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RESUMO

Neste artigo se retomam questões propostas no âmbito de uma pesquisa realizada sobre Direito e Narrativa, concentrada no questionamento 
sobre a presença da polifonia nas sentenças pronunciadas em um conflito de interesses, referente à interrupção de gravidez de feto anencefálico; 
motivo de uma Ação Judicial originária em Teresópolis-RJ, no ano de 2003. O emprego do vocábulo ethos, identificado nessa pesquisa com a 
leitura aristotélica, moldura a imagem da instituição judicial onde se insere o julgador, a partir de valores construídos ou ideologias presentes no 
espaço que compartilha com as partes interessadas no processo, autor e réu. Sob a perspectiva de um ponto de vista mais atual, a considerar a 
análise do discurso na sua linha pragmático-semântica, acrescenta-se ao ethos a sua dimensão de saber preexistente. Neste caso, supera-se a 
simples imagem dos enunciadores do discurso, para incorporar à dimensão do ethos um saber real que se faz presente no enunciado, quando, no 
texto escrito, se considera a interação do locutor com um comunicador. O ethos do julgador, nesta composição, comporta elementos de 
interesses na formação do discurso das sentenças analisadas referentes ao caso concreto citado.  Representado por elementos externos à 
enunciação, indicam-se nessa apresentação, valores, comportamentos, ideologias, crenças, competência linguística, maneira de se exprimir e 
outros dados que possam identificar o julgador como sujeito constituinte do ethos institucional e como sujeito de uma relação oficial com as 
partes do processo jurídico. Tudo isso, configurado por uma forma persuasiva de fazer chegar a mensagem presente no enunciado ao leitor da 
sentença, seja ao profissional jurídico, seja ao cidadão comum; identificados aos sujeitos polifônicos de uma sociedade multicultural. Segue a 
tudo isso, o objetivo de mostrar que a narrativa das sentenças da Ação Judicial impetrada, referente à interrupção de feto anencefálico, na 
Comarca de Teresópolis-RJ, quando compostas pelas sentenças judiciais da Decisão do juiz dessa Comarca, do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro e, nos tribunais superiores, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, possui um ethos discursivo, do julgador e das 
partes do processo, que contribui para rebater posições teóricas críticas à presença da polifonia nas sentenças judiciais. A escolha da metodologia 
bibliográfica juntamente com extratos das sentenças referentes ao caso concreto, que só foi definido judicialmente no ano de 2012, pelo 
Supremo Tribunal Federal, mostrou-se favorável à realização para o desenvolvimento das hipóteses sugeridas na referida pesquisa.
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