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RESUMO

O contexto do uso da linguagem envolve diversos aspectos que podem originar e influenciar os discursos, tais como as comunidades, práticas, 
diferenças sociais, estratificações, etnias, hábitos, entre outros. No universo do discurso, destaca-se o discurso jurídico, cujas normas de uso e 
regras de competência discursiva atuam num processo de constante ressignificação social, haja vista ser o Direito considerado um discurso da 
cultura humana, que se concretiza por meio da comunicação. Objetiva-se, nesta pesquisa, analisar o gênero textual petição inicial, cuja 
importância se sobressai por ser a peça inaugural da demanda de natureza cível, verificando como a linguagem nela inserta pode influenciar a 
prolação da sentença. Para a consecução do objetivo, faz-se premente a análise de petições iniciais, verificando a linguagem deste gênero textual 
jurídico. O corpus compõe-se de trinta petições iniciais que pleiteiam indenização, cujos modelos foram aleatoriamente escolhidos, coletados em 
processos que não tramitam em segredo de justiça em varas cíveis. A petição inicial é um gênero textual que integra a juridicidade, sendo, assim, 
uma manifestação da textualidade jurídica. Além da concepção tradicional, de estrutura textual, o gênero assume novas características, tais como 
a de categoria cultural, esquema cognitivo, forma de ação social, forma de organização social, ação retórica. Os variados gêneros textuais, 
característicos da área do Direito, são instrumentos através dos quais se dá a operacionalização do trabalho forense. A redação desses gêneros 
textuais, que formam as peças processuais, exerce influência direta no processo jurídico, sendo relevante para a prolação da sentença, pois neles 
serão narrados e descritos os fatos a serem interpretados pelas partes envolvidas nos processos. A petição inicial, como peça processual inaugural 
que reflete a atuação dos operadores do Direito, tem sua estrutura estabelecida no Código de Processo Civil, que elenca os requisitos 
indispensáveis à sua admissão. Assim, esta peça apresenta uma estrutura composicional que exige a indicação da autoridade à qual é dirigida, 
qualificação das partes que estão litigando, especificação do tipo de ação a ser intentada, esclarecimento dos fatos e a consequente vinculação 
destes à norma jurídica, abrindo-se espaço para a análise de doutrina e decisões judiciais que embasam a tese do autor da demanda, e, por fim, 
os pedidos. Ressalte-se que tais elementos devem ser apresentados de forma clara e concisa, delineando o interesse processual a ser posto sob 
apreciação judicial. Através desta estrutura, determinada pela legislação pátria, o autor de uma demanda é capaz de expor ao Magistrado aquilo 
que julga ser afronta à norma jurídica, pleiteando o direito que busca ver resguardado. Ocorre que a linguagem apresentada pode influir 
significativamente na decisão a ser prolatada pelo Julgador, causando-lhe resistência ou tendência à aceitação dos argumentos lá expostos, sem 
olvidar os traços peculiares de formalidade, linguajar culto permeado de expressões latinas e brocardos jurídicos que enriquecem o texto e criam 
o arcabouço que será apreciado. Assim, a linguagem apresentada no gênero textual jurídico petição inicial é crucial para o desenvolvimento e 
êxito do processo, contribuindo significativamente para a decisão final, a depender da forma como o discurso vem nela apresentado.
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