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RESUMO

Esta pesquisa é desenvolvida no âmbito do Programa de Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá e tem como tema “A análise do 
discurso e da argumentação nos gêneros textuais sentença e acórdão: a construção da verdade em casos de dano moral na relação
consumerista”. A análise é baseada nos fundamentos da Análise do discurso de orientação semiolinguística e da Teoria da Argumentação Jurídica 
de Chaïm Perelman. Considera os efeitos de sentido e as consequências sociais dessas decisões, partindo do pressuposto de que, ao prevalecer a 
tese mais forte, encontra-se uma solução possível para o conflito, a qual costuma ser entendida como uma expressão da verdade e da justiça, 
tornando importante compreender os argumentos usados para sustentar essa verdade construída por meio do discurso. Ao identificar como o 
texto e o discurso se organizam nesse processo intersubjetivo de interpretação do direito, estabelece-se uma relação entre discurso, 
argumentação e hermenêutica jurídica. Desse modo, o objetivo geral deste estudo é analisar o discurso e a argumentação de sentenças e 
acórdãos relacionados ao dano moral em relações consumeristas, a fim de identificar a ideologia subjacente a essas decisões, que são 
comumente entendidas como uma expressão da verdade e da justiça na solução de um conflito jurídico.  Os objetivos específicos são descrever as 
técnicas argumentativas empregadas na fundamentação de sentenças e acórdãos; identificar os modos de funcionamento do discurso; verificar os 
elementos constitutivos das condições de produção das sentenças e acórdãos e como se relacionam com seus efeitos de sentido; descrever o 
processo discursivo de construção da verdade e da noção de justiça nas decisões judiciais. A metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica, 
para formulação dos pressupostos teóricos norteadores da análise. A pesquisa é pautada na abordagem qualitativa, pois procura identificar uma 
caracterização argumentativa própria do discurso jurídico em casos específicos de dano moral. Na construção do corpus, decidiu-se analisar 
sentença e acórdão dos recursos de um mesmo processo, desde que esses textos expressassem uma decisão acerca de um dano moral aventado 
em petição inicial. Para identificação dos textos, adotou-se o seguinte código: S, para sentença; A, para acórdão, na identificação do gênero 
textual analisado; TJXX, em que XX indica a sigla do Estado do Tribunal de Justiça de origem do processo; STJ, quando se trata de decisão do 
Superior Tribunal de Justiça; iniciais do requerente em maiúscula. Todos esses elementos ligados por hífen. Foram selecionados 90 textos, 30 
acórdãos de 2ª instância,   as respectivas 30 sentenças, bem como os 30 respectivos acórdãos de recursos dirigidos ao STJ,  compreendidos entre 
os anos de 2013  e 2016 (15 textos a cada ano). Isso para se observar a existência de diferenças nas fundamentações anteriores e posteriores ao 
Código de Processo Civil de 2015, bem como identificar a evolução do entendimento acerca do “dano moral” e do “mero aborrecimento”, 
conforme o discurso adotado pelo julgador. Os textos estão em processo de análise e discussão dos dados, conforme o cronograma do projeto 
submetido ao Edital PIBIC UNESA/2016-2017.
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