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Desde 1808, o Brasil dispõe de uma instituição jurídica, herança portuguesa da Casa de 
Suplicação, encarregada em última instância, de tratar os recursos intentados pelos 
tribunais de segunda instância. A partir de 1822, com a independência do Brasil, essa 
instituição passa a se denominar Supremo Tribunal que em 1889, com o advento da 
Proclamação da República se converte em Supremo Tribunal Federal. Um dos gêneros 
característicos é o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, gênero oral formal, que 
hoje tem um acesso público e uma mediatização sistemática pela TV Justiça. 
A partir dos pressupostos teóricos do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 
1999) e das propostas de análise na perspectiva da tradição discursiva (COSERIU, 1973, 
1981; KABATEK, 2003), este trabalho visa a propor uma análise histórica da evolução do 
gênero Voto de Ministro do Supremo Tribunal Federal com um trabalho específico sobre as 
diferentes tradições jurídicas que permitem compreender a origem, as continuidades e as 
transformações deste gênero na esfera jurídica brasileira. As regularidades observadas no 
corpus analisado permitirão caracterizar o gênero, estabelecer um modelo didático do 
mesmo e estudar as possibilidades da sua didatização para a formação de futuros juristas 
no Brasil. 
As quatro questões que nortearão o trabalho são as seguintes: 1) Qual é a história deste 
gênero particular e que especificidades têm em relação à evolução jurídica do país? 2) 
Quais são os gêneros orais e escritos que influenciam a sua constituição? 3) Quais são as 
regularidades que justificam a sua inserção num modelo didático do gênero? 4) Que 
orientações são necessárias para uma formação profissional retórica oral e escrita do 
gênero? 
A constituição de um corpus de documentos jurídicos orais divulgados pela TV Justiça 
(canal de televisão do Judiciário Brasileiro criado em 2002, responsável pela transmissão 
ao vivo dos julgamentos do Plenário da Suprema Corte Brasileira), de peças processuais e 
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de documentos recolhidos durante o período de existência desse Tribunal (fundado em 
2012) fornecerá subsídios para a criação de uma metodologia de análise necessária para 
uma primeira exploração. Esta primeira exploração nos trará elementos relevantes para 
que possamos estudar não apenas as especificidades deste gênero em contexto brasileiro, 
mas também comparando-as com as tradições jurídicas de outros países. 
A exploração do corpus de documentos jurídicos mencionado permitirá a criação de uma 
metodologia de análise inspirada nos princípios do interacionismo sociodiscursivo, 
incluindo os aportes sobre as dimensões orais multimodais (DOLZ, SCHNEUWLY, 1998/ 
2016). Do ponto de vista histórico, trataremos de identificar os fatores atuantes na 
evolução deste gênero e de repertoriar as especificidades “insólitas” da tradição jurídica 
brasileira (ROBERTO, 2017; MARCIEL, 2017), dialogando com outras tradições jurídicas 
(direito romano, ordenações portuguesas e cultura do antigo regime, influências do 
Código Civil napoleônico ou da Constituição Francesa de 1791), ou das tradições latino-
americanas e anglo-saxônicas, no momento em que as tradições portuguesa e brasileira 
“se divorciam”. Do ponto de vista didático, trataremos de modelizar as regularidades do 
gênero, tomando em consideração a jurisprudência e a retórica particular mobilizada no 
Voto oral do Ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como os elementos da 
historicidade mencionados que podem vir a fundamentar a formação do jurista. 
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