisfação das necessidades básicas do núcleo, 
porém seu engajamento no mercado formal é provisório. 

Requerido encontra-se em faixa etária de formação escolar e preparo 
para investimentos em seu futuro, sendo o respaldo material dos 
genitores fundamental para tanto. 

Respeitosamente. 

Era o que nos cumpria relatar. 

Franca, 13 de dezembro de 2016. 

------------------------------------ 

- assistente social judiciário - 

CRESS --------- 

 

 

A presente conclusão do relatório reafirma os discursos das partes, 

embora haja o destaque para a falta de prova do requerente sobre seus proventos, 

bem como que a genitora tem rendimentos, momentaneamente, para suprir as 

necessidades do menor. Logo, é possível ouvir a voz da assistente social, por meio 

do parecer sobre os argumentos apresentados. 

Os enunciados proferidos pelo requerente e requerido explicitam a 

distância física e afetiva entre pai e filho. Em face disso, na audiência de conciliação, 

o juiz tem por objetivo provocar novas reflexões e posturas do requerente e do 

requerido acerca desse relacionamento, levá-los a compreender que o menor precisa 

de amor, carinho, companheirismo, participação. O juiz quer que os litigantes 

compreendam que não podem discutir só as questões financeiras, é preciso que 

ambos tenham atitudes positivas em favor do menor. 

Essa atitude responsiva às disposições encenadas no ECA promoverá 

a construção de um acordo ou de uma sentença dada pelo juiz, como ocorrido no 

processo em estudo. Observa-se, desse modo, que o dialogismo é tanto a 

coexistência de uma pluralidade de funções distintas do enunciador em seu discurso, 

quanto sua conclusão em um sujeito coletivo único, o nós de toda complexidade social 

no eu que fala, na voz do juiz.  

Como dito, a segunda audiência foi de instrução. Após as partes 

refletirem sobre todos os argumentos expostos e propostos pelo magistrado, houve a 

conciliação para a chegada do acordo. O requerido cedeu para que os alimentos 

fossem baixados, e o juiz homologou a sentença.  
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O gênero sentença é caracterizado pelo relato das audiências e da 

sentença homologada pelo juiz. A peça é produzida pelo escrevente que acompanha 

a audiência. Os elementos que abrem a sentença são: data, hora, Vara civil e nome 

juiz competente. 

 

Aos 11 de maio de 2017, às 14:15 horas, na 3ª. Vara de Família e 
Sucessões, da Comarca de Franca, Estado de São Paulo, sob a 
presidência do MM. Juiz de Direito Dr. ________________, comigo 
Escrevente ao final nomeada. (ANEXO C) 

 

  Narra-se, na sequência, que a audiência de instrução foi iniciada, 

apresentando as partes com seus respectivos advogados. 

 

foi aberta a audiência de instrução nos autos da ação entre as partes 
em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as 
partes, compareceram o requerente supramencionado, acompanhado 
de sua advogada, Dra. ------------------- - OAB/SP ------, nomeada, pelo 
próprio requerente, para o ato, e o requerido supramencionado, 
assistido por sua genitora, Sra.--------------------------, acompanhada de 
seu advogado, Dr. -------------------------- OAB/SP ---------. (ANEXO C) 

 

 

  Quem narra os procedimentos da audiência é o escrevente que, na 

posição de observador dos fatos, registra-os, de forma objetiva.   

 

Iniciados os trabalhos, tentada, então, a conciliação, restou, ela, 
infrutífera. Pelo MM. Juiz foi, então, ouvida, como informante, o Sr. --
-----------------(RG nº------------- - SSP/SP, filho de ----------------------------
----, nascido aos 06/02/1967, com endereço na Rua ---------------, ----- - 
Vila -------------, nesta cidade de Franca/SP), arrolada pelo requerido, 
mediante sistema de gravação audiovisual. Pela advogada do 
requerente foi dito que desistia da ouvida da testemunha faltante, Sr. 
---------------------------------. (ANEXO C) 

 

Como a audiência de conciliação foi infrutífera, na presente audiência, 

de instrução, abriu-se espaço para ouvir as testemunhas. Na sequência, após nova 

tentativa de conciliação, as partes entram em acordo e a sentença é prolatada. 

 

Após isso, tentada, mais uma vez, por cautela, a conciliação, restou, 
ela, enfim, frutífera nos seguintes termos:  

1) o alimentante, ora requerente, por alegar estar desempregado e 
passando por dificuldades econômico-financeiras, passará a pagar, 
nos próximos 03 (três) meses, a contar a partir e inclusive do corrente 
mês de maio, ao alimentário, ora requerido, a quantia mensal 
equivalente a 45% do salário mínimo nacional, a título de pensão 
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alimentícia, sendo que, a partir e inclusive do próximo mês de agosto, 
os alimentos, então, passarão a ser automaticamente devidos e pagos 
no valor mensal correspondente a 50% do salário mínimo nacional, 
mantendo se ainda, o dia 10 de cada mês como data dos respectivos 
pagamentos, os quais, de resto, continuarão sendo levados a efeito 
mediante depósito em conta bancária cujos dados já são conhecidos 
pelo alimentante. (ANEXO C) 

 

  A decisão dada pelo juiz constrói-se por dois elementos. No primeiro, ele 

é favorável aos argumentos apresentados pelo requerente. Aceita como válido o 

argumento do desemprego e determina a redução da pensão alimentícia: 45% do 

salário mínimo por três meses e depois 50%. 

  Na segunda parte, o juiz determina que o valor da pensão não pago até 

o presente momento, deverá ser quitado até o próximo mês. 

 

2) excepcionalmente, contudo, os alimentos correspondentes ao 
corrente mês de maio serão pagos até o próximo dia 25 e, porque ficou 
um saldo de R$ 125,00 referente a alimentos já vencidos e não pagos, 
será, esse remanescente, pago, por sua vez, junto com a pensão 
referente ao próximo mês de junho”. Na sequência, pleitearam, as 
partes, a homologação de sobredita composição e, além disso, 
renunciaram, desde já, as partes, por seus advogados, ao prazo 
recursal. O Ministério Público não se opôs. (ANEXO C) 

 

 

  Destaca-se também, nessa segunda parte, a homologação do acordo 

entre as partes e a negação de ambas do prazo recursal, ou seja, elas não entrarão 

com pedido de recurso da sentença por considerar o acordo válido e de direito. Assim, 

a sentença é proferida pelo juiz competente: 

 

Face ao acordo livremente celebrado entre as partes, que homologo 
por sentença, julgo o processo, na forma do artigo 487, III, alínea 
b, do Novo Código de Processo Civil. Custas na forma da lei, sendo 
que as partes são beneficiárias da gratuidade judiciária e, então, são 
dispensadas de custas e despesas processuais. Homologo a 
renúncia ao prazo recursal, pelas partes manifestada nesta ocasião. 
Publicada em audiência, saem os presentes intimados. 
Oportunamente, arquivem-se os autos. Nada mais”. (ANEXO C) 

 

 

  O encerramento da peça se verifica pela narrativa da escrevente que 

confirma ser testemunha do auto e ter lavrado os fatos ocorridos durante a audiência. 

Ela imprime a sentença e passa para que todos os componentes da mesa assinem. 
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Do que, para constar, lavrei o presente termo que, lido e achado 
conforme, vai assinado. Eu,-----------------, escrevente, digitei. 

Juiz de Direito: MP (ciente): 

Requerente: 

Adv. Requerente: 

Requerido: 

Assistente Legal: 

Adv. Requerido:   (ANEXO C) 

 

  As relações dialógicas materializadas, no enunciado da sentença, 

constroem o sentido da instrução. Observa-se que não só a decisão do juiz é 

instrução, mas todo o procedimento do ato que promoveu a sentença. Os mecanismos 

linguísticos utilizados pela escrevente e a forma narrada que sobrepõe as vozes dos 

sujeitos (requerente, requerido, advogados, assistente social e juiz) determinam o 

estilo do gênero. 

Nesse sentido, a forma composicional do gênero sentença é similar a 

uma ata, pois descreve, de forma narrativa, os procedimentos realizados na audiência. 

A temática da sentença recupera a temática da petição e da contestação, mas é 

construída não mais pela argumentação, e sim pela imposição discursiva do juiz. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisamos, neste estudo, os elementos constitutivos e as relações 

dialógicas nos gêneros petição inicial, contestação e sentença, selecionados como 

corpus do processo de revisão de alimentos, da Vara de Família, da comarca de 

Franca, Estado de São Paulo. Observamos, nas análises, que o dialogismo é fator 

fundamental de todo enunciado, como nos diz Bakhtin (2006), e não o deixa de ser 

nos discursos que circulam na esfera jurídica. 

Vimos que a forma composicional das peças que compõem um processo 

judicial segue princípios fundamentados no artigo 319, do Código de Processo Civil 

brasileiro, portanto, enquanto gênero dentro de uma determinada esfera, tem sua 

estabilidade temática, estilística e composicional.  

O gênero petição inicial é elaborado por um discurso direcionado ao juiz 

competente. Apresenta a narração dos fatos que justificam o pedido de revisão de 

alimentos, com as devidas justificativas anexadas. O requerente faz uso da lei, da 

doutrina e da jurisprudência que validam seu direito e encaminham o olhar do juiz para 

situações similares, a fim de motivar uma sentença favorável ao seu pedido. 

Explicitamente, tem-se o diálogo entre os interlocutores direto: requerente e juiz, mas 

há de forma implícita muito outros diálogos: o requerente é ouvido por meio duas 

vozes: o autor (pai) e o advogado (representante civil). Junto a essas vozes, ouve-se 

também o diálogo entre o requerente e o filho e/ou genitora (representante lega), 

requerente e a lei, a doutrina e a jurisprudência. 

O gênero contestação é elaborado em resposta ao gênero petição inicial, 

mas direcionado ao juiz competente. Segue os padrões composicionais do gênero 

petição, mas a construção dos fatos de direito é embasada nos argumentos 

apresentados pelo requerente da petição. Assim, o requerido está em diálogo direto 

com o juiz e com o requerente. Ouve-se, junto a esse diálogo, a voz do advogado que 

representa o menor, a genitora, responsável pelo menor, e o menor. O requerido 

também dialoga com a lei, com a doutrina e com a jurisprudência. 

O gênero sentença é marcado como um gênero de resposta. Não que 

os outros não estejam em ação responsiva, mas esse gênero, após permitir a 
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enunciação de diferentes vozes, profere uma voz de autoridade, de conclusividade do 

conflito instaurado pelos litigantes.  

Para se chegar à sentença de uma ação processual, há vários 

procedimentos. O processo cujas peças são corpus deste estudo teve duas 

audiências: uma de conciliação e outra de instrução. Na audiência de conciliação, 

além dos diálogos apontados nas peças petição inicial e contestação, há o diálogo 

com outros sujeitos, nomeados de testemunhas, assim como com contextos sociais 

ideológicos e culturais. O gênero sentença é elaborado na audiência de instrução, 

quando o juiz, após dialogar discursivamente com os diferentes enunciados, vozes e 

contextos, profere a sentença, acordada pelas partes envolvidas no processo. 

Confirmamos, com este estudo, que as relações dialógicas ocorrem de 

diferentes formas, em diferentes contextos sociais, de forma explícita ou implícita. Elas 

podem ser observadas nas vozes dos interlocutores e/ou dos enunciados. São 

determinadas pela situação social imediata, todavia são organizadas, no que diz 

respeito ao seu conteúdo e significação, como afirma Bakhtin (1986, p.121) “fora do 

indivíduo pelas condições extra-orgânicas do meio social”. Essas condições reais 

constroem os sentidos dos enunciados esperado por distintas posições que habitam 

a matéria da linguagem, estabelecendo, assim, um relacionamento dialógico de 

sentidos entre enunciados confrontados. 

Desse modo, destacamos que o conteúdo temático, nos enunciados das 

peças processuais em análise, reflete e refrata outros enunciados por meio das 

relações dialógicas e da esfera jurídica. Esse conteúdo não apenas absorve os 

discursos da esfera de atividade, mas com ele também dialoga. Não apenas 

descobrem sentidos, mas constroem sentidos. 

A sentença só é possível a partir de diversos diálogos. São os 

argumentos apresentados pelas partes, confirmados pelas testemunhas, avaliados 

pela assistente social, juntamente com o que a lei permite, a doutrina cita, a 

jurisprudência interpreta que norteiam a análise do juiz.  

Foi interessante observar na análise das peças que os pontos de vistas, 

sobre os direitos, após a audiência em que as partes foram confrontadas face a face, 

modificaram-se. Ao reavaliarem a situação de conflito, observá-la a partir do olhar 

do outro, houve o acordo que satisfez ambas as partes.  
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A investigação e a análise desenvolvidas, nesta dissertação, 

contribuíram para nossa formação. Enquanto profissional do Direito, 

compreendemos melhor o poder argumentativo construído nas peças processuais e 

observamos como o juiz procede para propor a conciliação e chegar à instrução do 

processo. Vimos, pois, que as peças processuais, mesmo que pré-determinadas 

pelo Código do Processo Civil brasileiro, não são estanques, quando bem 

elaboradas, com construções dialógicas pertinentes e adequadas, o processo 

argumentativo valida-se. 

Consideramos, portanto, que é fundamental, ao profissional do Direito, 

conhecer os processos de construção da peça processual, pois será ele quem 

auxiliará uma das partes a objetivar e utilizar a linguagem jurídica a seu favor. Para o 

leigo em Direito, conhecer esses procedimentos enunciativos também é relevante, já 

que, em algum momento, ele pode ocupar o papel de requerente ou requerido em um 

determinado processo. 
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