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ABSTRACT

The author presents both the proposed educational project and 
the work produced at the Legal Portuguese class pertaining to 
the “Initial Training  Course for the New Federal Judges of the 
4rth Region”, conducted by Emagis-TRF4, in 2015.
He aims at identifying how the judge uses the text and the 
language during his/her duties, as well as knowing and 
experiencing the language in a variety of judicial contexts.
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RESUMO

Apresenta o projeto pedagógico proposto e o trabalho desen-
volvido no módulo de Português Jurídico, no “Curso de Forma-
ção Inicial para os Novos Juízes Federais da 4a Região”, realizado 
pela Emagis-TRF4 em 2015. 
Busca identificar os usos que o juiz faz dos textos e da lingua-
gem no exercício de suas atividades, bem como conhecer e ex-
perimentar a linguagem nos distintos contextos judiciários.
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1 INTRODUÇÃO

No ano de 2015, a Escola de Magistratura do Tribunal 
Regional Federal da 4a Região realizou curso de formação inicial 
para os novos juízes federais substitutos que ingressaram na 
carreira. Entre as várias áreas abordadas, foi incluído módulo 
de 44 horas-aula para tratar do Português Jurídico, que ocorreu 
entre 29/6/2015 e 6/7/2015.

Tendo atuado como coordenador do referido módulo, meu 
objetivo neste breve artigo é apresentar o projeto pedagógico 
proposto e as atividades realizadas, tratando das questões rela-
cionadas à linguagem, ao texto e ao juiz. 

Além de suscitar debate sobre a temática, nosso objetivo é 
chamar a atenção para a importância das discussões relaciona-
das à linguagem e aos textos judiciários na formação e no aper-
feiçoamento dos magistrados, uma vez que se trata de temática 
relevante para exercício da magistratura e que desempenha 
papel fundamental para uma prestação jurisdicional adequada 
e republicana. 

2 BASE METODOLÓGICA DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL

A Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 
4a Região, de acordo com os normativos da Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam)1, organi-
zou, em 2015, curso de formação inicial para os juízes aprova-
dos no XVI Concurso Público para Provimento de Cargo de Juiz 
Federal Substituto da 4a Região. 

Como previsto e explicitado em seu programa pedagógi-
co, aprovado pela Enfam, esse curso de formação inicial foi es-
truturado em módulos e pretendeu ser fruto de obra coletiva 
pensada por magistrados mais experientes, com proposta de 
atender às demandas democráticas da atual sociedade brasileira 
em consonância com as especificidades da Justiça Federal. 

Para fazer frente ao desafio de promover a formação inicial 
dos novos magistrados e proporcionar-lhes desenvolvimento 
ético, técnico-jurídico, humanístico e multidisciplinar, a proposta 
pedagógica do curso foi embasada em concepções curriculares 
contemporâneas voltadas à formação e capacitação do magis-
trado, considerando o desenvolvimento de competências do 
novo juiz para o exercício pleno da jurisdição. A partir dessa 
premissa, entendeu-se que o período de formação do magistra-
do deveria privilegiar ações formativas que considerassem estra-
tégias de aprendizagem alicerçadas no binômio teoria/prática. 

Para tanto, o curso foi dividido em vários módulos, preten-
dendo cada um deles oportunizar a exposição do novo juiz à 
realidade concreta do exercício da carreira, a fim de que pudes-
se aplicar a teoria (já largamente estudada na preparação para 
o concurso) e refletir sobre os desafios de sua atuação prática 

na carreira em início (recriando a teoria num sentido concreto 
para sua ação).

O projeto pedagógico do curso pressupunha que cada co-
ordenador estruturasse seu módulo com base nessas premissas 
e que fossem utilizadas ferramentas pedagógicas que permi-
tissem essa abordagem, como simulações, assistência a filmes, 
audiências, visitas, estudos de caso, debates, entre outros.

Os conteúdos e as atividades previstas para as disciplinas 
deveriam estar em consonância com as competências a serem 
desenvolvidas ou adquiridas, guardando sintonia com o objeti-
vo traçado para cada módulo e observando as diretrizes cons-
tantes do Manual Executivo da Formação Inicial, elaborado pelo 
Conselho da Justiça Federal para o Plano de Aperfeiçoamento e 
Pesquisa para Juízes Federais.

3 JUSTIFICATIVA PARA JUÍZES DISCUTIREM LINGUAGEM E TEXTO

Antes de tudo, é preciso entender e justificar porque é im-
portante que os juízes discutam a temática relacionada à lin-
guagem e aos textos, incorporando isso às competências que 
devem ser desenvolvidas, avaliadas e aperfeiçoadas no início e 
ao longo da carreira da magistratura.

Para compreendermos a relevância dessa temática, come-
çamos por considerar que a jurisdição envolve a mediação e a 
solução de conflitos entre as pessoas. Acontece entre elas por-
que houve contato entre pessoas que não puderam, sozinhas, 
resolver determinada questão e, por isso, necessitam da media-
ção de um terceiro imparcial para resolver o impasse. 

Para chegar à adequada solução para aquele conflito, o juiz 
ouvirá os argumentos de cada uma das partes (pretensão e res-
posta), colherá as informações necessárias para se esclarecer 
(prova) e, então, decidirá o caso concreto de forma racional, 
motivada e jurídica (sentença). Todas essas atividades envolve-
rão linguagem e comunicação entre as pessoas (juiz, partes, ad-
vogados, testemunhas, peritos, servidores). Portanto, linguagem 
e texto são essenciais para o juiz, porque é por intermédio deles 
que o juiz consegue as informações que necessita para julgar 
(argumentos e provas) e comunica às partes e à sociedade o 
resultado desse julgamento (decisões e sentenças).

Os novos juízes, a quem o curso de formação inicial se 
destinava, já haviam provado sua capacitação técnica e seus 
conhecimentos jurídicos no concurso em que há pouco tinham 
sido aprovados. Possuíam inegável conhecimento jurídico e se 
encontravam tecnicamente capacitados para processar os feitos 
e resolver os conflitos postos nos processos judiciais. 

Agora seria o momento de prepará-los para passar à prática, 
exercendo a jurisdição e assim experimentando, na vida real, os 
conhecimentos que demonstraram possuir. Exercendo a juris-
dição, irão calibrando esses conhecimentos e aperfeiçoando-os 
pela prática cotidiana. Muitas vezes, vão atuar longe das condi-
ções ideais, mas submetidos a situações de pressão decorrentes 
da complexidade dos feitos ou da quase invencível carga de 
trabalho a que se submetem nas unidades judiciárias.

Entretanto, antes de passarem ao exercício profissional 
propriamente dito, foi concebido que passassem por Curso de 
Formação Inicial, oportunidade em que poderão aprimorar e afi-
nar as habilidades e capacidades que irão necessitar no cotidiano 
judiciário das varas e juizados em que inicialmente atuarão. 

[...] a proposta pedagógica do curso foi 
embasada em concepções curriculares 

contemporâneas voltadas à formação e 
capacitação do magistrado, considerando o 

desenvolvimento de competências do novo juiz 
para o exercício pleno da jurisdição.
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Com objetivo de atender a esses 
objetivos, foram concebidos alguns mó-
dulos do Curso de Formação Inicial, ca-
pazes de dar o necessário suporte inicial 
aos novos magistrados quanto a essas 
habilidades discursivas, que envolvem 
comunicação e argumentação na pers-
pectiva do juiz. 

Os módulos de Português Jurídico 
e de Técnica de Elaboração da Sentença 
Cível estão inseridos no Curso de 
Formação Inicial, havendo encadeamen-
to entre todos os módulos numa sequ-
ência que permita o melhor resultado 
a partir do que está sendo exposto aos 
participantes (novos juízes)2. 

Esses dois módulos são antecedi-
dos por aquele que trata de Recursos 
da Informação, que apresenta aos par-
ticipantes as ferramentas e sistemas 
eletrônicos que deverão ser utilizados 
pelos magistrados na elaboração de suas 
decisões/sentenças e no trabalho judici-
ário cotidiano. São também intercalados 
com atividades envolvendo os módu-
los de Estágio em Vara Cível, Prática 
Jurisdicional e Realização de Audiências. 

Para não somente possibilitar que as 
atividades fiquem menos cansativas (in-
troduzindo variedade nas temáticas), mas 
também gradativamente facultar aos no-
vos juízes experiências concretas de prá-
tica de sentença e audiência, os demais 
módulos foram iniciados gradualmente à 
medida que os novos juízes participavam 
de Técnica de Sentença Cível. 

Acreditamos que essa sistemática 
de módulos entrelaçados e simultâneos 
atendeu às expectativas dos novos juí-
zes e teve bons resultados pedagógicos, 
permitindo que teoria e prática fossem 
acontecendo simultaneamente ao longo 
do curso.

4 OBJETIVOS GERAIS DO MÓDULO DE 

PORTUGUÊS JURÍDICO

Este módulo do Curso de Formação 
Inicial foi concebido para desenvolver 
capacidades e habilidades relacionadas 
à argumentação, à comunicação e à ela-
boração do discurso judiciário, lidando 
com ferramentas que o novo magistra-
do utilizará para se relacionar com os 
outros, conduzir seus processos, colher 
as informações e provas que necessita 
para julgar, decidir e comunicar suas 
decisões aos outros. 

A intenção que, ao final do módulo, 
o participante fosse capaz de:

– identificar os usos que o juiz faz 
dos textos e da linguagem no exercício 
de suas atividades, em distintas situa-
ções, contextos e perspectivas;

– conhecer e experimentar os usos 
da linguagem em diversos contextos que 
envolvem a atividade judiciária, reconhe-
cendo a importância da comunicação 
adequada e precisa para o desempenho 
das atribuições do magistrado, e estando 
consciente das consequências de suas 
escolhas textuais para os outros partici-
pantes do processo judiciário, especial-
mente partes e advogados;

– reconhecer os textos e a linguagem 
como ferramentas importantes para o 
magistrado, conhecendo e experimen-
tando diversas situações, contextos e 
perspectivas de comunicação envolvidos 
na atividade judiciária.

A proposta deste módulo não foi 
transmitir conhecimentos teóricos pron-
tos aos novos magistrados, mas tentar 
lhes propiciar espaços para reflexão e 
prática nessas habilidades específicas, 
contribuindo assim para o desempenho 
de suas novas funções na perspectiva do 
texto, da linguagem e da elaboração de 
decisões e sentenças, com ênfase na área 
cível (não criminal). 

Os módulos sobre argumentação 
e discurso foram concebidos para dar 
conta dessas habilidades e competên-
cias, numa sequência que começa com 
a abordagem da linguagem numa pers-
pectiva estática (o juiz usando textos), e 
depois prossegue numa perspectiva di-
nâmica (o juiz construindo seus textos). 

No primeiro módulo (tratado neste 
artigo), abordando o Português Jurídico, 
pretendemos enfocar a linguagem e o 
texto na perspectiva do juiz (“A lingua-
gem, o texto e o juiz”). Depois, num 
segundo módulo (que pretendemos 
tratar em outro artigo), abordando as 
“Técnicas de Elaboração da Sentença 
Cível”, procuramos enfocar os processos 
que envolvem a construção da sentença 

pelo juiz (“A Decisão e sua Escrita – A 
Construção do Texto pelo Juiz” – módulo 
subsequente do curso). 

Muitas das questões tratadas nesses 
dois módulos seriam retomadas em ou-
tros momentos do Curso de Formação 
Inicial, a partir de outras perspectivas. 
Essa sobreposição não é fruto de equí-
voco pedagógico, mas é conveniente 
que aconteça. Primeiro, porque permite 
revisitar aqui temas apenas indiretamen-
te relacionados à comunicação, abordan-
do-os na perspectiva da comunicação e 
da produção textual, o que os resgata 
e enriquece. Segundo, porque permite 
que temas desses módulos sejam expor-

tados para outros momentos do curso, 
abordando-os lá, então, em perspectivas 
distintas da comunicação, novamente 
enriquecendo o processo pedagógico. 

Com isso, pretendemos que o novo 
magistrado tivesse informações e oportuni-
dade para elaborar suas próprias reflexões 
críticas sobre a temática e pudesse criar 
suas estratégias e soluções para utilizar es-
sas informações no exercício da jurisdição 
e no desempenho de suas novas funções.

5 ESTRUTURA CURRICULAR DO MÓDULO 

DE PORTUGUÊS JURÍDICO

Esse módulo foi dividido em dezoi-
to aulas, duas oficinas e uma avaliação, 
cada uma sendo prevista para duas 
horas-aula, num total de 44 horas, en-
volvendo estas atividades: conferências, 
aulas expositivas com especialistas, exer-
cícios práticos, debates, estudo de caso 
e oficinas. Mesmo nas aulas expositivas, 
procurou-se privilegiar a prática e a troca 
de experiências entre os participantes.

Estas foram as disciplinas previstas 
para o módulo:

1 – Abertura do módulo; 2 – 
Introdução ao texto; 3 – O juiz como 
escritor; 4 – A linguagem na perspectiva 
da comunicação e da persuasão; 5 – A lin-
guagem na perspectiva judiciária (destina-
tários dos textos do juiz); 6 – A linguagem 
na perspectiva judiciária (consequências 
dos textos do juiz); 7 – A linguagem na 

A Desembargadora Marga também é reconhecida pelas 
leituras literárias que faz, sendo magistrada com invejável 
cultura literária, muitas vezes, inclusive, presente nos votos e 
julgamentos que profere
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perspectiva judiciária (escolhas feitas pelo juiz nos textos); 8, 9, 10 
e 11 – Linguagem na perspectiva técnica (lendo e interpretando); 
12, 13, 14 e 15 – Linguagem na perspectiva técnica (redigindo e 
revisando); 16 – Juízes que leem e escrevem outros textos; 17 – 
Estudo de caso (quando o juiz não fala o que devia ter falado); 
18 – Exercício prático (retrabalho por texto ambíguo) (reserva téc-
nica); 19 – Avaliação e encerramento; 20, 21, 22 e 23 – Oficina de 
texto (o texto do juiz sob análise).

6 DESENVOLVIMENTO DAS DISCIPLINAS DO MÓDULO

O projeto pedagógico do módulo previa as diversas aulas, 
com especificação das respectivas ementas, cargas horárias, ob-
jetivos específicos, conteúdo programático, docente convidado 
e metodologia sugerida. Para ministrar cada uma das aulas, fo-
ram convidados profissionais especializados na respectiva área, 
entre magistrados e profissionais especialistas. 

Quanto aos magistrados que atuaram como docentes, foram 
convidados colegas experientes na respectiva área, que estives-
sem interessados em partilhar e discutir suas experiências com os 
colegas que recém ingressavam na carreira. A intenção não era 
apenas que ensinassem, mas que também estivessem dispostos 
a aprender com as diferentes perspectivas e variados backgroun-
ds trazidas pelos novos colegas à carreira da magistratura. 

Quanto aos docentes que não eram magistrados, foram 
convidados profissionais de reconhecida experiência, que esti-
vessem dispostos a colaborar com o módulo e com a formação 
dos novos magistrados. Embora o grupo de alunos fosse pe-
queno (restrito aos magistrados recém-ingressos na carreira), 
todos os profissionais convidados dispuseram-se a participar 
e a contribuir, trazendo um aporte relevante para o módulo 
e permitindo que perspectivas externas à magistratura fossem 
trazidas e discutidas. 

6.1 ABERTURA E INTRODUÇÃO AO TEXTO

As duas aulas iniciais trataram da abertura do módulo e 
fizeram a introdução às noções de texto judiciário. Foram mi-
nistradas pelo coordenador do módulo, com quatro horas-aula, 
objetivando que, ao final, o participante fosse capaz de:

– conhecer a proposta, os objetivos, a metodologia e as 
disciplinas que serão tratadas no módulo, tendo uma visão geral 
do que será abordado, de como essas questões se relacionam 
entre si e como se refletem na carreira da magistratura;

– compreender como o juiz se relaciona com os textos 
(orais e escritos) que produz e consome no exercício da ati-
vidade judicante, reconhecendo a linguagem e os textos como 
ferramentas importantes para o exercício da magistratura; 

– sensibilizar-se com a importância dos textos e do uso 
da linguagem para a atividade judicante, reconhecendo 
consequên cias que textos malconstruídos ou linguagem mal-
-utilizada podem trazer para o exercício da magistratura.

O conteúdo desenvolvido tratou destes temas: proposta, 
objetivos e metodologia. Relações do juiz com o texto. Usos 
da linguagem pelo juiz. Textos judiciários escritos e orais. 
Importância do texto e da linguagem para o juiz. Erros e dificul-
dades provocados pelos textos e pela linguagem.

A metodologia sugerida envolvia estas atividades:
– apresentação expositiva sobre proposta, objetivos, me-

todologia e disciplinas do módulo (60 minutos), aproveitando 
para conhecer os participantes e suas experiências quanto à te-
mática do módulo (textos e linguagem);

– exercício prático sobre a forma do texto (30 minutos), 
apresentando aos participantes peças mal-elaboradas ou mal-
-escritas, discutindo os aspectos equivocados utilizados e as 
consequências que trazem quanto à comunicação e à compre-
ensão dos textos, e estimulando que os participantes sugiram 
melhorias ou correções;

– debate livre com os participantes sobre juiz, linguagem e 
texto (60 minutos), estimulando discussão sobre: Qual a relação 
do juiz com a linguagem? Como o juiz se relaciona com os tex-
tos? Que habilidades o magistrado deve ter quanto à linguagem 
e à comunicação? Isso importa? Por quê? Como aprimorá-las ao 
longo da carreira?

– apresentação expositiva sobre a linguagem do juiz em 
seus contatos (60 minutos), abordando: formalismo e infor-
malidade; escrita e oralidade no cotidiano judiciário; presença 
da oralidade e sua gramática (audiências, julgamentos cole-
giados, notas taquigráficas, interceptações telefônicas, registro 
e degravação de audiências); autonomia, independência e im-
pessoalidade dos textos produzidos pelo juiz (cumprimento de 
mandados, imutabilidade da sentença); juiz como consumidor 
e produtor de textos (divisão da produção textual do juiz; auxi-
liares do juiz; gestão textual);

– exercício prático sobre consequências e dificuldades do 
erro nos textos e das falhas na comunicação (30 minutos), apre-
sentando aos participantes um caso concreto, discutindo o erro, 
suas consequências e como poderia ser evitado.

6.2 O JUIZ COMO ESCRITOR

Essa aula foi ministrada no formato de conferência pelo jorna-
lista, escritor e advogado José Antônio Pinheiro Machado, com 2 
horas-aula, objetivando que, ao final, o participante fosse capaz de:

– conhecer uma perspectiva externa à magistratura, sobre a 
forma como os magistrados são vistos enquanto escritores de 
textos judiciários;

– sensibilizar-se quanto à importância da temática da co-
municação, da linguagem e da escrita para o exercício da ma-
gistratura, a partir da experiência trazida por profissional de 
“fora” da magistratura, mas com vasta experiência na área da 
comunicação e da produção textual, e que possa partilhar esses 
conhecimentos e experiências com os novos juízes.

O conteúdo desenvolvido tratou do juiz como escritor, 
na perspectiva de um homem de letras (advogado, jornalista 
e escritor). A proposta foi conversa informal, com profissional 
(não magistrado) reconhecido na área da comunicação, com 
vasta experiência profissional e capaz de transmitir aos novos 
magistrados informações relevantes sobre a produção textual 
e comunicativa dos juízes, sensibilizando-os para a temática da 
linguagem e da comunicação.

6.3 A LINGUAGEM NA PERSPECTIVA DA COMUNICAÇÃO 

E DA PERSUASÃO

Essa aula foi ministrada no formato conferência pelo 
Professor Cláudio Moreno, com 2 horas-aula, objetivando 
que, ao final, o participante fosse capaz de:
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– compreender como a linguagem é 
utilizada para comunicação e persuasão, 
enfatizando sua importância no direito e 
nas atividades jurídicas;

– conhecer algumas técnicas e 
ferramentas que o escritor pode se 
utilizar para melhorar sua escrita em 
termos de comunicação, persuasão e 
convencimento.

O conteúdo desenvolvido tratou da 
temática da comunicação e da persu-
asão no direito, bem como do uso da 
linguagem para o convencimento e apre-
sentação de técnicas e ferramentas que 
podem ser utilizadas pelo magistrado na 
elaboração de seus textos. 

A metodologia sugerida envolvia 
aula expositiva, com exemplos práticos 
e casos concretos, a partir da experiên-
cia e do vasto conhecimento do docente 
na área da comunicação, da linguagem 
e da persuasão.

6.4 A LINGUAGEM NA PERSPECTIVA 

JUDICIÁRIA (DESTINATÁRIOS DOS TEXTOS 

DO JUIZ)

Essa aula foi ministrada pela Juíza 
Federal Taís Schilling Ferraz, com 2 
horas-aula, objetivando que, ao final, o 
participante fosse capaz de:

– identificar as funções dos textos 
judiciários, compreendendo intenções e 
possibilidades de uso desses textos com 
finalidades atípicas e as consequências 
que isso traz; 

– perceber que os textos judiciários 
têm distintos destinatários (partes, advo-
gados, servidores, tribunal de recurso, ci-
dadãos, sociedade), cada um desses desti-
natários com diferentes interesses e sendo 
capaz de leituras distintas desses textos; 

– identificar a linguagem apropriada 
para utilizar em cada situação específica 
de atividade judiciária, compreendendo as 
distinções e os limites da linguagem técni-
ca, da linguagem coloquial e do discutido 
“juridiquês” na comunicação judiciária.

O conteúdo desenvolvido tratou 
destes temas: Função dos textos judiciá-
rios. Textos judiciários atípicos (sentença 
poética; formas não usuais de petição e 
sentença). A quem os textos do juiz se 
dirigem? A questão dos destinatários dos 
textos do juiz. Como esses destinatários 
veem esses textos? Uso da linguagem 
nos textos judiciários: linguagem técnica, 
linguagem coloquial e “juridiquês”.

A metodologia sugerida envolvia 
aula expositiva, com exemplos práticos 
e casos concretos a partir da experiência 
profissional da docente.

6.5 A LINGUAGEM NA PERSPECTIVA 

JUDICIÁRIA (CONSEQUÊNCIAS DOS TEXTOS 

DO JUIZ)

Essa aula foi ministrada pelo coor-
denador do módulo, com 2 horas-aula, 
objetivando que, ao final, o participante 
fosse capaz de:

– compreender que as escolhas que 
o juiz faz quanto à sua linguagem (poli-
da, áspera, técnica, neutra, parcial) têm 
consequências quanto às outras pessoas 
e quanto ao juiz;

– compreender que os deveres im-
postos aos magistrados também alcan-
çam as escolhas que devem fazer quanto 
à sua linguagem, enfatizando os aspectos 
conciliatórios e apaziguadores que um 
apropriado uso da linguagem pode trazer, 
especialmente no que diz respeito aos 
deveres de imparcialidade e urbanidade;

– refletir sobre suas escolhas quanto 
à linguagem empregada em textos e situ-
ações de comunicação, orais ou escritas, 
de forma a evitar conflitos desnecessá-
rios, preservar a autoridade do juiz e se 
manter em posição de imparcialidade 
em relação aos interlocutores. 

O conteúdo desenvolvido tratou 
destes temas: A linguagem na perspecti-
va judiciária. As consequências dos textos 
do juiz. Como nossa linguagem interfe-
re no mundo? Como nossa linguagem 
afeta os outros? Texto como “arma de 
ataque” ou “escudo de defesa”. Texto 
e conciliação. Deveres do juiz e seus 
reflexos sobre a comunicação judiciária. 
Imparcialidade do juiz e reflexos na lin-
guagem. Urbanidade na linguagem.

A metodologia sugerida envolvia 
aula expositiva, com exemplos práticos 
e casos concretos a partir da experiência 
profissional do docente.

6.6 A LINGUAGEM NA PERSPECTIVA 

JUDICIÁRIA (ESCOLHAS FEITAS PELO JUIZ 

NOS TEXTOS)

Essa aula foi ministrada pelo coorde-
nador do módulo, com duas horas-aula, 
objetivando que, ao final, o participante 
fosse capaz de:

– identificar como o contexto do tex-
to interfere e influencia na comunicação, 

especialmente quanto à identificação da 
mensagem, da intenção do emitente e 
da compreensão pelo destinatário;

– ter uma visão geral sobre a questão 
da significação das palavras e termos que 
utiliza, recebendo algumas orientações 
sobre a utilização de diversos tipos de 
dicionários e como isso pode melhorar 
a comunicação; 

– compreender que as escolhas 
que fazemos em nossos textos refletem 
nossa época, nossa visão de mundo e 
nossas perspectivas. 

O conteúdo desenvolvido tratou des-
tes temas: Contextos de comunicação. 
Importância do contexto para determinar 
o significado das palavras e interpretar 
nossas intenções. Como isso pode ser 
usado em nosso favor? Textos, palavras 
e significados. Uso dos dicionários como 
ferramenta para o juiz. Palavras e sua 
carga ideológica. Escolhas feitas pelo juiz 
nos textos. Linguagem, visão de mundo 
e perspectivas.

A metodologia sugerida envolvia aula 
expositiva, com exemplos práticos e casos 
concretos a partir da experiência profissio-
nal do docente. Também foram propostos 
exercícios práticos, envolvendo discussão 
sobre casos concretos relacionados ao 
exercício da magistratura e situações que 
poderiam ser vivenciadas pelos novos juí-
zes no exercício de suas funções. 

6.7 A LINGUAGEM NA PERSPECTIVA 

TÉCNICA (LENDO E INTERPRETANDO)

Aqui se procurou deixar de lado o 
direito e a experiência jurídica propria-
mente dita, buscando auxílio de docen-
tes que tivessem formação teórica nas 
áreas da linguística e da comunicação, 
para que pudessem trazer ferramentas 
não jurídicas, que auxiliassem os novos 
juízes a compreender o desenvolvimento 
de suas atividades numa perspectiva da 
linguagem e da comunicação.

Para tanto, convidamos as Professoras 
Alexandra Feldekircher Müller3 e Carolina 
Knack4, com formação nas áreas de lin-
guística e linguagem, que atuam também 
em faculdades de direito, ministrando as 
disciplinas de “Língua Portuguesa” para 
alunos de cursos de direito. A intenção 
era buscar conhecimentos fora do direito 
que pudessem ser transmitidos aos parti-
cipantes do curso e por eles apropriados, 
estimulando reflexão sobre como tais co-
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nhecimentos técnicos da linguística poderiam contribuir para o 
desempenho da magistratura. 

As duas docentes convidadas apresentaram a temática nes-
sa aula (“lendo e interpretando”) e na aula seguinte (“redigindo 
e revisando”), tendo atuado em conjunto porque suas áreas de 
especialização também eram distintas, embora complementa-
res. Uma delas trabalhava com a palavra solta (especializada em 
dicionários), e a outra trabalhava com a palavra no contexto da 
frase (especializada no uso da linguagem). Assim considerando 
a linguagem numa perspectiva estática (palavras) e noutra di-
nâmica (frases), creio que se conseguiu um debate produtivo 
com os participantes do módulo, que tinham formação jurídica. 

Essas duas aulas foram complementadas ao final, com 
oficina de textos, em que foram examinados os textos produ-
zidos pelos participantes no respectivo estágio profissional 
que já tinham iniciado, quando estavam já redigindo senten-
ças e decisões em processos aos quais lhes foram atribuídos 
para julgamento. 

Essa primeira aula, envolvendo a leitura e a interpretação, 

foi ministrada pelas Professoras Alexandra Feldekircher Müller e 
Carolina Knack, com oito horas-aula, objetivando que, ao final, 
o participante fosse capaz de:

– compreender os processos de leitura e interpretação de 
textos em geral, recebendo noções básicas sobre esses pro-
cessos, e enfatizando questões gerais que possam contribuir 
para a prática judiciária e auxiliar os participantes no exercício 
da magistratura; 

– desenvolver habilidades específicas relacionadas à leitura, 
à análise e à interpretação de textos, que possam ser depois 
utilizadas pelos participantes para sua prática judiciária;

– conhecer técnicas de resumo, relatório e resenha que 
permitam aos participantes melhorar e agilizar o exame de pe-
ças e documentos processuais (petições, documentos, atas de 
audiência, elementos probatórios etc.), visando aprimorar no 
participante as habilidades necessárias para elaboração de rela-
tórios e resumo de questões discutidas nos processos judiciais, 
inclusive, quanto à identificação dos pontos controvertidos e 
separação das informações relevantes para o julgamento, sepa-
rando o que é essencial do que não é essencial nas informações 
contidas nos autos judiciais. 

O conteúdo desenvolvido nessa aula tratou destes temas: 
Interpretação; leitura. O contexto da produção do texto: a lin-
guagem e os interlocutores. A leitura e o modo de organização 
dos discursos: tipologia e gêneros textuais. Resumo, resenha e 
relatório: possibilidades de leitura e síntese.

A metodologia sugerida envolvia aula expositiva, com 
exemplos práticos e casos concretos a partir da experiência 
profissional das docentes. Também foram realizados debates e 

exercícios práticos, envolvendo discussão sobre casos concretos 
relacionados ao conteúdo proposto.

6.8 A LINGUAGEM NA PERSPECTIVA TÉCNICA (REDIGINDO E 

REVISANDO)

Dando prosseguimento ao tratamento da linguagem na 
perspectiva técnica, agora procuramos que fossem tratadas as 
atividades relacionadas à redação e à revisão textuais, sendo 
essa aula ministrada pelas Professoras Alexandra Feldekircher 
Müller e Carolina Knack, com oito horas-aula, objetivando que, 
ao final, o participante fosse capaz de:

– compreender os processos de redação e revisão de textos 
em geral, recebendo noções básicas sobre esses processos, e 
enfatizando questões relacionadas à prática judiciária, que pos-
sam contribuir para a prática judiciária e auxiliar os participantes 
no exercício da magistratura; 

– desenvolver habilidades específicas relacionadas à reda-
ção e à revisão de textos em geral, que possam contribuir para 
a prática judiciária;

– conhecer técnicas de planejamento e elaboração de textos 
que permitam ao participante melhorar e agilizar a redação e a 
revisão dos textos produzidos pelo e para o juiz (como redigir 
nossos textos com eficiência?); 

– conhecer e ter explorado ferramentas e técnicas que per-
mitam ao participante melhorar sua eficiência textual.

O conteúdo desenvolvido tratou destes temas: Redação. 
Revisão. As propriedades do texto: unidade temática. Progressão 
textual. Clareza e precisão. Processos de planejamento e de 
redação textual: elaboração de esquemas. Estrutura do pará-
grafo e utilização de tópicos. Coesão e coerência. Operadores 
argumentativos. Modalização. Revisão de textos: da macro à 
microestrutura do texto. Implicação texto-gramática. Prática de 
revisão linguística: estrutura frasal e léxico. Especificidades da 
linguagem: terminologia jurídica. 

A metodologia sugerida envolvia aula expositiva, com 
exemplos práticos e casos concretos a partir da experiência 
profissional das docentes. Também foram realizados debates e 
exercícios práticos, envolvendo discussão sobre casos concretos 
relacionados ao conteúdo proposto.

6.9 JUÍZES QUE LEEM E ESCREVEM OUTROS TEXTOS

Essa aula foi ministrada no formato painel, pela desembar-
gadora federal Marga Inge Barth Tessler, e pelos juízes federais 
Roberto Schann Ferreira e Marcel Citro de Azevedo. Os dois 
últimos atuam também na área da literatura, tendo obras literá-
rias publicadas e sendo reconhecidos no meio literário gaúcho 
por essa produção, inclusive, tendo recebido premiações pela 
qualidade de suas obras.

A Desembargadora Marga também é reconhecida pelas lei-
turas literárias que faz, sendo magistrada com invejável cultura 
literária, muitas vezes, inclusive, presente nos votos e julgamen-
tos que profere, além de participar de projetos importantes na 
Justiça Federal relacionados à Memória do Judiciário e à preser-
vação dessa memória. A aula foi realizada no formato de painel, 
com duas horas-aula, objetivando que, ao final, o participante 
fosse capaz de:

– conhecer relatos e experiências de outros magistrados 

A primeira oficina ocorreu logo após a 
conclusão das aulas do módulo de 
Português Jurídico, com ênfase nas 

primeiras sentenças produzidas no  módulo 
de Prática de Sentença Cível.
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que se utilizam da linguagem também 
fora dos contextos jurídicos, refletindo 
e debatendo como isso pode contribuir 
para o trabalho do Judiciário e para a 
vida do magistrado;

– refletir sobre sua vida pessoal e suas 
expectativas de futuro, identificando alter-
nativas para atividades não jurídicas que 
possam contribuir para seu aprimoramen-
to pessoal e seu desempenho profissional.

O conteúdo desenvolvido tratou des-
tes temas: A linguagem e os textos fora 
do direito e da magistratura. Relatos de 
experiências e boas práticas textuais por 
juízes que escrevem e leem textos não 
jurídicos. O que leem além do direito? 
O que escrevem além do direito? Como 
administram seu tempo nessas ativida-
des não judiciárias? Como isso reflete 
no exercício da magistratura, no contato 
com as pessoas, no julgamento de pro-
cessos e na elaboração de textos judici-
ários? Que sugestões poderiam dar para 
magistrados em início de carreira quanto 
à leitura e à escrita não judiciárias?

A metodologia desenvolvida utilizou-
-se do formato de painel, em conversa 
informal dos docentes com os partici-
pantes, permitindo que aqueles apre-
sentassem suas experiências e vivências 
literárias (escritores e leitores), falando 
de suas experiências e como isso pode 
contribuir para o trabalho judiciário e 
para a vida do magistrado.

Vale registrar que pudemos perceber o 
interesse que essa atividade despertou nos 
participantes, principalmente, porque todos 
saíam de um longo período de preparação 
para o concurso de ingresso na magistratu-
ra, para o qual realizaram grande volume 
de leituras jurídicas, precisando praticamen-
te “abandonar” leituras literárias.

6.10 ESTUDO DE CASO (QUANDO O JUIZ 

NÃO FALA O QUE DEVIA TER FALADO)

Essa aula, em formato de estudo 
de caso, foi ministrada pelo coordena-
dor do módulo, com 2 horas-aula, ob-
jetivando que, ao final, o participante 
fosse capaz de:

– compreender a importância do di-
álogo e do aproveitamento das situações 
de comunicação pelo juiz com os outros 
envolvidos no processo, enfatizando os 
riscos a que o magistrado fica exposto 
quando opta por não ouvir ou se omitir 
no andamento dos processos;

– compreender o significado do “re-
trabalho” causado por textos ambíguos, 
apresentando situações concretas em 
que a falta de precisão ou de clareza nos 
textos traga dificuldades para o cumpri-
mento das decisões ou exija novos atos 
pelos interessados ou pelo juiz.

O conteúdo desenvolvido, nesta 
aula, baseou-se em estudo de caso 
tratando de cumprimento de decisão 
judicial em reintegração de posse con-
tra comunidade indígena5. A partir de 
uma série de equívocos havidos na 
interpretação de uma decisão e de 
falhas havidas na comunicação entre 
os envolvidos no cumprimento dessa, 
procurou-se discutir as consequências 
da atuação do juiz no caso concreto, 
enfatizando os problemas que surgem 
por não terem sido resolvidos pela co-
municação eficaz entre os envolvidos. 
Aproveita-se o caso concreto também 
para discutir a importância do diálogo 
e as consequências dos “silêncios” do 
juiz, bem como a questão do “retraba-
lho” e as dificuldades criadas pela co-
municação insuficiente quando temos 
textos ambíguos ou imprecisos. 

A metodologia envolveu a utiliza-
ção da situação concreta acontecida, 
a partir de vídeo gravado pelos en-
volvidos no cumprimento da decisão 
judicial (disponível na internet) e da 
sentença judicial que tratou de indeni-
zação postulada para o caso concreto, 
a partir dos equívocos cometidos no 
cumprimento da decisão. 

A aula foi dividida nos seguintes 
momentos: (a) apresentar o problema 
(considerando esse quadro fático e ima-
ginando que você é o juiz, quais seriam 
as possibilidades para se dar prosse-
guimento? Quais as variáveis que o juiz 
deveria considerar na tomada de decisão 
sobre o que fazer?) e contextualizá-lo no 
módulo de Português Jurídico; (b) assis-
tir ao vídeo da reintegração e do conflito 
havido, envolvendo a reintegração contra 
comunidade indígena, em que o oficial de 
justiça inicia o cumprimento, com apoio 
da força pública, mas surge impasse quan-
to ao prosseguimento do cumprimento 
quando a comunidade indígena exige a 
presença do juiz para negociar; (c) rea-
lizar dramatização com os participantes, 
quando o oficial de justiça telefona para 
o juiz e pede instruções quanto ao pros-

seguimento para resolver o impasse surgi-
do (comunidade exige a presença do juiz 
para negociar); (d) dividir os participantes 
em três grupos, apresentando a cada um 
deles uma proposta diferente de solução 
(juiz manda prosseguir no cumprimento, 
sem negociar; juiz se desloca até o local 
para negociar diretamente com os envol-
vidos; juiz suspende o cumprimento do 
mandado); (e) apresentar as conclusões 
de cada grupo e discuti-las no grande gru-
po, enfatizando as vantagens e desvan-
tagens de cada uma das linhas de ação, 
bem como destacando a importância do 
conhecimento da situação e domínio dos 
fatos pelo juiz (leitura do contexto e co-
nhecimento das circunstâncias).

O objetivo desse estudo de caso foi 
mostrar que: (a) o Português Jurídico 
vai muito além do simples uso das pa-
lavras; (b) envolve também a comuni-
cação, seja quando agimos (falamos), 
seja quando nos omitimos (calamos); 
(c) o diálogo é importante porque nos 
aproxima dos outros e supre as nossas 
deficiências de percepção; (d) decidir 
não envolve apenas criar um texto, 
mas também examinar contextos e co-
nhecer nossos pré-textos.

6.11 EXERCÍCIO PRÁTICO (RETRABALHO 

POR TEXTO AMBÍGUO)

Essa aula não chegou a ser ministra-
da. Foi concebida como reserva técnica 
do módulo, com 2 horas-aula, que po-
deria ser utilizada caso houvesse impos-
sibilidade de alguma das outras aulas 
ser realizada ou substituída. Seria então 
ministrada pelo coordenador do módulo, 
objetivando discutir questões relaciona-
das ao “retrabalho” por textos ambíguos 
ou comunicação insuficiente.

O objetivo seria que os participantes 
realizassem exercícios práticos, a partir 
de situações concretas e exemplos reais 
dando conta de equívocos ou dificulda-
des na interpretação de textos, mostran-
do, então, a necessidade de se recorrer 
aos contextos para resolver essas ques-
tões e também a relevância de se traba-
lhar preventivamente com os textos que 
se produz, evitando que neles existam 
dúvidas ou ambiguidades que possam 
gerar dificuldades no seu cumprimento.

6.12 AVALIAÇÃO E ENCERRAMENTO

Essa aula foi ministrada pelo coorde-
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nador do módulo, com duas horas-aula, objetivando que ao 
final o participante fosse capaz de:

– observar criticamente seu próprio processo de escrita, en-
fatizando o que é importante para a comunicação adequada e 
produção de textos eficazes no desempenho da magistratura;

– trocar experiências com os demais participantes e esta-
belecer compromissos quanto ao seu futuro trabalho judiciário, 
quanto ao processo de escrita, sobre sua produção textual e 
sobre seus hábitos de escrita; 

– chamar atenção dos participantes quanto à importância 
da temática da linguagem, bem como à necessidade de ob-
servarem estratégias na produção de seus textos (cuidado, ca-
pricho e carinho pelo texto), buscando uma redação rápida e 
eficaz (hábitos de escrita e compromisso com seus textos); 

– permitir que os participantes fossem avaliados pelo 
trabalho desenvolvido no módulo, a partir do que adiante 
será especificado nos critérios de avaliação.

A metodologia desenvolvida contou com dois momentos, 
iniciando-se por debate entre os participantes (em pequenos 
grupos), estimulando a troca de experiências e estabeleci-
mento de compromisso pessoal de cada um com sua escrita. 
Trabalhou-se primeiro em grupos pequenos, discutindo o que 
seria importante para a escrita de cada um no exercício da 
magistratura (hábitos de escrita). Depois as conclusões foram 
apresentadas ao grande grupo, consolidando as observações e 
procurando alguns consensos. Os compromissos de cada um 
dos participantes deveriam ser individualmente apresentados 
por escrito, a título de avaliação final. 

6.13 O TEXTO DO JUIZ SOB ANÁLISE (OFICINA DE TEXTOS)

Foram concebidas duas oficinas de leitura e de análise de 
textos produzidos pelos participantes no curso de formação 
(aproveitando os textos produzidos no módulo de prática de 
sentença), uma no início e outra ao final do estágio prático dos 
participantes, quando produziriam sentenças e decisões nos 
processos que lhes tivessem sido atribuídos.

A primeira oficina ocorreu logo após a conclusão das aulas 
do módulo de Português Jurídico, com ênfase nas primeiras 

sentenças produzidas no módulo de Prática de Sentença Cível. 
A segunda oficina seria realizada na conclusão do módulo de 
Prática de Sentença Cível, com ênfase nas últimas sentenças 
produzidas pelos participantes do curso de formação. As ofici-
nas seriam ministradas pelas Professoras Alexandra F. Müller e 
Carolina Knack, com total de 8 horas-aula previstas. 

O objetivo geral das oficinas foi possibilitar aos partici-
pantes a compreensão do processo global de escritura de 
seu texto e dos textos dos colegas por meio de estratégias 
analíticas e reflexivas acerca das especificidades da lingua-

gem. Como objetivos específicos, pretendeu-se que o parti-
cipante deveria ser capaz de:

– refletir sobre o processo de escritura de seu texto e dos 
textos dos colegas;

– analisar as escolhas linguísticas efetuadas e os efeitos de 
sentido instaurados nos textos sob análise;

– verificar as relações textuais (coesão e coerência), inter-
textuais, contextuais e enunciativas (modalização e orientação 
argumentativa) nos textos sob análise, revendo técnicas e práti-
cas discutidas ao longo do curso de formação, no que se refere 
ao uso eficiente da linguagem.

Quanto à oficina final de escrita, realizada com os últimos 
textos produzidos pelo participante no seu estágio, tinha-se 
também como objetivo que o participante fosse capaz de iden-
tificar evolução e alterações no seu processo de escritura dos 
textos judiciários, a partir da prática e da experiência adquiridas 
ao longo da prática de sentença cível.

A metodologia sugerida envolvia análise e discussão oral 
coletiva dos textos produzidos pelos participantes no curso de 
formação (cada participante escolheria previamente algumas 
das primeiras sentenças que produziu), que então seriam ana-
lisadas pelas professoras e discutidas com o grupo, utilizando 
recursos multimídia para projeção dos textos previamente se-
lecionados. O que se procuraria discutir com os participantes 
seria a eficiência dos textos produzidos e o que estava envolvido 
nas escolhas textuais feitas pelo autor do texto, buscando as 
professoras orientarem as discussões, apresentarem sugestões 
e fazerem observações sobre os textos selecionados. A ideia não 
é identificar o certo ou o errado, mas discutir as alternativas 
existentes e as escolhas feitas pelos autores dos textos.

Ao longo do módulo, resolveu-se que seriam obtidos 
melhores resultados se a segunda oficina fosse relegada para 
momento posterior, quando os participantes tivessem já expe-
riências na produção textual no exercício da magistratura. Essa 
segunda oficina poderia ser incluída no programa de vitalicia-
mento dos novos magistrados, reunindo-se os participantes e as 
professoras um ano depois da conclusão do curso de formação, 
em atividade do programa de vitaliciamento, quando então os 
participantes encaminhariam algumas de suas sentenças para 
serem analisadas e discutidas com o grupo, buscando identificar 
alterações havidas no estilo de escrita em decorrência das ne-
cessidades do serviço. A oficina também seria aproveitada para 
rediscutir os compromissos dos participantes com sua escrita, 
retomando as conclusões e os compromissos que cada um 
apresentou como trabalho de conclusão do módulo. 

7 AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES

A avaliação consistiu na entrega de texto escrito, com no 
mínimo duas páginas, contendo pelo menos cinco tópicos que 
o participante entenda relevantes para seus processos de escri-
ta e produção textual enquanto magistrado (compromissos e 
conselhos que o participante daria a si próprio quanto aos seus 
hábitos de escrita enquanto juiz). Cada um dos tópicos devia ser 
acompanhado de breve explicação do compromisso proposto e 
justificativa sobre a razão por que é importante para o exercício 
da magistratura, bem como apontar dificuldades que espera en-
contrar e estratégias que poderá adotar para superá-las.

O objetivo geral das oficinas foi possibilitar aos 
participantes a compreensão do processo global 
de escritura de seu texto e dos textos dos colegas 

por meio de estratégias analíticas e reflexivas 
acerca das especificidades da linguagem.
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A proposta foi estabelecer cinco com-
promissos individuais com sua escrita, 
pensando em silêncio e elegendo cinco 
compromissos ou promessas para sua 
própria escrita para os primeiros tempos 
de magistratura, sugerindo refletir sobre: 
(a) o que seria importante para sua escri-
ta? (b) quais os hábitos de escrita deveria 
desenvolver? (c) que compromissos deve-
ria assumir?

Também se levou em conta na ava-
liação a participação durante as aulas ao 
longo do módulo e a contribuição que 
cada participante trouxe para o módulo 
e para o grupo, principalmente, a partir 
das discussões havidas e de exemplos e 
reflexão sobre a prática e as expectativas 
de prática de cada um.

8 CONCLUSÃO

Procuramos que cada uma das aulas 
do módulo fosse acompanhada por uma 
breve abertura feita pelo coordenador ou 
alguém designado para isso, apresen-
tando os objetivos e a metodologia da 
aula, bem como expondo os momentos 
daquela aula. 

Também procuramos ir além do 
que seria um módulo convencional 
sobre Português Jurídico, enfatizando 
não apenas as questões que a língua 
portuguesa poderia dar conta, mas tam-
bém examinando amplamente a temá-
tica da linguagem, dos textos e do juiz, 
mostrando a importância da ferramenta 
“linguagem” para que este consiga se 
comunicar e produzir julgamentos ade-
quados e justos.

O módulo buscou identificar os usos 
que o juiz faz dos textos e da linguagem 
no exercício de suas atividades, em distin-
tas situações e perspectivas (além do texto 
escrito). Também se procurou conhecer e 
experimentar usos da linguagem nos di-
versos contextos envolvidos na atividade 
judiciária, reconhecendo a importância da 
comunicação adequada e precisa para o 
desempenho das atribuições do magistra-
do, sempre chamando a atenção dos par-
ticipantes quanto à necessidade de estar 
consciente das consequências de suas es-
colhas textuais. Também se buscou reco-
nhecer os textos e a linguagem como fer-
ramentas importantes para o magistrado, 
conhecendo e experimentando situações 
e contextos de comunicação envolvidos 
na atividade judiciária. 

Creio que tenhamos atingido os 
objetivos do módulo, permitindo aos 
novos juízes que ficassem sensibilizados 
com a importância da temática relativa à 
linguagem e aos textos no exercício da 
magistratura, e pudessem ter condições 
de elaborar suas próprias reflexões e es-
tratégias a fim de dar conta do que ne-
cessitarão para o desempenho de suas 
novas funções. 

Em resumo, o que se procurou dis-
cutir e mostrar ao longo do módulo de 
Português Jurídico foi: (a) a importância 
de cuidar dos textos tendo carinho por seu 
trabalho, sendo caprichoso, preciso e claro 
na elaboração de seus textos e evitando-
-se o “retrabalho”; (b) a importância de 
desenvolver hábitos de escrita para buscar 
redação rápida e eficaz, que necessitará 
para o desempenho de suas funções; (c) 
a importância de comprometer-se com 
seus textos, investindo tempo e esforço 
para sua elaboração e para a definição das 
melhores estratégias, a fim de montar sua 
equipe de trabalho e organizar seu gabi-
nete; (d) a importância dessas estratégias 
de texto e de comunicação para preservar 
sempre a autoria das suas decisões judi-
ciais, buscando auxílio dos servidores de 
seu gabinete sem abdicar da palavra final 
sobre o estilo e o conteúdo de suas deci-
sões judiciais.

NOTAS
1 Resolução Enfam 3, de 4/12/13; Resolução 

Enfam 4, de 7/2/14; Resolução Enfam 7, de 
17/6/14; Resolução Enfam 9, de 15/10/14; 
Resolução CJF 233, de 4/3/13.

2 As questões relativas ao módulo de Técnica 
de Elaboração de Sentença Cível foram 
abordadas em outro artigo: LEAL JÚNIOR, 
Cândido Alfredo Silva. A construção do tex-
to pelo Juiz: considerações sobre o módulo 
“Técnica de Elaboração de Sentença Cível” 
no curso de formação para os novos Juízes 
Federais Substitutos da 4a Região (2015). 
Ainda não publicado.

3 Professora da Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos – Unisinos. Doutora em Linguística 
Aplicada pelo Programa de Pós-graduação 
em Linguística Aplicada da Unisinos (2013). 
Mestre em Letras – Estudos da Linguagem: 
Lexicografia e Terminologia pelo Programa de 
Pós-Graduação em Letras da UFRGS (2009). 
Graduada em Letras pela Unisinos (2006). 
Atualmente é pesquisadora colaboradora 
do grupo de pesquisa Semantec, no projeto 
“Tecnologias Semânticas Aplicadas a Sistemas 
de Recuperação Jurídica”, da Unisinos, e do 
grupo de pesquisa Termilex – Grupo de Estudos 
em Terminologia e Lexicografia da Unisinos.

4 Professora de Linguística e de Língua 
Portuguesa na Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos (Unisinos). Atua nos cursos de 
Comunicação, Direito, Engenharias e Letras. 
Professora colaboradora no Programa de 
Apoio à Graduação da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) desde 
2010. Doutoranda em Estudos da Linguagem, 
com ênfase em Teorias do Texto e do 
Discurso, pelo Programa de Pós-Graduação 
em Letras da UFRGS. Mestre na mesma linha 
de pesquisa (UFRGS, 2012) e Especialista em 
Estudos Linguísticos do Texto (UFRGS, 2009). 
Graduada em Letras (UFRGS, 2008).

5 O estudo de caso está resumido e retratado 
em: LEAL JÚNIOR, Cândido Alfredo Silva. 
Tratamento judicial de conflitos entre gru-
pos indígenas e agentes públicos: estudo de 
casos. Revista CEJ, Brasília, ano XVI, n. 57, p. 
103-107, maio/ago. 2012. 
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