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Resumo

Este artigo tem como propósito discorrer so-
bre as narrativas de vida no campo do Direito. 
Nosso objetivo consiste em apresentar aspectos 
relacionados à linguagem do Direito e o universo 
dessa linguagem em situações cotidianas, literá-
rias e fílmicas. A perspectiva teórica tem como 
base os estudos de Pierre Bourdieu (2008) sobre 
linguagem como capital simbólico, os estudos de 
Jerome Bruner (2014) sobre Fabricando Histó-
rias: Direito, Literatura, Vida e, no campo jurí-
dico, Miguel Reale (2003) e Hans Kelsen (2009). 
O procedimento metodológico considera as dis-
cussões sobre narrativas de vida e as questões em 
torno do processo de construção da linguagem 
no campo jurídico, relacionando com a literatura, 
vida cotidiana e aspectos fílmicos. Os resultados 
apontam a manifestação de uma construção nar-
rativa no campo jurídico por meio de um voca-
bulário arcaico, reforçado pelo uso de preceden-
tes pragmáticos para fundamentar as decisões de 
casos concretos que circulam no Direito e apon-
tam a necessidade de ampliar a pesquisa do cam-
po jurídico na perspectiva da semiótica jurídica. 

Palavras-chave: Linguagem. Direito. Narrati-
va de Vida. Semiótica Jurídica. 

Abstract

The aim of this article is to discuss life narrati-
ves in the field of the Law. Our main objective is 

to present different aspects related to the langua-
ge of the Law and the universe of that language 
in everyday situations, literature and movies in 
terms of Pierre Bourdieu’s study (2008) on lan-
guage as symbolical capital, the work of Jerome 
Bruner, in particular Fabricando Histórias; dire-
to e literature (2014), and from the field of legal 
studies, Miguel Reale (2003) and Hans Kelsen’s 
works (2009). As for the methodological approa-
ch, it relates current discussions on life narratives 
to questions about the process of language buil-
ding in legal matters, as represented in literature, 
everyday life and films. The results point to the 
way narratives are constructed in the judiciary 
through an archaic vocabulary based on pragma-
tic precedents that are considered as references 
to make decisions on concrete cases that are re-
current in the Law and that point to the need to 
broaden the research in this field of study from 
the perspective of legal semiotics.

Keywords: Language. Law. Life Narratives. 
Legal Semiotics

Linguagem e o Direito por meio de narra-
tivas fílmicas, literatura e a vida cotidiana

O termo linguagem de modo geral, refere-se 
à capacidade cognitiva dos seres humanos de 
aprender e usar sistemas de comunicação com-
plexos, compartilhando e armazenando infor-
mações. Por intermédio da linguagem criamos 
a cultura, que, por sua vez, dá sentido à vida 
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social dos seres humanos. Nela englobamos, 
por exemplo, as crenças, a arte, os costumes, a 
moral, a lei, inclusive a própria linguagem, que 
se renova constantemente por influência da 
própria cultura, num sistema recursivo. Assim 
como a linguagem, o Direito é um fenômeno 
cultural próprio dos seres humanos que vivem 
em sociedade (REALE, 2003, p. 31). 

No filme 2001: A Space Odyssey, dirigido e 
produzido por Stanley Kubrick (1968), no qual 
se retrata a evolução humana, com base na obra 
de Friedrich Nietzsche Assim Falou Zaratustra, 
há uma passagem interessante na qual um ho-
mem da Idade da Pedra ensina seu filho a usar a 
mais recente tecnologia da época: a clava. Além 
da tecnologia retratada pela nova arma, capaz de 
afastar os intrusos que queriam tomar o contro-
le da fonte de água, de forma subjacente, a cena 
está figurativamente demonstrando a importân-
cia do uso da linguagem para repassar aos mais 
novos as informações necessárias à manuten-
ção da vida e da comunidade (KUBRICK, 1968, 
06’:20’’ - 09’:30’’). 

O Direito trilha o mesmo caminho evolutivo 
do ensinamento de uso da clava, ou seja, se trans-
mite através da linguagem ao longo dos tempos. 
Ele vem sendo repassado de pai para filho, suces-
sivamente, até os dias de hoje, por meio da edu-
cação. O Direito sofre modificações oriundas da 
evolução cultural e contém, absorvido em seu 
bojo, peculiaridades próprias daquela sociedade, 
igual a linguagem. Por isso é que se diz aos estu-
dantes de língua estrangeira que a maior dificul-
dade encontrada no aprendizado de outro idio-
ma é acompanhar as mudanças que se processam 
na língua, que, para tanto, é preciso estar imerso 
nela, por exemplo, por meio do convívio.

Provavelmente, em algum lugar num passado 
distante, uma criança brincava entretida com um 
pedaço de madeira esculpido para parecer uma 
fera, quando seu irmão maior, de súbito, tomou-
-lhe das mãos o brinquedo, sem pedir, provocan-
do no mais novo um berreiro. Rapidamente, deve 

ter surgido em socorro do beberrão, um dos pais, 
no papel de juiz, fazendo cara feia ao mais velho, 
que, temendo uma represália diante da óbvia re-
provação dos genitores estampada na expressão 
facial, rapidamente devolve o objeto da discórdia 
ao irmão menor, que, satisfeito, para de chorar, 
voltando a reinar a paz no seio familiar. Assim 
provavelmente deve ter surgido o Direito.

Reconhecer a expressão facial no rosto das 
pessoas é uma habilidade humana inata na gran-
de maioria das pessoas, a qual nos permite con-
jecturar a respeito do humor delas, se é o melhor 
momento para iniciarmos um diálogo ou se é 
melhor fazer isso mais tarde, quando as expres-
sões faciais estiverem mais serenas. Quanto ao 
Direito, há uma grande discussão sobre ele ser 
uma criação intelectual do ser humano ou ser 
uma característica inata a todos nós; e isso faz 
grande diferença não só para a definição do que 
é o Direito, mas principalmente como esse fenô-
meno cultural deve ser pensado, estudado e apli-
cado na sociedade.

Franz Kafka (2006), no capítulo denominado 
“Diante da Lei”, da sua notória obra O Processo, 
apresenta uma alegoria representando a dificul-
dade da pessoa comum em acessar o mundo ju-
rídico, contando que, certa vez, um camponês foi 
procurar o judiciário e, ao chegar no local, um 
guarda o impedia de adentrar ao fórum, infor-
mando que, apesar de haver um lugar reservado 
para o homem, ele não poderia entrar de imedia-
to, devendo aguardar a vez do lado de fora. O ho-
mem ficou indignado, porque ele acreditava que 
não encontraria qualquer obstáculo ao acesso à 
justiça, já que essa deveria estar acessível a todos. 
O homem sentou-se para aguardar e lá, sentado, 
envelheceu. Durante todo tempo em que esteve 
sentado em frente à porta do judiciário nunca a 
viu ser fechada. Mas, ao tentar espiar porta aden-
tro, era desafiado pelo guarda a passar por ele e 
pelos demais guardas existentes no recinto. O 
homem nota que somente ele envelheceu, que o 
guarda e todas as coisas continuavam como no 
primeiro dia, imutáveis. No último dia de vida, 
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quase sem forças, o homem humilde pede ao 
guarda, mais uma vez, para adentrar ao recinto, 
mas o guarda nega e fecha a porta do tribunal. 
Moral da história: todas as coisas evoluem, me-
nos a ciência do Direito, que continua sempre 
igual, inclusive sua linguagem, e quem não está 
dentro jamais conseguirá entrar.

As correntes de estudo do Direito e o refle-
xo na vida cotidiana

A primeira corrente de estudo do Direito, de-
nominada de jus positivismo, entende o Direito 
como sendo uma criação intelectual do ser hu-
mano e, por conseguinte, uma invenção huma-
na, assim como o é, por exemplo, o celular. Na 
concepção de direito como invenção, qualquer 
assunto poderia ser proibido ou liberado por lei, 
como, por exemplo: a instituição da pena de mor-
te por dívida de impostos; a liberação da tortura 
em interrogatório policial; o racismo; o antisse-
mitismo; o sexismo; o especismo e outras formas 
nocivas de comportamento social; bastando ape-
nas, para a validade de uma lei aceitando com-
portamentos de intolerância, que ela seja elabo-
rada pelo poder legislativo estatal. Pela segunda 
corrente de pensamento, denominada jus natu-
ralismo, o Direito é uma qualidade intrínseca do 
ser humano como o é a capacidade de ler rostos, 
ou seja, próprio da essência humana, que pode 
ser experienciado por todos através do sentimen-
to de justiça e injustiça em face de uma situação. 
Como consequência dessa forma de pensar o 
Direito, as leis são declaradas em prol do ser hu-
mano, tendo como axioma máximo que o Direito 
está a serviço das pessoas e submisso aos valores 
humanos mais nobres, tais como: a vida; a liber-
dade; a igualdade; a segurança; a dignidade etc. 
Por isso se diz que a lei justa é uma declaração, 
uma descoberta, que seu texto não é uma criação 
cerebrina, ao contrário, sua redação sempre exis-
tiu latente no âmago do ser humano, por isso é 
percebida como justa.

Todavia, ambas as correntes filosóficas con-
cordam em algo. Elas definem o Direito como 

um conjunto sistematizado de regras para re-
gulamentar as relações interpessoais, a vida das 
pessoas em sociedade (NADER, 1996, p. 23). 
Elas entendem o Direito como um conjunto de 
proposições imperativas munidas de sanção, ou 
seja, de autorização para o uso da violência pelo 
Estado, no caso de descumprimento da regra de 
comportamento em sociedade. É a cara feia do 
pai avisando ao filho mais velho para devolver o 
brinquedo ao irmão mais novo, imediatamente, 
sob pena de ser castigado pela desobediência.

A regra de Direito segue um formato linguísti-
co específico que pode ser traduzido pela fórmula 
silogística: siga a conduta, se não, sofra a sanção 
(REALE, 1984, p. 94). Há na proposição jurídi-
ca a violência simbólica transmitida pela sanção 
usada como meio de coerção para desestimular 
o ímpeto de descumprir a norma, que diferen-
cia a proposição jurídica do Direito do impe-
rativo moral e religioso (KELSEN, 2009, p. 36). 
Em outras palavras, a proposição jurídica é um 
imperativo que autoriza o Estado a usar de vio-
lência física no caso de desvio da conduta impos-
ta. O uso da violência pelo Estado não ocorre no 
descumprimento do imperativo moral, que tem 
como sanção a reprovação social, como a falta de 
educação à mesa de jantar, que teria como sanção 
ao comensal mal-educado não ser mais convida-
do a fazer parte do grupo; também não ocorre na 
inobservância do imperativo religioso, que teria 
como consequência a expiação da alma no már-
more ardente do inferno e/ou a reencarnação.

De todas as produções de texto, o texto de lei 
permaneceu engessado em fórmulas redacionais 
seculares imutáveis, não há liberdade redacional 
para o legislador. Como exemplo dessas fórmulas, 
basta abrir dois ou três textos da legislação pátria 
e compará-los para constatarmos que os textos das 
leis são sempre na forma de articulados, ou seja, 
as proposições jurídicas estão postas em artigos 
numerados para fácil indicação e localização pelos 
técnicos. Por sua vez, os artigos podem estar sub-
divididos em parágrafos numerados, os parágra-
fos em incisos numerados, os incisos em alíneas, 
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as alíneas em itens. Interessante realçar que, por 
vezes, o texto normativo pode trazer em seu bojo 
uma pequena resenha contendo a finalidade da lei, 
denominada de preâmbulo, mas se esse preâm-
bulo não estiver dentro do texto articulado, não 
é considerado lei, ou seja, não é obrigatório; é o 
que acontece com o preâmbulo da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, que con-
tém um resumo dos principais direitos do povo 
brasileiro, mas não é aceito como obrigatório pelo 
Supremo Tribunal Federal (2003), órgão que tem a 
última palavra na hierarquia do poder judiciário; 
isso ocorre, simplesmente porque o preâmbulo 
não está dentro do corpo de texto articulado.

Por mais contraditório que possa parecer, o Di-
reito, mais que qualquer outra área do conhecimen-
to, se agarra à linguagem como recurso científico, 
pois para o Direito ser considerado uma categoria 
científica precisa ter, como em toda ciência, princí-
pios próprios e metodologia de estudo próprio. Daí 
a razão de o Direito apegar-se a palavras arcaicas e 
em desuso pela linguagem coloquial, mantendo um 
jargão técnico usado apenas pelos operadores do 
Direito, quase que impenetrável para quem não é 
do ramo, motivo de crítica por jornalistas, profes-
sores de português e profissionais de outras áreas 
do conhecimento, que denominam esse glossário 
de “juridiquês” (CIPRO NETO, 2016). São palavras 
como: enfiteuse; usucapião; saisine; impeachment; 
disregard; e astreinte fazem parte do dia a dia do es-
tudioso do Direito, desde a antiga Roma, berço da 
ciência jurídica, até os dias de hoje.

Não dá para mudar todo o vocabulário já ar-
raigado na cultura científica apenas para agradar 
aos que estão do lado de fora; basta tomar como 
exemplo dessa hercúlea dificuldade o Acordo 
Ortográfico de 1990, que não tem sido cumprido 
na integralidade pelos próprios países lusófonos 
signatários, pois algumas dessas palavras estão 
tão enraizadas no vocabulário popular que não 
admitem mudanças. 

As palavras usadas no “juridiquês”, em verda-
de, são pacotes de informações que embrulham 

teorias jurídicas enormes sobre responsabilidade, 
como impeachment, palavra inglesa que engloba 
a teoria da “destituição de alguém do cargo pú-
blico por improbidade administrativa”; astreinte, 
palavra francesa que quer dizer “pena pecuniária 
por dia de atraso no cumprimento de obrigação 
positiva em favor do credor imposta contra o de-
vedor pelo contrato ou pelo juiz da causa”; “usu-
capião”, termo derivado do latim que significa “a 
perda pelo proprietário da propriedade privada 
de seu patrimônio em favor do possuidor que 
ocupa o imóvel há longo tempo sem oposição”.

A despeito de parecer contraditório o uso do 
“juridiquês”, em verdade não o é. Ao contrário, 
seu uso facilita o operador do Direito, pois quan-
do este se depara com uma palavra do jargão téc-
nico jurídico já sabe, de antemão, que está diante 
de determinada teoria e, por conseguinte, que 
trabalhará com uma lei específica sobre determi-
nado assunto ao qual o vocabulário técnico faz 
referência. Mas, claro, ao custo de um texto final 
ininteligível à pessoa comum.

Uma característica interessante do texto produ-
zido para o mundo jurídico é o silogismo utilizado 
para correlacionar a lei aos casos submetidos a jul-
gamento, silogismo esse denominado de subsun-
ção. A subsunção diferencia-se da dedução, pelo 
seguinte, na dedução aparece primeiro a premissa 
maior contendo o caso geral, depois a premissa 
menor com o caso particular e, por fim, a conclu-
são com o resultado da dedução. Na subsunção, as 
premissas são apresentadas ao leitor de forma in-
vertida, ou seja, primeiro apresenta-se a premissa 
menor, depois a premissa maior e, por fim, a con-
clusão. Via de regra, em ciência, utiliza-se a forma 
dedutiva por ser a fórmula lógica mais simples de 
se demonstrar. O uso da subsunção como forma 
de demonstração é usada, exclusivamente, no di-
reito, porém, essa inversão de ordem das premis-
sas dificulta ao leitor enxergar a demonstração da 
conclusão, qual seja, que o caso geral - premissa 
maior - contém ou não contém o caso particular - 
premissa menor (WALD, 2002, p. 76).
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Fica fácil de visualizar que o texto de lei é a 
premissa maior, pois ele se aplica a todas as pes-
soas indistintamente, bem como que o fato social 
que contraria o texto da lei é a premissa menor, 
pois se aplica apenas àquele que contrariou o im-
perativo da lei (AMARAL, 2002, p. 80).

A construção narrativa nos textos jurídicos 

Dessa forma, nos textos jurídicos, os fatos so-
ciais são narrados no início das petições de acu-
sação e defesa. Como os fatos sociais são casos 
particulares, fazem parte da premissa menor. En-
tão, se fulano prometeu entregar uma saca de café 
a cicrano e não as entregou, esse fato social anti-
jurídico deve ser informado na primeira parte da 
narração da acusação e da defesa. Somente depois 
de expostos todos os acontecimentos referentes 
ao descumprimento da promessa de entrega da 
mercadoria é que, então, vem descrita na narra-
ção a lei a ser aplicada. Como a lei é genérica, ou 
seja, de interesse de toda a sociedade, ela compõe 
a premissa maior. Por fim, vem a conclusão, que 
aparece em último lugar na redação jurídica.

Se a redação é feita pela acusação, a conclusão 
deve ser que o réu violou a conduta prevista na 
proposição jurídica e, consequentemente, deve 
sofrer a sanção prevista na lei. Mas, se a redação é 
feita pela defesa, a conclusão deve ser que o réu se 
conduziu em conformidade com a lei e, portanto, 
não deve sofrer qualquer punição por isso. 

O juiz da causa usará o mesmo silogismo. Ao 
redigir a sentença, apresentará os fatos sociais 
que levaram as partes a procurar tutela no judi-
ciário, indicará a legislação a ser aplicada na so-
lução do problema, correlacionará os elementos 
do fato aos requisitos da lei e, havendo corres-
pondência entre elementos e requisitos, adota-
rá a tese da acusação, caso contrário, não sendo 
possível enquadrar o fato à lei, o juiz adotará a 
tese da defesa. Sempre seguindo a fórmula de-
dutiva da subsunção, ou seja, primeiro se escre-
ve a premissa menor, depois a premissa maior e 
em seguida a conclusão.

Mas a beleza artística da linguagem jurídica 
reside na interpretação do texto de lei. Interessan-
te exemplo é o caso do político Eduardo Cunha, 
que negou, diante da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, ter conta de investimento no exterior 
não declarada à Receita Federal, o que é proibido 
por lei. Mais tarde, com base em farto corpo de 
provas documentais, ele foi acusado de ter conta 
de investimento fora do Brasil pela Comissão de 
Ética da Câmara dos Deputados Federais. Em sua 
defesa, ele afirmou que não mantinha conta de 
investimento no exterior, mas, sim, empresa do 
tipo trust. Contudo, trust é uma empresa que tem 
como objetivo transferir rendimentos ao seu fun-
dador, com efeitos práticos muito similares aos 
de uma conta de investimento. Com base nessa 
similaridade, a acusação contra o Eduardo Cunha 
prevaleceu e ele foi cassado da função pública de 
Deputado Federal, sendo condenado a não po-
der exercer qualquer cargo público por oito anos 
(CALGARO; RAMALHO; GARCIA, 2016).

Se notarmos bem, conta de investimento e 
trust são coisas diversas para o mundo dos fatos. 
Na primeira, o interessado procura a instituição 
financeira pessoalmente para aplicar seu dinhei-
ro e na segunda o interessado abre uma empresa 
a qual distribui rendimentos aos seus fundado-
res. Como são fenômenos sociais diferentes e a 
proibição legal é voltada para abertura de conta 
de investimento no exterior, por que, então, o 
Deputado foi condenado, seria a pergunta de um 
leigo na área do Direito. 

Bem, a resposta não é de fácil assimilação, se-
não, vejamos: o intérprete do texto legal se utiliza 
de técnicas de hermenêutica para resgatar do texto 
da lei o fato social que se quer proibir, ou seja, in-
terpreta a lei para extrair do texto as condutas hu-
manas lícitas e ilícitas. Primeiramente, o intérprete 
faz uma análise gramatical do texto da lei, buscan-
do o sentido semântico das palavras utilizadas, 
desde o mais comum ao mais técnico. Daí, passa 
para análise lógica do texto, desconstruindo a pro-
posição jurídica e reconstruindo-a de maneiras di-
ferentes para verificar se aparecem incongruências 
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de ordem silogística. Depois, o interprete aplica 
ao texto a análise sistêmica, fazendo compara-
ções entre os textos de leis diversas que utilizam as 
mesmas palavras, coletando todos os significados 
possíveis para os verbetes que formam o núcleo da 
lei. Em seguida, o intérprete parte para a análise 
histórica do texto, procurando descobrir a razão 
pela qual a lei foi criada à época de sua elaboração 
e as modificações que o fato social nela previsto 
sofreram ao longo do tempo. Finalmente, o texto 
sofre a aplicação da interpretação teleológica e so-
ciológica. Com aquela interpretação, investiga-se, 
por meio de conjecturas, a aplicabilidade do texto 
legal nos dias de hoje e, com esta última forma de 
interpretação, investiga-se sobre a moralidade do 
uso do texto da lei (RÁO, 1999, p. 441-442).

No caso acima, devido às similaridades entre 
a aplicação financeira e a fundação de um trust, 
uma vez que ambos transferem dinheiro aos seus 
titulares, o intérprete entendeu ser aplicável a 
intepretação sociológica, pois seria imoral proi-
bir a ocorrência de um fato social e permitir a 
ocorrência de outro análogo apenas porque seus 
nomes são diferentes. E, por vezes, o que parece 
linguisticamente belo para alguns, pode parecer 
totalmente insano para outros.

As narrativas de vida na linguagem jurídica

Sem sombra de dúvida, linguagem jurídica 
tem como finalidade contar uma saga, uma des-
ventura, uma luta de vida. Suas narrativas trazem 
questões que envolvem seres humanos vitimados, 
alijados da dignidade e da comiseração de seus 
algozes. A injustiça é um sentimento que causa 
dores no estômago, deixa a boca amarga tanto na 
vítima, quanto na pessoa que a presencia. Quem 
é que não se sente revoltado ao ver um idoso em 
pé no transporte público, enquanto um jovem 
ocupa o assento preferencial sem ligar para a 
condição do próximo?

As narrações jurídicas são questões que en-
volvem, por exemplo, a história de uma mãe que 
carregava um feto anencefálico, sabendo que seu 

filho iria morrer com dores lancinantes logo após 
o parto, mas que, apesar de ser uma morte anun-
ciada, não podia interromper a gravidez; a histó-
ria do casal homoafetivo que, apesar de viverem 
juntos por anos, não podiam solenizar sua união 
perante a sociedade; a história do repórter que teve 
a notícia vetada porque envolvia pessoas do meio 
político; a história do aposentado que quer se de-
saposentar e voltar ao mercado de trabalho; a his-
tória das vítimas que perderam todos os bens para 
uma avalanche de lama ocorrida após a quebra da 
barragem de uma mineradora. Infinitas questões 
referentes às sagas humanas são redigidas todos os 
dias e submetidas ao sistema judiciário.

Cada uma dessas histórias forma um conjun-
to de precedentes judiciais chamados de juris-
prudências. As jurisprudências são casos já re-
solvidos, que foram publicados nos periódicos 
oficiais, para que a sociedade tenha conheci-
mento de como funciona a linha de raciocínio 
do direito. Essas publicações são uma das portas 
de entrada para o labirinto do pensamento e da 
linguagem jurídica.

Os juristas, técnicos da linguagem jurídica, 
por sua vez, classificam as jurisprudências por 
assunto e as transformam em artigos, palestras, 
monografias de direito, livros jurídicos e manuais, 
denominando todo o conjunto de doutrina. 

Dos casos mais famosos são extraídas máxi-
mas, orações curtas que servem de conselhos so-
bre o Direito. Algumas dessas máximas são tão 
antigas que ainda são ditas e escritas em latim, 
como, por exemplo, o princípio da anteriorida-
de da lei, que é rezado em latim assim: nullum 
crimem, nulla poena, sine praevia lege (não há 
crime, não há pena, sem lei anterior). A partir de 
então, essas máximas são utilizadas como argu-
mento de autoridade irrefutável, como princípios 
de sabedoria, um lugar comum de onde não se 
pode fugir sem se ofender todo arcabouço de pre-
cedentes já julgado.
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A linguagem jurídica, portanto, é um fenôme-
no cultural muito antigo, que exige dedicação to-
tal daquele que pretende conhecê-la. Surge para 
explicar o Direito como um sentido de justiça, 
uma capacidade de sentir inerente a todos os hu-
manos, que causa sensações físicas de conforto e 
desconforto. Ela se apresenta como um imperati-
vo de conduta a ser observado por todos, sem ex-
ceção, sob pena de sofrer a coação estatal. A reda-
ção das leis segue padrões de linguagem diversos 
das demais formas redacionais, pois é estruturada 
na forma articulada numerada. Os textos direcio-
nados ao poder judiciário seguem uma linha de 
raciocínio silogístico que não se encontra em ne-
nhuma outra ciência, na qual se inverte a ordem 
de aparecimento das premissas maior (a lei) e me-
nor (o fato social) (WALD, 2002). O vocabulário 
jurídico é arcaico, tornando a redação hermética 
aos não técnicos. As narrativas das redações são 
sempre histórias de vida de pessoas que passaram 
ou passam por uma desventura. As resoluções das 
causas são fundamentais em soluções dadas a ca-
sos precedentes, que são transformados em máxi-
mas e estas, em princípios norteadores. 

Enfim, todo esse esforço de linguagem para 
demonstrar, às pessoas envolvidas na saga, a jus-
tiça das decisões das causas, o que parece uma in-
sanidade ao homem comum por culpa da arcaica 
e rebuscada linguagem jurídica.

Considerações finais

Quanto ao percurso narrativo próprio da her-
menêutica jurídica, configura-se a forma arcaica 
do processo de interpretação próprio do campo 
jurídico. Há, na ciência da linguagem, estudos so-
bre o processo de significação no campo jurídico 
que trazem outros elementos de interpretação e 
que devem ser considerados no campo do direito, 
trata-se das contribuições teóricas da semiótica 
jurídica. Um campo a ser investigado na área do 
Direito. Se considerarmos as discussões contem-
porâneas no Senado Federal e no Supremo Tribu-
nal Federal sobre o processo de responsabilidade 
dos juízes no que tange suas formas de interpreta-

ção, devendo limitá-las, e trazerem responsabili-
dades aos juízes em função da forma como inter-
pretam os casos concretos, temos argumentos que 
respaldam a necessidade de ampliar os estudos da 
semiótica jurídica no campo do direito em detri-
mento ao tradicional estudo hermenêutico que 
não dá conta de todos os aspectos da construção 
de sentido no contexto da sociedade globalizada e 
tecnológica, uma vez que esse modelo de socieda-
de traz elementos midiáticos e de espetaculariza-
ção das práticas sociais que interferem na forma 
como os sentidos são construídos em diversos 
campos sociais, inclusive no campo jurídico. A 
linguagem nesse modelo de sociedade é carrega-
da de questões econômicas, políticas, culturais e o 
jogo de poder, o capital simbólico que os autores 
sociais utilizam para defender seus interesses, não 
são condizentes de serem interpretados conforme 
o percurso narrativo da hermenêutica jurídica, 
abrindo um campo de pesquisa na área voltada 
para a semiótica jurídica. 

Quanto aos aspectos relacionados às narrati-
vas jurídicas, temos discussões interessantes so-
bre o processo de persuasão, apontado em Bruner 
(2014) ao discorrer sobre os juízes, júris e os limi-
tes processuais das próprias leis. As ações são de-
cididas não apenas por seus méritos jurídicos, mas 
também pelo engenho da narrativa de um advoga-
do. O autor nos apresenta uma questão interessan-
te para a reflexão ao mencionar que 

Assim como a ficção literária reverencia 
o familiar visando alcançar a verossimilhan-
ça, as histórias da justiça devem honrar os 
artifícios da grande ficção se quiserem con-
seguir o máximo dos juízes e dos júris. Um 
romancista amigo meu passou alguns meses 
em Nápoles para “absorver” as suas paisa-
gens e os seus cheiros enquanto se preparava 
para escrever um romance ambientado lá. 
Uma advogada litigante faria muito bem se 
mergulhasse em romances e peças de teatro 
sobre o assunto que tem em mãos antes de 
traçar uma estratégia para o seu caso (BRU-
NER, 2014, p. 22) 
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Com base nas palavras de Bruner, objetivamos 
ampliar os estudos no campo jurídico com o pro-
pósito de ampliar as pesquisas sobre narrativas de 
vida no campo jurídico e os estudos semióticos. 
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