
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 

CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCONEXÃO ENTRE CONCLUSÃO E EXPRESSÃO DO DISCURSO 

JURÍDICO: 

cartografia dos votos de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski sob a perspectiva da 

retórica da objetividade 

 

 

  

DIOGO CORRÊA STEPPLE HILUEY 

 

PROF. DR. GUSTAVO JUST DA COSTA E SILVA 

(Orientador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2017 



 
 

Diogo Corrêa Stepple Hiluey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCONEXÃO ENTRE CONCLUSÃO E EXPRESSÃO DO DISCURSO 

JURÍDICO: 

cartografia dos votos de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski sob a perspectiva da 

retórica da objetividade 

 

 

 

Monografia apresentada como requisito parcial para 

obtenção do título de Bacharel em Direito pela 

Universidade Federal de Pernambuco.  

 

Área de conhecimento: Hermenêutica Jurídica, Teoria 

Geral do Direito, Filosofia do Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Pernambuco não aprova 

nem reprova as opiniões emitidas neste trabalho, que são de responsabilidade exclusiva 

do autor desta monografia jurídica. 



 
 

Autor: Diogo Corrêa Stepple Hiluey 

Título: DESCONEXÃO ENTRE CONCLUSÃO E EXPRESSÃO DO DISCURSO 

JURÍDICO: cartografia de votos de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski sob a 

perspectiva da retórica da objetividade 

Trabalho Acadêmico: Monografia Final de Curso 

Objetivo: Obtenção do Título de Bacharel em Direito 

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 

Área de Conhecimento: Hermenêutica Jurídica, Teoria geral do Direito, Filosofia do 

Direito 

Data de Aprovação: 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

______________________________________ 

Prof. Dr. Gustavo Just da Costa e Silva (orientador) 

 

______________________________________ 

Prof. Dr.  

 

______________________________________ 

Prof. Dr.  

 



 
 

RESUMO 

O presente trabalho integra a produção do grupo de pesquisa coordenado por Gustavo 

Just, voltado à identificação de variações interpretativas nos discursos jurídicos, e se 

propõe a realizar uma análise qualitativa à medida que investiga a estrutura textual ou, 

noutro dizer, os estilos argumentativos de votos opostos dos ministros Gilmar Mendes e 

Ricardo Lewandowski, bem como se dispõe a relatar sua experiência de pesquisa para 

que possa servir de base para futuros trabalhos desenvolvidos no recém-formado grupo. 

A pesquisa toma por premissa a ideia de que a uma busca intrínseca no mundo do 

direito pela racionalização do discurso, sendo a sua consequência o que se denomina de 

retórica da objetividade. O seu intuito é testar uma das hipóteses oriundas desse 

pressuposto teórico, qual seja, a de que a conclusão de um discurso jurídico não está 

necessariamente vinculada à sua expressão, de forma que é possível que duas decisões 

(ou votos) contrárias possuam expressões de estrutura ou estilo semelhante. Para 

realizar o teste, foram eleitos os Recursos Extraordinários 593849, 240785 e 544298, 

nos quais votaram em sentidos opostos os ministros Gilmar Mendes e Ricardo 

Lewandowski. A cartografia, que consiste na identificação e contabilização das 

ocorrências de estilos argumentativos predeterminados, foi o método utilizado. 

Palavras-chave: Semelhanças entre votos divergentes. Gilmar Mendes. Ricardo 

Lewandowski. Supremo Tribunal Federal. Teoria Realista da Interpretação. Retórica da 

Objetividade. Hermenêutica Jurídica. Teoria Geral do Direito. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dividido em três capítulos, o presente trabalho integra a produção do grupo de 

pesquisa coordenado por Gustavo Just, voltado à identificação de variações 

interpretativas nos discursos jurídicos, e se propõe a realizar uma análise qualitativa à 

medida que investiga a estrutura textual ou, noutro dizer, os estilos argumentativos de 

votos opostos dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, bem como se 

dispõe a relatar sua experiência de pesquisa para que possa servir de base para futuros 

trabalhos desenvolvidos no recém-formado grupo.  

O objetivo do primeiro capítulo é expor os pressupostos teóricos fundamentais 

sem os quais a hipótese que pretende ser testada e a pesquisa em si pouco sentido 

aparentariam ter. Assim, ele tratará da evolução do entendimento da interpretação como 

uma função da vontade, explicando brevemente as ideias de Kelsen e da Teoria Realista 

da Interpretação de Michel Troper. Cuidará, em seguida, sobre como a busca pela 

racionalização do discurso jurídico desemboca no que Pierre Bourdieu chama de 

retórica da autonomia, da neutralidade e da universalidade. Também neste capítulo será 

delineado o contexto em que o trabalho está inserido, isto é, os objetivos do grupo de 

pesquisa, quais objetos ele pretende examinar e as ferramentas por ele utilizadas. 

O segundo capítulo ocupa-se do caminho trilhado até a final escolha do corpus 

objeto de estudo. Consistirá na explicação de como a pesquisa Qual é o grau de 

discordância e concordância entre os ministros do Supremos do Jornal Nexo, 

inicialmente percebida apenas como ponto de partida para a triagem das decisões a 

serem mapeadas, revelou achados sobre a distorção das estatísticas causada pela 

repetição de demandas. Optou-se por descrevê-los apartadamente nesse capítulo, uma 

vez que, apesar de se distanciarem dos objetivos primeiros do trabalho, foram 

considerados significativos para o desenvolvimento de futuros trabalhos dentro do 

grupo de pesquisa. 

O terceiro e último capítulo será dedicado ao detalhamento da hipótese 

condutora do estudo e de como o método cartográfico foi empregado, explicando-se a 

investigação da estrutura (ou estilo) do discurso jurídico. Será demonstrado que o maior 

percalço para pesquisa realizada nesses moldes é a pobreza argumentativa da mais alta 

corte do país, cuja origem não é derivada necessariamente do sistema de votação 

seriada, mas da tendência dos ministros em seguir o voto do relator ou da discordância 

sem expor suas razões. Traz-se também nesse capítulo os resultados do exercício 

cartográfico, asseverando-se que mesmo sem um repertório previamente construído foi 
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possível verificar ocorrências das estruturas propostas e constatar indícios, ainda que 

embrionários, de que a hipótese pode vir a ser, de fato, comprovada por meio do método 

proposto por Gustavo Just. 
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1. AS PREMISSAS E O CONTEXTO 

 

1.1. Interpretação como função da vontade e a Teoria Realista da Interpretação 

 

Em meio ao contexto de racionalidade do século XVIII, Montesquieu elabora a 

teoria da separação dos poderes, segundo a qual, caberia ao legislativo, representante da 

vontade da maioria, criar normas gerias; e ao judiciário, aplicá-las aos casos concretos 

submetidos a sua apreciação. Assim, as etapas de criação e aplicação seriam totalmente 

dissociadas, só havendo diferença entre aplicação e interpretação quando houvesse 

obscuridades sobre os fatos ou quando a lei fosse malfeita
1
. Representa esse período o 

brocardo in claris cessat interpretatio: disposições claras não devem ser interpretadas.  

O problema da hermenêutica estava reduzido ao trabalho de adequar a norma 

jurídica, expressão geral da soberania, ao fato concreto. Sendo assim, haveria a 

convicção de que cada caso analisado só admitiria uma decisão propriamente justa e 

correta
2
.  

A partir do século XIX, o método científico passou a ser visto como uma forma 

de purificar o objeto do direito, conferindo racionalidade a algo carente de lógica. O 

intérprete era posto fora da cena e tornava-se mera ferramenta, como se atuasse em 

função do próprio método, que proporcionava a imparcialidade da ciência
3
.  

Essa perspectiva formalista enxerga a interpretação como um ato de 

conhecimento, na medida em que a atividade interpretativa consistiria tão somente em 

redescobrir o sentido inicialmente conferido pelo legislador. Para as teorias cognitivas, 

os adjetivos “verdadeiro” e “falso” poderiam ser aplicados a interpretações jurídicas
4
. 

Contrapondo-se às teses legalistas, o positivismo de Hans Kelsen defendia que 

se a interpretação fosse entendida como a via cognitiva do sentido do objeto a ser 

interpretado, o resultado dessa interpretação jurídica seria apenas a fixação de uma 

moldura. Dessa forma, a interpretação normativa não conduziria a uma única solução 

correta, mas a diversas de igual valor
5
. 

                                                             
1
 ADEODATO, João Maurício. A Retórica Constitucional: sobre tolerância, direitos humanos e 

outros fundamentos éticos do direito positivo – 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 216. 
2
 Ibidem, p. 217.  

3
 KRELL, Andreas Joachim. Entre desdém teórico e aprovação na prática: os métodos clássicos da 

interpretação jurídica. Revista Direito GV, 2014. São Paulo. p. 297. 
4
 JUST, Gustavo. Interpretando as teorias da interpretação. São Paulo: Saraiva, 2014. p.64.  

5
 HANS, Kelsen. Teoria Pura do Direito. 8ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 391 
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Kelsen defende que o processo de interpretação não corresponde tão somente a 

um ato intelectual de clarificação e de compreensão, derivado apenas do entendimento 

(razão), sem qualquer participação da vontade
6
.  

Nesse sentido, na aplicação do direito por um órgão jurídico, há atividade 

cognitiva, mas, essencialmente, volitiva, uma vez que é por meio de um ato de vontade 

que o órgão aplicador do direito efetua uma escolha entre as possibilidades reveladas 

através da interpretação cognitiva
7
. No momento da escolha da melhor decisão dentre 

aquelas corretas, entra o poder discricionário do julgador
8
.  

Seguindo a teoria positivista de Kelsen, a Teoria Realista da Interpretação, 

elaborada por Michel Troper, é uma das correntes atuais que adotam o relativismo e o 

ceticismo em relação ao ato de interpretar.  

De acordo com Michel Troper, são três as características principais da Teoria 

Realista da Interpretação: 1) a interpretação é uma função da vontade e não do 

conhecimento; 2) ela não tem por objeto as normas, mas enunciados ou fatos; e 3) ele 

confere àquele que a exerce um poder específico
9
.  

Para a concepção da interpretação-vontade, o sentido de uma norma não tem 

existência independente da interpretação, não podendo ser redescoberto ou conhecido, 

sendo, na verdade, produto da atuação do próprio intérprete. Os cognitivistas, por sua 

vez, acreditam que a interpretação é um ato de conhecimento, na medida em que há uma 

subordinação da interpretação ao significado e que o papel do intérprete consistiria em 

apenas desvendar um sentido externo, preexistente
10

.  

Nessa perspectiva, Troper argumenta que a interpretação contra legem não 

existe É que, a partir da distinção elaborada por Kelsen, uma interpretação doutrinária 

seria aquela produzida por um particular, enquanto uma interpretação autêntica 

decorreria da atuação do órgão jurídico responsável por aplicar a norma. Dessa forma, 

independentemente do conteúdo conferido pelo intérprete autêntico, é esse que se impõe 

e que se incorpora ao texto. Assim, não há um sentido de norma autônomo em relação à 

interpretação. Conclui, então, que “a interpretação autêntica não pode portanto ser 

comparada com um significado diferente daquele que ela mesmo produz, e é 

                                                             
6
 HANS, Kelsen. op. cit. p. 391 

7
 Ibidem. p. 392.  

8
ADEODATO, João Maurício. op. cit. p. 218.  

9
 TROPER, Michel. Uma teoria realista da interpretação. Tradução de Valeschka e Silva Braga. 

Opinião Jurídica – Revista do Curso de Direito da Faculdade Christus – n. 08, ano 04, 2006. p. 282. 
10

 JUST, Gustavo. op. cit. p. 162.  
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exatamente a possibilidade dessa comparação que a interpretação contra legem 

pressupõe conceitualmente”
11

.  

Para fundamentar sua teoria, Troper defende também que inexiste um sentido 

que se possa reduzir à intenção do legislador. Demonstra que a assimilação do sentido à 

intenção é impossível, mesmo na hipótese de que o autor em sentido jurídico se 

confunda com o autor intelectual e que todos os participantes do órgão que votaram o 

texto legal tenham sido sinceros em suas opiniões. Isso porque os membros do órgão 

colegiado não poderiam ter formulado uma interpretação que se referisse a determinado 

caso específico, uma vez que, ao elaborarem tal interpretação, não poderiam visar esse 

exato objeto, mas tão somente uma categoria de situações. Sendo assim, o intérprete da 

norma nunca poderia aplicá-la a situações não previstas originalmente pelo legislador. 

Segundo Troper, para que a vontade atribuída à norma pelo legislador fosse ao todo 

respeitada, seria preciso definir o significado da lei, bem como todas as consequências 

que dela seria razoável supor decorrer. A interpretação legal a partir da vontade 

legislativa seria uma construção do próprio intérprete
12

.  

Outro fundamento da Teoria Realista da Interpretação é que não existe 

significado das leis autônomo em relação às intenções, uma vez que os métodos 

interpretativos levam a diferentes resultados, dentre os quais deve intérprete deve 

escolher. Desse modo, até o momento da aplicação, os textos normativos não 

possuiriam qualquer sentido, mas estariam apenas esperando uma futura atribuição de 

significado. É a escolha do intérprete que faz com que um método prevaleça sobre 

outro
13

.  

A segunda característica da tese de Troper, a de que a interpretação não tem 

como alvo normas, mas sim textos ou fatos, é decorrência da tese da interpretação-

vontade e da concepção kelseniana de que a norma jurídica é o produto de um ato de 

vontade. Como a interpretação produz o significado e a norma é significado, “então a 

norma não pode preexistir à interpretação, a qual, por sua vez, não a pode tomar como 

objeto”
14

. Dessa forma, a interpretação só poderia ter como objeto algo que não possui 

originalmente sentido, como textos ou fatos. 

Para Troper, ao contrário do que propõe o brocardo acima destacado, in claris 

cessat interpretatio, todo texto deve ser interpretado, seja ele considerado obscuro ou 

não. Ressalta que, sendo a interpretação uma decisão, pode-se também decidir a respeito 

                                                             
11

 JUST, Gustavo. op. cit. p. 162. 
12

 Ibidem. p. 163.  
13

 TROPER, Michel. op. cit. p. 285. 
14

 JUST, Gustavo. op. cit. p. 165. 
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da clareza ou obscuridade de um texto. Sendo assim, a autoridade que possui a 

prerrogativa de realizar uma interpretação autêntica pode declarar que o texto é obscuro 

para justificar a interpretação que queira dar, ou também afirmar que é claro, para que 

não precise reconhecer que o interpreta
15

.  

Por fim, a Teoria Realista considera que a interpretação confere àquele que a 

exerce um poder específico, uma vez que, independentemente do conteúdo dado à 

interpretação e dos métodos utilizados, esse processo produz normas jurídicas que se 

impõem. Destaca-se que esse poder consiste na possibilidade de a autoridade que tem o 

papel de interpretar os textos jurídicos determinar a sua própria competência ou até 

mesmo ampliá-la
16

.  

Troper aponta ainda que, apesar de o intérprete autêntico possuir uma grande 

liberdade de escolher a interpretação que deseja dar a um determinado texto, na medida 

em que todas as interpretações por ele atribuídas serem consideradas válidas e aptas a 

produzir efeitos, o julgador é submetido, na realidade, a múltiplas coações, de ordem 

moral, psicológica ou política, que definem de qual modo deve ser exercida essa 

liberdade
17

. Por ele chamadas de constrições, essas limitações autoimpostas e essa 

necessidade de coerência desempenham papel relevante, uma vez que, ao decidir acerca 

de uma interpretação, o juiz analisa também as decisões que podem vir a ser tomadas 

por outros julgadores, bem como a inserção do raciocínio elaborado a um grupo de 

conceitos anteriormente utilizados por ele ou que são utilizados por outras 

autoridades
18

. 

 

1.2. A busca pela racionalização do discurso e a retórica da objetividade 

  

A intenção de conferir ao direito caráter científico foi de tamanha influência na 

evolução histórica do direito que chegaram a ser desenvolvidos modelos interpretativos 

aparentemente dotados de rigor técnico, quais sejam, os brocardos, os métodos clássicos 

– gramatical, histórico, sistemático e teleológico – e, mais recentemente, a metodologia 

pós-positivista.  

Ocorre que a suposta rijeza desses métodos em nada contribui para o 

afastamento do poder de interferência do operador do direito na conclusão do 

raciocínio, uma vez que o uso de um ou de outro método implica a existência de 

                                                             
15

 TROPER, Michel. op. cit. p. 286.  
16

 JUST, Gustavo. op. cit. p. 167. 
17

 Ibidem. p. 168 
18

 Ibidem. p. 168-169.  
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diferentes conclusões para um só caso. Outorga-se, de toda maneira, o poder de escolha 

ao intérprete, não havendo, conforme o caso concreto, hierarquia ou necessária 

preferência por um dos métodos.19 Daí porque a interpreção permanece como uma 

função da vontade. 

Logo, se os métodos interpretativos não são capazes de identificar e 

singularizar uma resposta, deve-se perquirir qual a sua real função dentro do universo 

do direito. Este trabalho adota o pensamento de que os métodos nada mais são do que 

formas de justificação da decisão. Representam mais uma ferramenta no arsenal do 

jurista para que ele dê a sua atividade ares de ciência, apresentando decisões como 

verdades constituídas a partir dos fatos ou das normas e atendendo ao requisito de 

neutralidade.  

Nesse ensejo, Bourdieu constata que o processo de racionalização é marca 

característica dos esforços do campo jurídico. A linguagem jurídica, segundo o autor, 

tende a causar nos interlocutores uma impressão de neutralização e universalização
20

. 

Esses dois efeitos, ressalte-se, não incidem exclusivamente sobre os observadores 

externos, eles têm impacto também sobre aqueles que o reproduzem, já que acreditar 

que o fundamento do direito emana do próprio sistema reconforta também os próprios 

juristas21. Assim, é o processo de racionalização que confere à decisão a eficácia 

simbólica necessária ao reconhecimento de sua legitimidade.  

Há, portanto, um pacto velado entre os personagens inseridos no mundo 

jurídico no sentido de assegurar que as decisões sejam apresentadas e percebidas como 

objetivas, isto é, os operadores do direito buscam racionalizar o discurso para que ele 

não perca credibilidade perante aqueles sobre os quais recai e, para manter a própria 

legitimidade, investem na retórica da objetividade.22
  

 

1.3. A pesquisa sobre as variações nos discursos jurídicos voltados à objetividade 

 

A partir das perspectivas trazidas pela Teoria Realista da Interpretação e da 

retórica da objetividade, Gustavo Just idealizou um grupo de pesquisa cujo objetivo, 

dentre outros, seria a identificação de padrões interpretativos nos discursos jurídicos. O 

grupo almeja fazer parte daqueles que desenvolvem uma pesquisa de corpus 

                                                             
19

 TROPER, Michel. A filosofia do direito. 1ª ed. São Paulo: Martins, 2008. p. 125. 
20

 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 13ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. p. 215. 
21

 Ibidem. p. 214.  
22

 JUST, Gustavo. Interpretative Choices and Objectivity-Oriented Legal Discourse: A Strategic 

Analysis of the ECtHR Ruling on the French Face Veil Ban. International Journal for the Semiotics of 

Law. Springer, vol. 29, p. 578-579, 2016.  
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linguísticos, isto é, que tomam como base determinada coletânea de textos e sobre ela 

faz uma análise quantitativa e qualitativa. 

Gustavo Just propõe que a verificação das variações interpretativas possa ser 

feita em duas abordagens distintas. A primeira é por ele denominada de cartografia e 

envolve a identificação e quantificação das variações. A segunda, chamada análise, 

pretende melhor entender o comportamento argumentativo dos juristas, buscando 

responder a perguntas como: quais fatores podem explicar os motivos de determinadas 

escolhas interpretativas? Quais consequências essas escolhas têm para a objetividade 

retórica do discurso? Ou ainda, em que medida elas afetam o ambiente de aceitabilidade 

em que as futuras decisões terão que se encaixar?
23

  

Já explicado o que se quer dizer com corpus, precisam ainda ser elucidados os 

demais componentes da pesquisa cartográfica, quais sejam, o repertório, o fator de 

variação e a hipótese que pretende ser testada. O repertório é talvez a parte mais 

complexa da pesquisa e configura, de certa forma, uma pré-pesquisa cujo intuito é 

montar uma espécie de glossário de expressões que, uma vez pesquisadas dentro do 

corpus, seja automaticamente por meio de programas de computador, seja manualmente 

pelo pesquisador, apontariam as ocorrências que se pretende mapear, como modelos 

interpretativos, estilos discursivos etc. Já o fator de variação são os elementos que 

provocam uma mudança no discurso, como cortes diferentes (p. ex. STJ versus STF), 

espécie de tribunais diferentes (p. ex. administrativos versus judiciais), juízes diferentes, 

épocas diferentes (p. ex. pré versus pós desenvolvimento dos métodos pós-positivistas), 

e ramos do direito diferentes (direito empresarial versus direito administrativo). É de 

acordo com esses fatores que se pretendem encontrar variações e possíveis padrões nos 

discursos jurídicos. 

 A cartografia pode ser feita em quatro camadas assim definidas por Gustavo 

Just: a primeira delas se refere à identificação das variadas possibilidades interpretativas 

e de sua eleição pelo intérprete, denominada decisão interpretativa (DI). A segunda seria 

a verificação da presença dos modelos interpretativos (MI). A terceira seria a 

investigação dos argumentos não codificados (ANC), isto é, aqueles que possuem 

origens outras que não o direito posto, como a moral, a filosofia, a política etc. A quarta, 

por fim, estaria relacionada à estrutura do discurso (ED), ou seja, à apuração de quais os 

estilos gerais governam determinado discurso jurídico
24

.  

                                                             
23

 JUST, Gustavo. Variations in objectivity-oriented interpretative legal discourse: cartography and 

analysis. Texto fornecido pelo autor. 2016. p. 6-9. 
24

 Ibidem. p. 5-6. 
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 Sem prejuízo de outras que possam emergir de futuras pesquisas, é possível 

detalhar algumas hipóteses decorrentes dos pressupostos teóricos adotados pelo grupo. 

Uma delas é que decisões judiciais inovadoras tendem a usar mais os métodos 

interpretativos pós-positivistas enquanto que decisões conservadoras servem-se 

majoritariamente dos métodos clássicos
25

. Outra hipótese é que a conclusão final de um 

discurso jurídico não possui vínculo com a sua expressão, podendo os discursos de mais 

de um intérprete terem, ao mesmo tempo, expressões distintas e conclusões iguais ou, 

inversamente, expressões equivalentes e conclusões opostas.  

É esse o contexto em que se insere o presente trabalho. Como será visto 

adiante, o corpus escolhido foram os votos em três decisões do plenário cujas 

controvérsias envolviam preponderantemente o direito tributário. Sobre o corpus, 

decidiu-se realizar um exercício da cartografia de quarta camada, isto é, aquela que diz 

respeito à estrutura ou estilo do discurso. O fator de variação foram os ministros Gilmar 

Mendes e Ricardo Lewandowski na medida de suas discordâncias nos julgamentos. 

Quanto ao repertório, não foi possível construí-lo devido ao tempo, ao espaço e aos 

recursos disponíveis, de modo que se restringiu a fazer o mapeamento de algumas 

estruturas propostas pelo próprio autor. Procurou-se testar, ainda que precariamente, 

uma das possibilidades extraídas da hipótese de desconexão entre expressão e conclusão 

do discurso jurídico, a de que decisões judiciais contrárias podem ter expressão 

discursiva semelhante. 

No entanto, ainda no caminho de escolha do corpus foram obtidos alguns 

resultados, que apesar de não fazerem parte do intuito primeiro desta monografia, 

podem ser relevantes para futuros trabalhos dentro do grupo de pesquisa, merecendo, 

por isso, serem descritos no capítulo que se segue.  

 

2. AS ESTATÍSTICAS DO STF NO CAMINHO PARA A ESCOLHA DO 

CORPUS  

 

2.1. Os dados do Jornal Nexo  

 

Não obstante exígua, a estatística voltada ao direito pareceu entrar em voga no 

início desta década, notando-se o surgimento de consideráveis empreitadas. Dentre 

aquelas com o mesmo objeto de estudo desta monografia, tem-se o Observatório do 
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 Ibidem. p. 8. 
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Supremo
26

, ligado a Sociedade Brasileira de Direito Público, responsável pelo 

desenvolvimento de um banco de ações cujas análises geraram uma série de 

publicações, da qual é destaque o artigo de Carlos Ari Sundfeld e Rodrigo Pagani de 

Souza, Accountability e Jurisprudência do STF
27

, no qual é traçado um arquétipo do 

estilo argumentativo (tendência a seguir o voto do relator, elevada quantidade de 

citações, baixo uso do método de interpretação histórico) no julgamento de ADIs.  

Hoje, o mais conhecido exemplo é o projeto Supremo em Números da FGV
28

 

cujos relatórios estatísticos são muitas vezes impactantes, gerando controvérsias, a 

exemplo do debate sobre a ineficiência do sistema de foro privilegiado. No entanto, o 

projeto da FGV é essencialmente quantitativo, e, apesar de enveredar pelo estudo do 

estilo argumentativo, o Observatório do Supremo não trouxe conclusões firmes sobre a 

atuação do Tribunal, sendo talvez o maior desafio para um trabalho estatístico sobre o 

Supremo um levantamento qualitativo dos textos.  

Parte da dificuldade está justamente relacionada aos surreais números do 

Tribunal, causados pelo acúmulo de atribuições e pela própria extensão da Constituição 

do país. Conforme dados disponibilizados pelo próprio STF
29

, apenas no ainda não 

findado ano de 2017, entre monocráticas, colegiadas e do pleno, já foram 102.977 

decisões, média que se mantém desde 2010, o que significa que nesses 7 anos foram 

proferidas cerca de 700 mil decisões.  

Mesmo que fossem consideradas apenas as decisões do plenário, sob o 

argumento de que essas seriam as, de fato, relevantes, os números permanecem altos 

para uma análise qualitativa: até outubro de 2017, já são 1.793.
30

 

Ocorre que essa premissa sequer é verdadeira. As decisões das turmas e 

também individuais podem ser tão importantes quanto as do plenário, como se viu 

respectivamente nos casos do reconhecimento da legalidade do aborto em até 3 meses 

de gestação pela Primeira Turma
31

 e da não permissão da execução da pena após 

decisão de segundo grau pelo ministro Gilmar Mendes
32

, o que pode comprometer a 

                                                             
26

 Cf. <http://www.sbdp.org.br/observatorio.php>. O site próprio do projeto, 

<http://observatoriodostf.org.br/>, hoje já não está mais no ar. 
27

 SUNDFELD, C. A.; SOUZA, R. P. Accountability e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

estudo empírico de variáveis institucionais e estrutura das decisões. In: H. M. Pinto, Jurisdição 

constitucional no Brasil. São Paulo: Malheiros, 2012. 
28

 Cf. <www.fgv.br/supremoemnumeros/>. 
29

 Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=decisoesgeral> 
30

 Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=decisoesplenario> 
31

 HC 124306. 
32

 HC 146815. 
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pretensão de resultados conclusivos de qualquer estudo que se dedique a apenas uma 

delas.  

Chega-se aqui a mais duas complicações: a pulverização dos entendimentos do 

Tribunal e a sua exorbitância de competências. A primeira tem origem no fato de que o 

Brasil adotou em seus tribunais o modelo seriatim, em que constituem a decisão final 

todos os votos vencedores e também os perdedores, de modo que se tornou comum, 

pelo menos nos casos mais controversos, cada ministro expor suas razões que, apesar de 

coincidirem nas conclusões, não formam uma razão de decidir bem concatenada. Assim, 

eventuais incongruências entre as razões vencedoras ficam expostas, revelando a 

precariedade do julgado, e o único ponto de verdadeiro alinhamento é a conclusão.  

Dessa forma, se por um lado é difícil constatar padrões de estilo do Tribunal 

como um todo, por outro é mais fácil entender como age cada um de seus componentes, 

porque os votos singulares, quando existentes, ficam sempre expostos nos acórdãos. 

Esse fenômeno ficou conhecido como as onze ilhas do Supremo, expressão cunhada por 

Conrado Hübner Mendes em 2010, em artigo de mesmo nome, no Jornal Folha de São 

Paulo
33

.  

A segunda está no fato de que o STF julga as mais variadas demandas, 

somando, como se verá no capítulo seguinte, cerca de 20 espécies de litígios. Essa gama 

de atribuições, incluídos os recursos, é o principal fator de haver milhares de decisões a 

cada ano e, além de ser prejudicial para o funcionamento da própria corte, ocasiona uma 

série de dificuldades também para o estudioso, como as influências estatísticas causadas 

pela existência de demandas repetidas na corte mais alta do país, de modo que haverá 

várias decisões em processos diferentes sobre o mesmo assunto, e pela possibilidade de 

um mesmo processo ter mais de uma decisão em virtude da quantidade de recursos 

prevista. 

Qualquer pesquisa levada a sério, portanto, deverá se dedicar à exclusão dessas 

interferências que têm o condão de mascarar quaisquer dados. Acredita-se que serão 

essas as pesquisas que poderão lançar luz sob o agir da suprema corte brasileira ou, ao 

menos, de seus ministros, e serão capazes de verificar a veracidade das ideias que 

circulam no meio jurídico sobre como decide a corte, que hoje se baseiam 

exclusivamente na generalização de experiências isoladas. 

Nesse contexto, o grupo criado pelo Professor Gustavo Just aspira, tendo por 

base a concepção de retórica da objetividade, realizar análises majoritariamente 

                                                             
33

 MENDES, Conrado Hübner. Onze ilhas. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0102201008.htm. Acesso em: 24 out. 2017. 
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qualitativas dos julgamentos dos tribunais do país, em especial, da suprema corte, e é aí 

que o presente trabalho está incluído.  

Assim, no intuito de fazer um experimento singular, do qual não se pretende 

extrair conclusões universais – restrição autoimposta dados o estado incipiente do 

grupo, a ainda pequena quantidade de pesquisadores envolvidos, e o tempo, o espaço e 

os recursos disponíveis –, sobre uma das hipóteses extraídas da ideia de retórica da 

objetividade, qual seja, a de que a expressão do argumento, o presente trabalho tomou 

como ponto de partida para a seleção de seu corpus a pesquisa denominada Qual é o 

grau de discordância e concordância entre os ministros do Supremo, realizada por 

Daniel Mariani, Bruno Lupion e Rodolfo Almeida, publicada no Jornal Nexo. 

É importante esclarecer, de início, que não se pode dizer que a pesquisa em 

questão é de grau científico. Isso porque os métodos utilizados e, mais 

perceptivelmente, a forma como eles foram descritos no artigo não seguiram os rigores 

técnicos normalmente exigidos. Para tanto também contribui o fato de que a publicação 

não foi feita em revista acadêmica, de modo que o levantamento não passou pelas 

revisões e avaliações apropriadas. Ademais, os principais autores – Daniel Mariani, 

cientista de dados, e Bruno Lupion, jornalista – são profissionais sem dedicação anterior 

à pesquisa no âmbito do direito e não tiveram auxílio de um especialista na área, o que 

compromete a qualidade da escolha dos dados e, por consequência, dos resultados 

auferidos.  

Contudo, nenhuma outra pesquisa com objetivos semelhantes foi encontrada, o 

que retrata o estado embrionário dos estudos estatísticos sobre o judiciário no Brasil e, 

mais especificamente, a escassez das pesquisas que buscam encontrar padrões 

relevantes, e não somente fazer contabilização de processos.  

A pesquisa mencionada envolveu a contabilização dos votos dos 11 ministros 

faziam parte do Supremo em 1º de janeiro de 2017, mantendo-se, inclusive, aqueles do 

já falecido ministro Teori Zavascki. Foram considerados somente julgamentos não 

unânimes pelo plenário do Supremo. Nos gráficos sem Marco Aurélio, foram 

desprezados os julgamentos em que o voto vencido foi somente desse ministro. Obteve-

se um total inicial de 77.304 julgamentos, dos quais 8.940 foram realizados pelo 

plenário. Segundo a metodologia descrita, foram removidos desse total 425 

julgamentos, pois houve pedido de vista; 92 em razão de a decisão não estar clara e 7 

por não ter ocorrido a modulação. Também foram descartados 6% dos votos não 

unânimes, uma vez que nesses casos havia ocorrido mais de uma votação não unânime 

durante a mesma sessão, e não foi possível dividir os resultados de cada uma. Nos casos 
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em que houve uma votação unânime seguida de uma votação não unânime, foram 

considerados os dados da votação não unânime. 

Os autores chegaram às seguintes conclusões gerais: 1) 71,5% dos julgamentos 

em plenário foram unânimes e em 29,5% houve votos conflitantes; 2) o ministro que 

mais diverge é Marco Aurélio Mello, em 12% dos julgamentos de que participou, o seu 

voto foi solitário; 3) Marco Aurélio Mello vota contra o voto majoritário cerca de 10 

vezes mais do que seus colegas; e 4) os magistrados que mais tendem a tomar decisões 

parecidas entre si são Cármen Lúcia, Roberto Barroso, Celso de Mello e Luiz Fux. 

Além disso, a pesquisa também analisou as proximidades entre os ministros em 

cada ramo do direito – administrativo, penal, previdenciário, civil e do trabalho, e 

tributário –, elaborando escala de cores na qual o vermelho fechado representava a 

maior discrepância e o azul escuro a maior proximidade. 

Parte-se desse ponto para fazer um exercício – desprovido de pretensões de 

encontrar conclusões definitivas – da cartografia proposta por Gustavo Just com o 

objetivo de verificar se em alguns dos julgados os votos discrepantes possuíam 

expressões similares.  

O ramo escolhido foi o direito tributário, em razão de a maior afinidade 

possuída pelo autor na área contribuir para a melhor análise dos julgados. Como o 

objetivo era fazer um experimento com a hipótese de que a expressão do argumento não 

possui vínculo com a conclusão, seja no sentido de que votos contrários podem ter 

expressões semelhantes, seja no sentido de que votos afins podem ter expressões 

diferentes, elegeu-se como fator de variação os votos dos ministros Gilmar Mendes e 

Ricardo Lewandowski, porque apresentavam mais de 70% de afastamento na escala de 

afinidade. Para compor o corpus sobre o qual se debruçaria, foram escolhidos três casos 

cujos votos eram ricos em argumentação, isto é, relativamente extensos e de 

importância mais elevada (avaliação estritamente subjetiva e superficial, irrelevante 

para os objetivos limitados deste trabalho).  

A pesquisa, todavia, apesar de apontar a quantidade de julgados, no caso, 91, 

não disponibilizou qualquer documento com essa relação, motivo pelo qual se decidiu 

tentar replicar tal estudo base, o que levou aos primeiros achados deste trabalho, que, 

muito embora não compusessem o seu intuito original, foram considerados instigantes o 

suficiente para serem aqui esposados. 

Como a pesquisa não foi realizada com rigor científico e a descrição da 

metodologia utilizada não foi minuciosa, foram encontradas dificuldades em reproduzir 

o estudo. A mais chamativa delas é que apesar das três tabelas fornecidas pelo próprio 
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STF e informar que toma por base julgados a partir de agosto de 2008, as planilhas só 

tem início em fevereiro de 2010. Também não foi possível repetir as exclusões 

mencionadas por aqueles autores, porque não se conseguiu encontrar alguns dos 

motivos nas informações constantes da planilha, quais sejam, pedidos de vista e 

decisões não claras. Com efeito, o número obtido de acordo com “direito tributário” foi 

de 69
34

 ao invés de 91.  

Para se chegar a tal número, foi utilizada a planilha fornecida pelo STF 

denominada Decisões Pleno 2008-2012, que, apesar do nome, contém decisões de 2010 

até os dias atuais. Foram descartados os julgamentos realizados após a data corte do 

estudo – 21/02/2017 –, por meio da coluna “Data”, e foram aplicados os seguintes 

filtros de texto: 1) na coluna “Ramo do Direito”, contém “Tributário”; 2) na coluna 

“Observação Andamento”, onde se encontravam os resultados dos julgamentos, contém 

“maioria”, para excluir os julgamentos apenas unânimes; 3) também na coluna 

“Observação Andamento”, não contém “vencido o Ministro Marco” acrescido de não 

contém “contra o voto do senhor Ministro Marco Aurélio”, para retirar as decisões em 

que apenas o voto do ministro Marco Aurélio foi discordante; e 4) na coluna “Classe”, 

foi aplicado o filtro de texto não contém “psv”, para excluir as decisões que versavam 

exclusivamente sobre a edição de Súmula Vinculante, o que é fruto de presunção.  

 

2.2. A custosa distorção nas estatísticas causada pela repetição de demandas no 

STF 

 

À primeira vista, a opção dos autores do estudo em limitar o catálogo de 

decisões àquelas não unânimes e proferidas exclusivamente pelo pleno do STF 

transmite uma segurança de que o levantamento de dados foi feito de forma meticulosa 

e está livre de distorções. Mas, antes de se chegar a essa certeza, é preciso perquirir 

sobre quais demandas são levadas ao plenário para discussão e se, de fato, foram 

excluídas todas aquelas decisões que poderiam causar interferências não desejadas nas 

estatísticas. 
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 ADO 25; RE 705423; ADI 5135; RE 381367; ADI 2675; ADI 2777; RE 377457; RE 377457; RE 

381964; RE 593849; RE 723651; RE 196752; RE 201512; ACO 1460; RE 256304; RE 632265; AR 

1415; AR 1584; ADI 3477; RE 627051; RE 614406; RE 590809; RE 773992; RE 240785; RE 226899; 

RE 183130; RE 540829; RE 572020; ADI 2669; RE 208526; RE 256304; RE 606107; RE 607056; ADI 

2588; RE 541090; RE 607056; RE 601392; RE 544298; RE 544438; RE 551401; RE 552553; RE 

552707; RE 552862; RE 553921; RE 555495; RE 562045; RE 562045; RE 570849; ADI 2556; ADI 

2568; Rcl 9790; RE 586482; ADI 3138; RE 566621; RE 582461; ADI 1648; RE 588149; RE 580264; RE 

389808; RE 405579; RE 566819; ADI 2158; ADI 2189; RE 253472; RE 474132; RE 564413; RE 

566259; ADI 2855; RE 478410. 
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Pois bem, mediante a combinação do art. 102 da Constituição Federal com os 

arts. 5º e 6º do Regimento Interno do STF é possível compilar as atribuições do plenário 

em vinte e duas, sendo elas: 1) ações diretas de inconstitucionalidade e 

constitucionalidade; 2) habeas corpus em diversos casos; 3) mandados de segurança 

impetrados contra atos de determinadas pessoas; 4) mandado de injunção a depender do 

responsável pela elaboração da norma; 5) litígios entre Estados estrangeiros ou 

organismos internacionais e a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Territórios; 6) 

causas entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e 

outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta; 7) extradição 

solicitada por Estado estrangeiro; 8) requisição de intervenção federal nos Estados; 9) 

pedido de avocação e causas avocadas a que se refere o art. 119, I, o, da Constituição; 

10) crimes comuns de várias figuras políticas e os crimes de responsabilidade de outras; 

11) ações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério 

Público; 12) revisão criminal de julgado do Tribunal; 13) ação rescisória de julgado do 

Tribunal; 14) medidas cautelares, nos feitos de competência do pleno; 15) as arguições 

de suspeição; 16) arguições de inconstitucionalidade suscitadas nos demais processos; 

17) processos remetidos pelas Turmas e incidentes de execução que, de acordo com o 

art. 343, lhe forem submetidos; 18) recursos extraordinários; 19) recursos ordinários 

contra variadas decisões; 20) agravos regimentais contra ato do Presidente e nos feitos 

de competência do pleno; 21) agravos de instrumento nos feitos de competência do 

pleno; 22) embargos declaratórios contra decisões do pleno e, em certos casos, das 

turmas. 

É de se notar que boa parte dessas atribuições foi eliminada ao se restringir o 

grupo de processos àqueles em que a decisão foi por maioria. Outra parte relevante, no 

caso deste trabalho, foi suprimida pela escolha do ramo do direito tributário, campo com 

feixe consideravelmente menor de possibilidades se comparado ao Direito 

Administrativo e ao Direito Penal. Também foi descartada grande quantidade de 

recursos internos, isto é, agravos e embargos declaratórios, ao se excluir os casos em 

que o ministro Marco Aurélio votou de forma isolada. Subsistiram, portanto, as ações 

de constitucionalidade, os recursos extraordinários e ordinários e os agravos 

regimentais. 

Do contingente de 69 decisões, alcançado conforme o método descrito no 

capítulo anterior, foram eliminadas 14
35

, porque em tais casos um dos ministros sobre o 
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 ADI 5135, AR 1415, AR 1584, ACO 1460, RE 614406, RE 773992, RE 226899, RE 183130, ADI 

2556, ADI 2568, ADI 2158, ADI 2189, RE 586482 e RE 582461. 
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qual se pretende fazer a análise não proferiu voto, seja por estar impedido, seja por não 

estar presente na ocasião, ou ainda em razão de os ministros anteriores, por eles 

substituídos, já terem votado no caso. 

Nesse cenário, os ministros divergiram em 37 das 54 decisões, revelando um 

percentual de discordância de 68,5%. 

Esses dados, na verdade, não são acurados. É que muitas dessas 54 decisões se 

encaixam no problema aqui descrito, isto é, a existência de mais de um processo sobre o 

mesmo assunto. Essa é uma das características mais peculiares do judiciário brasileiro: a 

litigância de massa não cessa nos Tribunais inferiores, ela alcança a mais alta corte do 

país. Isso se deve à inexistência de mecanismos rígidos de controle, que só vieram a ser 

pensados após os números atingirem patamares surreais: 

O crescimento do Supremo Recursal verificado a partir de 1997 chegou a 

ponto de pôr em xeque a capacidade do próprio Supremo de se autogerir. Os 

recursos chegaram às centenas de milhares e continuavam a crescer até 2007. 

Em outras palavras, como dissemos acima, se fossem julgar todos esses 

processos na mesma proporção em que entravam, cada um dos 11 ministros 

teria de julgar mais de 10 mil recursos por ano, ou aproximadamente um 

recurso a cada 10 minutos
36

  

Embora a criação do sistema de repercussão geral, pela Emenda Constitucional 

nº 45, tenha contribuído para a redução da subida de processos ao STF, ainda não há 

indícios, como também verificado pelo Supremo em Números, de que o volume de 

recursos esteja próximo de um fim: 

Estes dados nos mostram que, apesar de uma queda bastante acentuada de 

2008 para 2009, parece que o número de processos está se estabilizando — e, 

repetimos, não obstante o enorme sucesso da Emenda Constitucional no 45 

—, está se estabilizando em patamares ainda muito altos (...) Ou seja, o STF, 

apesar de muito beneficiado com a repercussão geral, ainda encontra 

dificuldades para lidar com o volume de casos. Apenas metade dos processos 

relacionados à repercussão geral foram julgados de 2007 até 2010.
 37

 

Assim, os RE 377457 e RE 381964 são casos análogos e foram decididos da 

mesma forma e na mesma ocasião, sendo ambos contabilizados pelo estudo do Jornal 

Nexo. Do mesmo modo, o RE 593849 tem o mesmo assunto das ADIs 2675 e 2777; o 

RE 474132 possui conteúdo igual ao do RE 564413; e os RE 208526 e RE 256304, que 

estava repetido na planilha, versavam sobre o mesmo tema. Também os REs 607056 e 

562045 estavam duplicados na planilha por motivos desconhecidos. Contudo, o caso 

que salta aos olhos e comprova a problemática da repetição de demandas no Supremo é 
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 FALCÃO, Joaquim; CERDEIRA, Pablo de Camargo; ARGUELHES, Diego Werneck. p. 58. I 

Relatório Supremo em Números: O Múltiplo Supremo. Disponível em: 
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o RE 544298, que possuía outros dez processos análogos a ele, de modo que foram 

contabilizados onze em vez de apenas um.  

Tais casos influenciaram diretamente os resultados, porque em todos eles os 

ministros ora estudados votaram de forma discrepante, sendo, sem dúvidas, os casos 

análogos ao RE 544298 os mais influentes. 

Logo, foram contabilizadas 17
38

 decisões a mais, 25 ao invés de 6, sobrando, 

ao final, apenas 38 julgados de matérias distintas entre si e nos quais houve 

pronunciamento dos dois ministros.  

 Verificou-se então que houve divergência original entre os ministros Gilmar 

Mendes e Ricardo Lewandowski em 20 decisões, enquanto que em 18 julgados os 

ministros tiveram votos concordantes. Tais números representam uma discordância de 

52,6%, percentual consideravelmente abaixo dos ao menos 70% obtidos pela pesquisa 

do Nexo e dos 68,5% obtidos pela nossa primeira investigação. Tem-se, portanto, que 

os ministros, no campo do direito tributário, não se opõem na grande maioria dos casos, 

mas tão somente em metade deles. 

Essas constatações mostram que, conquanto a pesquisa do Jornal Nexo leve em 

consideração apenas as decisões não unânimes e proferidas pelo plenário, resultando em 

um grupo de processos dos quais foi excluído tudo aquilo que o senso comum diria ser 

repetitivo e menos importante, não foi possível escapar das incorreções trazidas pela 

litigância de massa existente no STF. É dizer: serão mais confiáveis aqueles estudos que 

sejam capazes de neutralizar a interferência causada pela demasia de competências, de 

recursos e demandas iguais.  

 

3. A OPOSIÇÃO E A SEMELHANÇA NOS VOTOS DOS MINISTROS GILMAR 

MENDES E RICARDO LEWANDOWSKI  

 

3.1. Hipótese e método: a desconexão entre expressão e conclusão e a cartografia 

 

Feitos os ajustes à base de dados, passa-se ao exercício cartográfico da quarta 

camada, conforme explicado no tópico 1.3. Antes, todavia, é preciso fazer algumas 

considerações sobre quais estruturas (ou estilos) procurou-se identificar nos votos dos 

ministros.  
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Dada a inexistência de um repertório previamente elaborado, foi preciso 

restringir a investigação à ocorrência de três estilos propostos pelo próprio autor. O 

primeiro deles é o estilo erudito e envolve o uso de citações à literatura jurídica 

doméstica e estrangeira: 

Nos casos difíceis, ou seja, aqueles em que o os tribunais ainda não têm uma 

opinião homogênea e que, portanto, geram debates entre os juízes, a 

estratégia é invocar tantas autoridades quantas possíveis para sustentar a 

opinião do juiz, considerado sempre como indivíduo e não como voz de uma 

instituição dotada de uma racionalidade própria.
39

 

O segundo é o estilo emotivo, que diz respeito ao uso de argumentos que 

apelam para o emocional do interlocutor. Levanta-se, nesse ponto, o questionamento 

sobre se o uso do argumento romperia o ideal de objetividade e, portanto, não se 

encaixaria no contexto do presente trabalho. Defende-se que não, pois esse estilo serve a 

um propósito argumentativo e também constrói um discurso eficiente.  

O uso de argumentos emotivos está relacionado ao pathos, um dos meios de 

persuasão apresentado por Aristóteles. O pathos consiste em produzir no público 

determinado sentimento. Haja vista que os julgamentos modificam-se em virtude dos 

sentimentos experimentados, influenciar o estado de espírito do ouvinte representa uma 

forte forma de persuadi-lo. Em Aristóteles, o pathos denota uma habilidade no discurso 

à medida que a emoção desejada pelo orador consegue ser transmitida ao seu público.
40

 

Com uma boa articulação do pathos, o orador habilidoso consegue um ânimo 

semelhante ao que busca defender ou contrário ao que pretende atacar. Nessa 

perspectiva, Górgias ensina que “Um discurso é um grande senhor que, por meio do 

menor e mais inaparente corpo, leva à cabo as obras mais divinas. Pois é capaz de fazer 

cessar o medo, retirar a dor, produzir alegria e fazer crescer a compaixão.”
41

 Dessa 

forma, também é de grande valia retórica a utilização de um estilo que à primeira vista 

não contribuiria para ideal de objetividade perseguido, mas que é capaz de causar 

grande impacto no espectador. 

Por fim, tem-se o estilo consequencialista, em que o magistrado justifica sua 

decisão com base em dados estatísticos e pesquisas empíricas sobre a “realidade”. 

Para compor o corpus objeto de análise, decidiu-se excluir os casos em que 

houve concordância de posicionamento entre os ministros, uma vez que não se notou, 
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em um breve exame dos 18 casos, quaisquer textos relevantes para a verificação da 

hipótese proposta. Isso porque, quando um dos ministros proferia voto bem-acabado, o 

outro, por sua vez, apenas declarava aderir ao mesmo raciocínio ou fazia breves 

esclarecimentos, impossibilitando assim o trabalho cartográfico.  

Afastou-se, então, o teste do primeiro lado da hipótese, qual seja, votos com 

conclusões similares podem ter expressões díspares, e deteve-se à verificação do 

segundo lado, votos contrários podem ter expressões similares. Para tanto, foram 

escolhidas as decisões em que os votos de ambos os magistrados possuíam maior 

riqueza argumentativa, isto é, aqueles cujo texto era mais extenso e mais bem elaborado, 

resultando na seleção dos Recursos Extraordinários 593849, 240785 e 544298 dentre os 

vinte processos. 

  

3.2. O exercício cartográfico da estrutura dos discursos 

 

O Recurso Extraordinário 593849 tinha por objeto a controvérsia acerca da 

possibilidade de o contribuinte obter restituição do valor pago a título de ICMS quando 

a base de cálculo presumida terminava sendo superior à base de cálculo que 

efetivamente ocorreu dentro da cadeia de substituição tributária. O tema era o de 

número 201 na sistemática da repercussão geral e foi decidido em 19 de outubro de 

2016, sendo fixada a tese em favor da legalidade da restituição: “É devida a restituição 

da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a 

mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da 

operação for inferior à presumida.” 

Das três decisões escolhidas esta foi a que teve os votos mais alongados, o que 

se pode explicar pelas consequências práticas que o caso poderia trazer. É que conferir 

ao contribuinte o direito de reaver o montante pago a mais ao fisco em operações em 

cadeia implica uma abrupta mudança no sistema fiscal dos estados de todo o país e até, 

possivelmente, uma redução na arrecadação.  

Analisando cada voto, foram encontradas as estruturas argumentativas acima 

explanadas, porém não foi possível identificar relevantes para a verificação da hipótese.  

O ministro Gilmar Mendes, vencido na ocasião, entendendo não haver direito à 

restituição, proferiu votos de Gilmar Mendes – consequencialista, na qual suscitou a 

falta de praticidade gerada por uma alteração no sistema já consolidado: 

Eu me lembro, por exemplo, que tivemos muitas impugnações em relação a 

São Paulo quando lá estava o governador Serra, porque passou a adotar, de 
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forma sistêmica, o modelo de substituição tributária, que é mais efetivo. E, 

simplesmente, isso teve um efeito enorme na arrecadação. O secretário da 

Fazenda de São Paulo era Mauro Ricardo, que hoje está no Paraná. Estamos 

falando de milhões e milhões de relações que se estabelecem em se tratando 

desse tipo. E, claro, esse é o elemento da chamada praticidade e que define, 

portanto, a opção feita. (...) Eu temo - e aí voltando ao argumento da 

praticidade - que, ao abrirmos para essa verificação, estejamos perdendo de 

vista que estamos falando, não de milhares, mas de milhões de relações que 

se realizam diuturnamente e que cumprem esse determinado modelo, claro, 

dentro de uma dada racionalidade. Se voltarmos a espiolhar isso um a um, 

vamos, de fato, abrir a caixa de Pandora desse sistema e, talvez, torná-lo 

inútil. (...) É essa questão que, a mim, me parece extremamente delicada, do 

ponto de vista da praticidade. Os argumentos jurídicos, com todas as vênias, 

são sustentáveis (...) 

Ademais, constatou-se a presença do estilo emotivo na medida em que o 

ministro afirmou que permitir tal espécie de ressarcimento afetaria sobremaneira os 

cofres públicos e que, em razão da atual crise econômica, este não seria um momento 

oportuno para reduzir a arrecadação: 

Já não estamos em um momento brilhante em termos econômicos e 

financeiros. Estamos vivendo, talvez, a maior depressão que esse país já 

enfrentou. (...) E não é o momento de "acender fósforo para ver se tem 

gasolina no tanque". (...) Ainda hoje, recebia o Governador de Goiás e todos 

narram situações extremamente difíceis nas finanças dos estados. 

O discurso jurídico de Ricardo Lewandowski, por sua vez, foi marcado pelo 

estilo erudito, haja vista a citação recorrente de autores estrangeiros e nacionais como 

forma de auxílio a suas escolhas interpretativas:  

É que, como lembra Karl Larenz, na esteira de outros doutrinadores, a 

interpretação literal dos textos legais constitui apenas a primeira etapa do 

processo hermenêutico. Vicente Ráo, por sua vez, discorrendo acerca das 

técnicas de interpretação, aponta para os riscos decorrentes do apego ao 

sentido literal dos textos, com o abandono dos demais processos 

hermenêuticos, recordando uma velha regra do direito luso-brasileiro 

segundo a qual “deve-se evitar a supersticiosa observância da lei que, 

olhando só a letra dela, destrói a sua intenção” (...) Nesse ponto, vale recordar 

a lição de Carlos Maximiliano, para o qual, “descoberta a razão íntima e 

decisiva de um dispositivo, transportam-lhe o efeito e a sanção aos casos não 

previstos, nos quais se encontrem elementos básicos idênticos aos do texto” 

(...) Marco Aurélio Greco, a autorização constitucional para antecipar a 

cobrança do devido não implica “uma autorização para cobrar mais do que 

resultaria da aplicação direta da alíquota sobre a base de cálculo existente ao 

ensejo da ocorrência do fato legalmente previsto (fato gerador). Antecipa-se 

o imposto devido; não se antecipa para arrecadar mais do que o devido” 

Nessa primeira decisão analisada, a hipótese levantada não se concretizou. 

Assim como as conclusões de cada ministro foram distintas, as estruturas dos dois 

discursos – reveladas pelo exercício cartográfico – também foram diferentes. Enquanto 

o ministro Gilmar Mendes tendeu a usar uma linguagem mais emotiva e voltada ao 

argumento consequencialista, o voto do ministro Ricardo Lewandowski foi permeado 

pela linguagem erudita. 
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Já a segunda decisão foi proferida no julgamento do Recurso Extraordinário 

544298 e, como visto, foi a principal indutora dos equívocos estatísticos presentes na 

pesquisa do Jornal Nexo, repetindo-se 11 vezes dentre as decisões não unânimes do 

plenário.  

Na ocasião, o Tribunal buscava solucionar a controvérsia a respeito da 

possibilidade de a progressividade prevista no art. 145, § 1º, da Constituição Federal ser 

aplicável também aos impostos reais. A questão chegou ao Supremo em razão de o 

Estado do Rio Grande do Sul ter instituído uma alíquota progressiva para o Imposto 

sobre a Transmissão Causa Mortis e Doações – ITCD, por meio da Lei nº 8.821/1989. O 

processo também era de expressivo impacto social dado que tratava de sérios debates 

ideológicos sobre a concentração de riqueza e a perpetuação da desigualdade 

econômica. 

O ministro Ricardo Lewandowski, relator do julgamento, votou no sentido de 

negar provimento ao pleito do contribuinte sob os argumentos de que a Corte já havia 

fixado jurisprudência em sentido oposto e de que era falacioso o raciocínio de que 

quanto maior a expressão econômica da base impositiva do imposto, maior seria a 

capacidade contributiva do sujeito.  

O voto é marcado por traços de erudição, uma vez que traz citações de doutrina 

estrangeira para alicerçar tanto a conceituação de termos, quanto a sua opinião própria: 

Nesse passo, vale trazer à baila a já clássica definição da capacidade 

contributiva que Rubens Gomes de Souza oferece, arrimado no especialista 

em finanças o italiano Grizioti: "é a soma de riquezas disponível depois de 

satisfeitas as necessidades elementares da existência, riqueza essa que pode 

ser absorvida pelo Estado sem reduzir o padrão de vida do contribuinte e sem 

prejudicar as suas atividades econômicas".(...) Lembro, a propósito, que Ruy 

Barbosa Nogueira, ao tratar do antigo Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias - ICM, previsto na Constituição de 1967, teceu as seguintes 

considerações sobre a impossibilidade de pretender-se alcançar efeitos extra-

físcais por meio da manipulação isolada e local de suas alíquotas, que se 

aplicam, mutatis mutandis, ao tributo ora sob exame. 

A cartografia do voto do ministro Ricardo Lewandowski também deixou 

transparecer o foco por ele dado às prováveis consequências econômicas que um 

entendimento contrário poderia ocasionar. A preocupação esposada foi a de que, com a 

aquiescência do Supremo, os estados ficariam livres para instituir alíquotas cuja 

progressividade iria variar de acordo com a ideologia política dominante na região: 

De fato, não se coaduna com a lógica do sistema admitir que um ente 

federado possa facilitar ou obstaculizar, mediante a progressividade do 

Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doações, a concentração da 

renda, ao alvedrio das preferências ideológicas daqueles que, de forma 

transitória, ocupam o poder local (...) 
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Gilmar Mendes, a seu turno, votou pela constitucionalidade da alíquota 

progressiva, esboçando outro argumento consequencialista: a prevalência do raciocínio 

do ministro Ricardo Lewandowski – no sentido de que a instituição de alíquotas 

progressivas para impostos reais só seria permitida nos casos expressamente previstos 

pela Constituição –, acabaria por impedir, de uma vez, a adoção de alíquotas 

progressivas pelo simples fato de a Constituição não ser capaz de tratar da matéria em 

cada uma das figuras tributárias existentes: 

A despeito das razões muito claras e eruditas, lançadas naquele voto e agora 

desenvolvidas no voto cuidadoso do Ministro Ricardo Lewandowski, eu 

sempre tive dificuldade de extrair aquele resultado, em toda a sua dimensão, 

porque significava dizer que, nesses chamados impostos de caráter real, a não 

ser que haja um pronunciamento claro do texto constitucional, não pode 

haver qualquer progressividade (...) 

Mais à frente, o ministro procurou sobrepujar o argumento consequencialista 

de Ricardo Lewandowski, afirmando que ainda que surjam abusos, estes seriam 

passíveis de controle judicial, não havendo motivo suficiente para considerar as 

alíquotas progressivas inconstitucionais:  

É claro que o tema relativo à capacidade contributiva tem relevo em toda a 

extensão. Não podemos esquecer, e acho que é uma outra questão que sempre 

sobressai, ou pelo menos está em parte das nossas pré-compreensões, que 

pode, aqui ou acolá, haver um tipo de abuso na própria formulação, uma vez 

que, como sabem, há até campanhas políticas, político-ideológicas em 

relação à questão do chamado imposto sobre herança. Mas aí, claro, haveria 

não só o argumento da capacidade contributiva, como também da não 

confiscatoriedade, portanto, a ideia da proporcionalidade. Logo, haveria 

também remédios para esse tipo de situação. 

A última decisão que teve votos mapeados foi a do Recurso Extraordinário 

240785. Este processo faz parte da longa discussão travada no judiciário brasileiro 

acerca da conceituação dos valores recebidos a título de ICMS como faturamento, mais 

conhecida como a problemática do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, 

sobre a qual o Supremo deu a sua palavra final no recente julgamento do RE 574706. 

No caso sob análise, a discussão estava restrita à base de cálculo da COFINS e 

o ministro Gilmar Mendes foi contrário ao provimento do recurso do contribuinte, 

julgando ser legal a cobrança da COFINS também sobre os valores recebidos a título de 

ICMS.  

Dessa vez, no entanto, a estrutura argumentativa foi pautada pela erudição, o 

que se averiguou pelo constante uso de citações não só para apoiar seus argumentos, 

mas também para explicar os termos técnicos e fazer colocações no geral, como se 

verifica nos excertos abaixo:  

Com efeito, a imposição sobre o “produto de vendas e prestação de serviços” 

– como ocorre com a COFINS, o ICMS e o ISS – cuida de tributo real 
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(Objektsteuer), que não exige a observação das circunstâncias pessoais do 

contribuinte (ohne Rücksicht auf die persönlichen Verhältnisse des 

Steuerpflichtigen) [cf. TIPKE, Klaus & LANG, Joachim. Steuerrecht. 18ª ed. 

Köln: Otto Schmidt, 2005. p. 423, § 12 Rn. 1; e BIRK, Dieter. Steuerrecht. 7ª 

ed. Heidelberg: C.F. Muller, 2004. p. 21 Rn 83]. (...) A isso, acrescenta 

Kirchhof: “Enquanto a Constituição deixa em poder dos particulares o 

domínio individual sobre os bens econômicos..., o Estado só pode financiar-

se por meio da participação no êxito da economia privada” (KIRCHHOF, 

Paul. “La Influencia de la Constitucón Alemana em su Legislación 

Tributaria”. In: Garantias Constitucionales del Contribuyente, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 1998, p. 26). 

Ao todo, foram contabilizadas 16 ocorrências de citações doutrinárias, a maior 

parte delas de origem estrangeira, especialmente alemã. Vejam-se mais alguns 

exemplos: 

No clássico estudo dos professores Richard e Peggy Musgrave, destaca-se a 

diferença entre a tributação sobre a renda e a tributação sobre as vendas: (...) 

Como bem colocou o Prof. Joachim Lang, quanto mais o Estado precisa de 

meios, mais o Estado torna-se um estado fiscal e mais o estado de direito 

encontra expressão essencial no estado fiscal (“Je mehr der Staat Mittel 

benötigt, desto mehr wird der Staat zum Steuerstaat, desto mehr findet der 

Rechtstaat im Steuerstaat wesentlichen Ausdruck.” TIPKE, Klaus & LANG, 

Joachim. Steuerrecht. 18ª ed. Köln: Otto Schmidt, 2005. p. 1, § 1 Rn. 4) (....) 

Não se verificando óbice constitucional ou legal à exigência do tributo, 

persiste o dever fundamental de contribuir com os custos do Estado, 

consoante o eminente professor português José Casalta Nabais expõe (...) Em 

outras palavras, não basta atacar o sintoma da elevada carga tributária, 

mantendo incólume o dever público de suprir extensas obrigações, pois este é 

a causa direta daquele, como apontam SERRA & AFONSO 

Contudo, a erudição não foi o único estilo identificado na cartografia, o 

ministro também fez uso de argumentos consequencialistas, invocando dados 

financeiros que demonstrariam uma estupenda baixa na arrecadação caso a demanda 

viesse a ser decidida em favor do contribuinte: 

No entanto, mais do que a impressionante cifra de 12 bilhões de reais, 

prevista pelos dados da Secretaria da Receita Federal como perda de 

arrecadação, apenas no primeiro ano, em virtude da exclusão do valor do 

ICMS da base de cálculo da COFINS, preocupa-me a ruptura do próprio 

sistema tributário.(...) Inevitavelmente, a complexidade da determinação da 

base de cálculo da COFINS ensejará aumento no custo de arrecadação e 

fiscalização, além das declarações e prestações de contas dos próprios 

contribuintes (cf. POSNER, Richard A. Economic Analysis of Law. 7ª ed. 

New York: Aspen, 2007. p. 512-513). A respeito, cite-se o estudo dos doutos 

Everardo Maciel e José Antônio Schontag (...) Dessa forma, tanto no aspecto 

jurídico, quanto nos aspectos econômico e político, não merece prosperar a 

pretensão da recorrente de esvaziar seu faturamento, retirando os valores 

correspondentes ao ICMS da base de cálculo da COFINS. 

Já o ministro Ricardo Lewandowski, aderindo mais uma vez à posição do 

contribuinte, optou, em voto mais sucinto, pela utilização exclusiva do argumento 

consequencialista. Afirmou que a incidência da contribuição social sobre os valores 

auferidos meramente em razão do ICMS – que já seriam destinados ao fisco de toda 
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forma – prejudica a população brasileira à medida que o esse valor a mais da COFINS 

seria repassado no preço para o consumidor final.  

Assim, além das incoerências jurídicas, Ricardo Lewandowski sugere existir 

um problema de viés econômico, consubstanciado no aumento desnecessário do custo 

de vida no país, o que o ministro chama de “custo Brasil”. Interessante que, em seu 

próprio voto, o ministro aponta que se trata de um argumento além da lei escrita, 

nomeando-o explicitamente de metajurídico, confira-se: “Entendo, sim, haver um efeito 

cascata e, no ponto de vista metajurídico também, algo que vem onerando o famoso 

‘custo Brasil’”. 

Tais argumentos, contudo, diferentemente do restante daqueles encontrados no 

corpus analisado, não permaneceram sem debate. Pelo contrário, Gilmar Mendes foi 

incisivo ao atacar o ponto de vista do ministro Ricardo Lewandowski, enfrentando-o 

com outro argumento de caráter também consequencialista e que não havia sido 

mencionado anteriormente: 

Por outro lado, tal esvaziamento da base de cálculo não necessariamente 

acarretará redução do “custo Brasil”, lembrado pelo Min. Ricardo 

Lewandowski em seu voto, pois resultará em sensível fonte de insegurança 

jurídica, fundando inúmeras irresignações para exclusão de custos 

semelhantes ao ICMS da base de cálculo não só da COFINS, mas de outros 

tributos similares. Em verdade, provocará a majoração do próprio custo, 

particular e público, da administração do sistema tributário. (...) Assim, o 

acolhimento de vias oblíquas para amenizar a onerosidade da COFINS, como 

a pretensão da ora recorrente, só provocará a substituição por novas formas 

de financiamento da seguridade social, eis que o estado deve, por imposição 

constitucional, arcar com esses custos. (...) A tentativa de reduzir a carga dos 

impostos por meio de engenharias jurídicas sofisticadas e preciosismos 

técnicos é inócua, justamente porque mantidos os custos com que o Estado 

deve arcar para a seguridade social. De alguma maneira, esses compromissos 

devem ser satisfeitos. 

 

3.3. Entre dificuldades e resultados: a pobreza argumentativa no STF e o indício 

de possibilidade de comprovação da hipótese 

 

A mais desanimadora parte de uma pesquisa acontece quando não são 

encontrados resultados esperados pelo pesquisador. No presente trabalho, a cartografia 

dos votos do RE 593849 não trouxe qualquer produto, além do exercício de 

mapeamento em si, comprovando das dificuldades prenunciadas por Gustavo Just: 

“unsurprisingly, some of the attempts proved to be fruitless, since no clear answer to the 

questions I, II, III and IV could be reached, or no clear contrast was shown between the 

two confronted pieces of argumentation”
42

. 
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Além disso, outra dificuldade encontrada foi a inexistência de um repertório 

prévio de expressões e palavras que, sempre que encontradas em um texto, alertassem a 

presença de um dos estilos argumentativos propostos: 

Concerning the cartography, among the methodological issues to be 

addressed at this stage we can mention the difficulty of measuring the 

presence of the discursive resource to be analysed. On the one hand it will be 

necessary to explore the possible application of quantitative methods to the 

analysis of legal discourse.
43

 

No entanto, certamente o maior empecilho para uma pesquisa que busque 

verificar padrões de variação interpretativa é a pobreza argumentativa dos votos:  

Levanto a hipótese de que sua forma de argumentar possa ser explicada em 

parte pelo fato de que os debates entre os juízes sejam públicos. A função dos 

juízes no Brasil é dar uma opinião fundamentada diante dos casos, debatidos 

a portas abertas, às vezes diante de uma platéia, e não encontrar a melhor 

resposta para eles a partir de um raciocínio sistemático. (...) Por esta razão, os 

julgados escritos publicados pelos tribunais são o registro cronológico e 

textual dos debates ocorridos e não um texto coerente, redigido de forma 

ordenada, que tenha como objetivo articular argumentos dogmáticos de 

forma clara, tendo em vista seu papel na criação de jurisprudência e na 

legitimação racional do direito. Este ponto é importante para nossa análise: o 

julgamento no Brasil não tem como objetivo produzir um texto, que é mero 

efeito colateral dele.
44

 

Essa escassez se deve, em parte, à tendência dos ministros em seguir o voto do 

relator ou, quando não se alinharem àquela posição, em fazer discordâncias rasas, 

fenômeno que foi observado ao longo deste trabalho e melhor constatado por Guilherme 

Klafke e Bruna Pretzel
45

: 

Refletindo sobre o possível teor argumentativo dos votos registrados em ata, 

é comum a ideia de que os ministros que não anexam voto concordam 

integralmente com o relator. Partindo dessa premissa, em 68% dos acórdãos 

analisados somente o voto do relator já é suficiente para dar a ratio decidendi 

adotada pelo tribunal.   

No caso do presente trabalho, da coletânea de 20 decisões em que havia votos 

passíveis de análise, 13
46

 foram descartadas porque o voto de pelo menos um dos 

ministros não preenchia sequer duas páginas. 

A gama de obstáculos ora narrada, contudo, não foi suficiente para impedir o 

alcance de resultados animadores. É que, nos Recursos Extraordinários 544298 e 

240785, a cartografia revelou a presença do estilo consequencialista nos discursos de 

ambos os ministros. Como as conclusões foram antagônicas, verificou-se que, nesses 
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 Ibidem. p 10. 
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 RODRIGUEZ, José Rodrigo. op. cit. p. 51-52. 
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 KLAFKE, Guilherme Forma; PRETZEL, Bruna Romano. Processo Decisório no Supremo Tribunal 

Federal: aprofundando o diagnóstico das onze ilhas. Revista de estudos Empíricos em Direito. Rio de 

Janeiro, v. 1, 2014. p. 103. 
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 RE 580264, RE 588149, ADI 1648, RE 474132, RE 540829, RE 566621, RE 572020, ADI 2669, RE 

377457, RE 201512, RE 590809, ADI 2855 e RE 253472. 
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dois casos, a expressão do discurso não condicionou o resultado do voto. Mais 

especificamente no RE 240785, o estilo recorrente foi também o predominante no voto 

e o fio condutor da conclusão, levando inclusive ao debate entre os dois ministros.  

O presente estudo, portanto, foi capaz de encontrar modestos indícios de que a 

hipótese de que a expressão de um discurso jurídico não se vincula necessariamente a 

sua conclusão – derivada da ideia de retórica da objetividade e proposta por Gustavo 

Just – é verificável pelo método cartográfico e, talvez, comprovável por meio de um 

estudo de grande escala e maior precisão científica. 
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CONCLUSÃO 

 

Este trabalho buscou, no contexto do grupo de pesquisa fomentado por 

Gustavo Just, testar a hipótese, derivada da ideia de retórica da objetividade, de que não 

há uma conexão necessária entre a conclusão e a expressão de um discurso jurídico. A 

investigação foi restringida à suspeita de que votos opostos poderiam ter expressões 

semelhantes.  

Para tanto, foi tomado como ponto de partida a pesquisa Qual é o grau de 

discordância e concordância entre os ministros do Supremos, elaborada pelo Jornal 

Nexo, e foram escolhidos os julgamentos dos Recursos Extraordinários 593849, 240785 

e 544298 em virtude de os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski terem 

votado em sentidos contrários e em razão de serem causas de direito tributário, matéria 

com qual o autor tem afinidade.  

Por se tratar de um grupo recém-formado e de um trabalho de menor extensão, 

não se pretendeu extrair resultados universais, mas ainda assim foram alcançadas três 

conclusões. 

A primeira delas é que estudos quantitativos acerca do STF, que visem melhor 

entender os posicionamentos da Corte e dos seus ministros, devem excluir de seus 

dados os processos de litigâncias de massa, sob pena de se desvirtuar toda a estatística, 

o que se verificou quando da tentativa de replicação do levantamento publicado no 

Jornal Nexo. 

A segunda está relacionada a uma das maiores dificuldades que serão 

enfrentadas pelo grupo de pesquisa, a de escolha do corpus. Se por um lado o modelo 

seriatim, prejudica o estudo da Corte como um órgão uno, por outro facilita a 

compreensão do agir de cada integrante do Tribunal, o que já se sabia. Porém o que se 

identificou foi que os ministros tendem, em casos menos complexos, a seguir o voto do 

relator ou a divergência sem expor suas razões, levando, neste trabalho, à constatação de 

que em 13 de 20 decisões do pleno o voto de pelo menos um dos ministros estudados 

não preenchia duas páginas. Daí porque a cartografia, acredita-se, será sempre mais 

proveitosa quando tratar de julgados de grande repercussão social e midiática, uma vez 

que se presume que nesses julgados cada um dos ministros se dedique a elaboração de 

votos mais complexos.  

A terceira e final conclusão é de que há indícios remotos de que a conclusão 

não está necessariamente vinculada à expressão do argumento, o que se percebeu pelo 

mapeamento dos estilos dos votos dos REs 544298 e 240785, sendo a cartografia um 
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método válido para alcançar a comprovação das hipóteses advindas da ideia de retórica 

da objetividade, desde que o corpus estudado seja abrangente o suficiente e um 

repertório objetivo seja elaborado. 

Espera-se que as experiências e conclusões desta monografia possam auxiliar o 

desenvolvimento de futuros trabalhos realizados dentro do grupo de pesquisa 

coordenado por Gustavo Just, seja por conferir certa orientação na escolha do corpus, 

seja por identificar indícios de que do método cartográfico podem decorrer interessantes 

descobertas.  
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