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Introdução 

O interrogatório do acusado pode ser definido como sendo a primeira oportunidade 
que alguém tem de, perante a autoridade judiciária, “esboçar sua versão dos fatos, exercendo, 
se desejar, a autodefesa.” (TÁVORA & ALENCAR, 2010, p.386). Observa-se, pois, uma 
natureza dupla do interrogatório: uma autoridade judicial buscando uma prova e um(a) 
acusado(a) buscando sua defesa. Neste sentido, Capez (2010) defende que o interrogatório, 
além de constituir um meio de prova, é também um meio de defesa. 

A prática processual penal do Brasil, entretanto, concebeu, por muito tempo, o 
interrogatório como meio exclusivamente probatório, no qual até mesmo o silêncio do 
interrogado era interpretado como confissão de um fato (antiga redação do Art. 186, do 
Código de Processo Penal, doravante CPP).  

Somente em 2003, quando o CPP (Decreto Lei n 3.689/41) sofreu alterações pela 
Lei 10.792/03, o interrogatório adquiriu status de mecanismo de defesa. A partir daí, foi 
garantido à pessoa acusada o direito a permanecer calada, sem que isto fosse interpretado 
como confissão ou prejudicasse sua defesa. (Art. 186, Parágrafo Único, do CPP). 

Reconhecendo, pois, o modo como a língua é realizada na prática, em situação de 
uso real, considerando, então, um papel ativo do usuário, o qual, mais do que apenas dizer, 
produz uma ação, este estudo insere-se no campo da pesquisa pragmática para analisar como 
interrogados podem fazer uso das máximas conversacionais (GRICE, 1975), aplicando-as ou 
violando-as, para dissuadir a acusação. Neste sentido, buscamos nesta investigação confirmar 
as seguintes hipóteses acerca da linguagem produzida pelo interrogado: 

a) a violação de alguma(s) máxima(s) não constitui regra, mas mera estratégia de 
defesa para confundir a acusação; 

b) a aplicação da máxima da quantidade pode evitar que detalhes, importantes mas 
não conhecidos, sejam revelados; 

c) ao quebrar máxima da quantidade, o réu não fornece a informação suficiente e 
necessária para o julgamento ser concluído e/ou a acusação formada; 

d) não respondendo adequadamente, ou seja, violando a máxima do modo, o réu dá a 
resposta, mas confunde o interlocutor, prejudicando a acusação; e 

e) a violação da quebra da relevância também prejudica a formação do 
convencimento do juiz, vez que tira o foco da situação que realmente interessa ao 
interrogatório. 

Com base na teoria do Princípio da Cooperação e das Máximas Conversacionais 
desenvolvida por Grice (1975), fizemos uma pesquisa quantitativa e qualitativa com os dados 
obtidos em nosso corpus. 

Para atingir o objetivo do estudo, o artigo foi organizado em três sessões, uma 
trazendo a fundamentação teórica, outra definindo o objeto de estudo e a última apresentando 
os resultados.  

 
1 Pressupostos teóricos 
1.1 Breve histórico sobre as origens da Pragmática 

Enquanto os linguistas não davam a devida atenção ao papel do falante na construção 
dos sentidos por meio da linguagem, em fins do século XIX e início do século XX, uma 
corrente filosófica, ligada, principalmente aos nomes de Peirce (1878), James (1907) e Dewey 



(1909), dedicava-se a investigar o Pragmatismo, defendendo a relação entre as várias funções 
do signo e a construção dos significados.  

Impulsionados pelos filósofos, alguns linguistas perceberam que a os signos 
linguísticos não poderiam ser concebidos como verdades absolutas, pois o significado não 
existia aquém e/ou além da experiência concreta dos signos, mas a partir dela.  

Segundo o pragmatismo filosófico daquela época, o conceito de verdade, antes visto 
como algo absoluto e inequestionável, era, de fato, algo relativo, dependente do contexto em 
que estivesse inserido. E, se o contexto exerce influência no julgamento de verdades, como 
seria possível determinar os significados definitivos dos signos linguísticos? 

Os linguistas passaram a observar os usos da língua e verificaram uma “relação dos 
signos com seus intérpretes” (MORRIS, 1938), vez que estes, não apenas utilizavam o 
instrumento linguístico, mas contruíam significados e produziam determinados efeitos a partir 
dele. Voltando, então, a atenção a esta relação, as investigações do campo linguístico da 
Pragmática foram iniciadas.  

De acordo com Dascal (1982), as origens da Pragmática podem ser concebidas de duas 
maneiras distintas: uma ciência autônoma ou um novo ângulo de análise linguística. Essa 
primeira concepção adviria dos estudos de Saussure (1916), o qual, ao afirmar que a langue é 
o objeto de estudo da Linguística, retirou da parole qualquer possibilidade de análise 
linguística e, por isso, a Pragmática teria um caráter autônomo. Por outro lado, de acordo com 
a segunda concepção, estudos de Peirce (1878) apontariam que, além da relação dos signos 
entre si (Sintaxe) e da relação entre signos e objetos que designam ou a que se referem 
(Semântica), a Linguística deveria se ocupar também com a relação entre signos e usuários 
(Pragmática), revelando um novo ramo dessa ciência.  

Como o terceiro nível de análise linguística, a Pragmática ocupa-se da relação entre o 
signo e seu usuário, pois reconhece que este tem papel ativo na construção dos significados. 
Para Espíndola (1998), conforme a abordagem, os estudos linguísticos pragmáticos foram 
desenvolvidos, sendo possível identificar três vertentes: a Pragmática Indicial (JAKOBSON, 
1963; BENVENISTE, 1966), a teoria de performance (MORRIS, 1976), a Pragmática 
Conversacional (GRICE, 1975), a Pragmática Ilocucional (AUSTIN, 1990; SEARLE, 1981, 
2002) e a Semântica da Enunciação (DUCROT, 1972). 

Tendo em vista a natureza e o objetivo do presente artigo, apenas a Pragmática 
Conversacional será abordada a seguir.  
 
1.2 Teoria das Máximas Conversacionais e as Implicaturas 

Examinando os usos da língua, em sua modalidade oral, Grice (1975) percebeu que, 
na maior parte das vezes, as informações trocadas fogem à estrutura linguística. Desse modo, 
o linguista começou a questionar a concepção de linguagem como espelho, pois detectou que 
a comunicação abrange também o que não foi de fato dito, o que ficou nas entrelinhas, aquilo 
que se “deu a entender”. Sendo assim, o autor defende que o sucesso das conversas depende 
de uma cooperação mútua entre os interlocutores, os quais esforçam-se constantemente para 
entender os demais e ser por esses entendidos.  

Pensando, então, como tais esforços são realizados pelos usuários da língua, Grice 
(1975, p.45) propõe algumas regras que configuram o Princípio da Cooperação (PC): a 
contribuição conversacional deve ser tal como requerida, conforme os objetivos da troca em 
que se está inserido. Toda comunicação entre os falantes deve ser guiada, portanto, pelo PC, 
vez que o diálogo é o esforço cooperativo essencial para a interação humana. Sendo assim, o 
autor afirma que há um conjunto de regras (máximas e submáximas), internalizado no falante, 
que rege o ato comunicativo e, ao obedecer tais regras, o usuário da língua possibilita que o 
jogo comunicacional flua o mais univocamente possível. 



As regras identificadas por Grice podem ser agrupadas em quatro categorias: 
quantidade, qualidade, relevância e modo e, segundo Levinson (2007, p.126), constituem 
“princípios gerais subjacentes ao uso cooperativo da língua que, juntos, expressam um 
princípio cooperativo geral”. 

De acordo com a categoria da quantidade, portanto, o falante deve informar tanto 
quanto necessário, nem mais, nem menos, contribuindo somente com o que lhe foi requerido. 
Em relação à qualidade, observam-se as condições de verdade do que está sendo dito, isto é, a 
informação deve refletir a verdade ou, ao menos, a credibilidade de a informação pode ser 
verdadeira. Sobre a relação, nota-se que a informação deve estar limitada ao conteúdo, ou 
seja, não fugir ao tema, ser relevante. O modo refere-se a como é passada a informação, à 
organização da informação a ser transmitida. 

Acontece, porém, que, no processo interpretativo, o falante faz apostas, levanta 
hipóteses em relação a possíveis formas de entender, infere o que está além do 
linguisticamente dito, processo este que constitui as implicaturas, convencionais ou 
conversacionais (GRICE, 1982). O primeiro tipo de implicatura corresponde aquele 
relacionado ao significado da palavra dita, isto é, remete àquela inferência feita a partir de 
algum elemento linguístico presente no enunciado. Já a segunda modalidade é determinada 
pelos princípios básicos do ato comunicativo, possuindo um caráter mais intencional do 
interlocutor em não cumprir a(s) máxima(s), seja por simplesmente não querer cooperar ou 
por pretender atingir um fim específico. Nas palavras de Ilari & Geraldi (1990, p.76), 

 
O uso do termo implicatura se deve ao desejo de distinguir dois fenômenos 
lingüísticos: o fenômeno do acarretamento, o que se infere uma expressão 
com base apenas no sentido literal de outra; e o fenômeno em que a 
derivação de um sentido passa obrigatoriamente pelo contexto 
conversacional.  

 
Para Grice (1982, p.103), as implicaturas conversacionais são as que merecem 

atenção, pois, além de ocorrerem em maior número, correspondem a implícitos que, ao 
menos, em princípio, “não são parte do significado das expressões cujo uso os produz”. Neste 
tipo de implicatura, é possível investigar como o usuário explora a(s) máxima(s) para atingir 
um objetivo predeterminado, ou seja, como ocorre a manipulação da linguagem a fim de 
passar ao interlocutor certa mensagem, que, inicialmente, não corresponde ao signo 
linguístico produzido. 

Levando em consideração as violações das máximas, Espíndola (1998, p. 31) lembra 
que, “em muitas situações, a quebra de uma máxima acarreta a quebra de outra(a); ou muitas 
vezes a quebra de uma máxima é efetuada para preservar outra máxima, por ser esta 
considerada, naquele contexto, a mais importante”. 

Importante salientar que, apesar da quebra de máximas, na implicatura 
conversacional o PC é respeitado, pois, à medida em que o falante estabelece um objetivo a 
ser alcançado, ele deseja que a comunicação aconteça e explora a linguagem neste sentido. 

A construção dos significados, portanto, está vinculada ao contexto em que ocorre. 
No interrogatório judicial, por exemplo, verifica-se a existência de dois interlocutores que 
buscam objetivos opostos, ou seja, de um lado tem-se a autoridade judicial buscando a 
confissão de um suposto crime e do outro tem-se alguém tentando defender-se da acusação 
que lhe foi imposta. Considerando, pois, que nesta situação o acusado busca a sua inocência 
ou, pelo menos, a redução de sua punição, a presente proposta debruça-se sobre as 
implicaturas conversacionais, investigando como as quebras propositais de máximas podem 
ser concebidas como instrumento de defesa para o interrogado. 

 
2 Procedimentos Metodológicos 



O corpus de análise dessa pesquisa é constituído por dados obtidos de um 
interrogatório de um acusado em crime de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, peculato 
e formação de quadrilha, fornecidos à 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal-RN, no dia 
30/03/2012, que constitui delação premiada1, isto é, um acordo entre Ministério Público e 
réu, no qual são feitas confissão do crime e entrega dos demais partícipes, em troca da 
redução da pena. Importante dizer, ainda, que tal interrogatório está disponível para consulta 
pública, tendo em vista o princípio da publicidade do ato (Art. 185, §1°, CPP). 

Apesar de ser um instituto regulado pelo Direito brasileiro (Arts. 185 a 196, do CPP), 
a legislação foi omissa na definição do interrogatório judicial, cabendo à doutrina a tarefa de 
definir e caracterizar o mesmo. Nas palavras de Tristão (2009, p. 81), 

 
Interrogatório judicial é ato processual, personalíssimo, presidido pelo Juiz 
Criminal, realizado através de perguntas dirigidas ao acusado, objetivando a 
coleta de dados acerca do fato delituoso e que oportuniza ao acusado 
apresentar a sua versão dos fatos que lhe estão sendo imputados, 
defendendo-se, caso queira. 

 
A definição acima reflete a ideia de que o interrogatório é um dos atos que compõem 

o processo penal e, sendo assim, deve obedecer aos ritos processuais legais. Embora 
corresponda a uma entrevista que a autoridade judicial faz com a pessoa acusada, a qual tem a 
oportunidade de expressar-se sobre os acontecimentos alegados, há procedimentos 
preestabelecidos em lei que devem ser seguidos. Até mesmo o conteúdo das perguntas do 
interrogatório é disciplinado em lei (Arts. 187 e 188, do CPP): a primeira parte deve referir-se 
à pessoa do acusado, possibilitando qualificar o interrogado e conhecer sua vida pregressa. 
Após a qualificação, são elaboradas questões sobre o fato. Esta segunda etapa inicia-se, 
portanto, com o questionamento acerca da veracidade da acusação, cuja resposta guiará as 
demais perguntas, todas versando sobre as circunstâncias do fato. 

Levando em consideração os tipos de interação, salientamos que as características do 
interrogatório judicial brasileiro correspondem aos das interações institucionalizadas, 
definidas por Marcuschi (1988, p. 52 apud ESPÍNDOLA, 1998) como: 
 

(...) eventos interacionais que usualmente têm um objetivo definido; as 
situações são geralmente públicas as situações são geralmente públicas e os 
contextos caracterizados por normas convencionalizadas; os participantes 
nem sempre se conhecem e um deles representa, em princípio, um papel 
específico e predominante derivado de sua posição institucional. 

  
Segundo o Código de Processo Penal, o interrogado não tem obrigação alguma de 

responder às questões que lhe são dirigidas e seu silêncio não significa a confissão do crime, 
nem pode ser interpretado em prejuízo da defesa (Parágrafo Único do Art. 186, do CPP). Na 
prática, porém, o silêncio do réu não é bem visto, nem na esfera judiciária, nem na social, e 
uma explicação linguística pode ser dada para o julgamento negativo do silêncio: o não dito 
pode significar mais que o dito (ORLANDI, 1996).  

Segundo Rodrigues (2010), entre o instante da intimação e o da realização do 
interrogatório, qualquer pessoa acusada de um crime faz um “exercício mental de se recordar 
dos fatos, objeto da apuração, separando conscientemente os dados que ela (depoente) 
entende que deva revelar, daqueles dados que ela pretende voluntariamente não informar”, 
                                                        
1 Instituto jurídico previsto em diversas leis no ordenamento jurídico brasileiro – Código Penal, Lei nº 9.034/05, 

Lei nº 7.492/86, Lei nº 9.613/88, entre outras – que significa “um acordo entre o Ministério Público e o 
acusado, onde este recebe uma vantagem [redução da pena] em troca das informações que fornecerá 
ao parquet”. (NUCCI, 2007, p. 716) 



seja mentindo ou omitindo. Por isso, muitos advogados orientam seus clientes sobre como 
responderem aos quesitos que lhes são dirigidos, preparando o interrogado a manipular a 
linguagem, produzindo implicaturas conversacionais que sejam interpretadas positivamente. 

Reconhecendo que para cada situação o falante busca adequar sua linguagem a fim 
de produzir determinado sentido, investigamos as respostas dadas por um réu em seu 
interrogatório, tentando confirmar que a quebra as máximas conversacionais é 
estrategicamente um mecanismo de defesa. 

Como o interrogatório foi registrado em áudio e vídeo, totalizando 52min40s, antes 
da análise, a pesquisadora procedeu à audição e respectiva transcrição dos enunciados 
proferidos, respeitando o caráter oral do gênero em análise. 

Após a transcrição dos dados, foi feita uma análise quantitativa sobre o 
comportamento das máximas no corpus, o qual serviu de base para a discussão dos resultados. 
 
3 Análise e Discussão dos Resultados 

Os dados revelaram que, em 228 perguntas, 89 foram elaboradas pela autoridade 
judicial, 127 pelos membros do Ministério Público e 12 pelos advogados de defesa. 

A análise da primeira parte do interrogatório – qualificação do réu – mostrou que as 
seis perguntas feitas foram respondidas preservando não só o PC, mas todas as máximas 
conversacionais. O trecho (1) exemplifica esta fase: 
 

(1) J: É... Sr. G., qual é a idade do senhor? 
R: 45 anos. 
J: Qual é a profissão do senhor? 
R: Construtor. 
J: Qual o grau de escolaridade do senhor? 
R: Terceiro grau, Especialização. 

 
Considerando a natureza destes questionamentos (ordem pessoal), constata-se que o 

objetivo deles é único e exclusivamente fazer a qualificação do acusado. Nesta etapa não há 
elucidação de fatos novos, mas apenas confirmação das informações contantes no processo e 
verificação da identidade do interrogando. Desse modo, a violação de qualquer das máximas 
nesta fase inicial seria apenas um meio de atrasar o interrogatório sobre os fatos. 

Verificando a segunda parte do interrogatório, porém, assinala-se que, das 222 
perguntas feitas, foram respondidas 99 violando as máximas conversacionais e 123 
preservando-as. Desse modo, detecta-se que, embora tenham sido registradas muitas violações 
de máximas, a preservação delas ocorreu na maioria das perguntas. 

Os resultados corroboram o pensamento de Grice (1975) sobre a manutenção das 
máximas conversacionais quando se quer garantir o sucesso da comunicação. O autor afirma 
que, na interação, apesar de os objetivos específicos serem distintos, o objetivo geral é 
comum, pois os interlocutores têm interesse em estabelecer a conversa (GRICE, 1975, p. 48). 
No interrogatório analisado, por exemplo, há, de um lado, o juiz buscando a elucidação do 
crime, para determinar a punição do acusado, e, do outro, o réu que, embora assuma ter 
cometido o crime, deseja receber uma punição branda. Portanto, ambos participantes têm 
interesse na elucidação dos fatos (objetivos comum), divergindo apenas nas consequências 
advindas dela (objetivos opostos). 

Nas 123 perguntas em que a manutenção de máximas foi considerada, nota-se que a 
categoria da quantidade foi a mais preservada, corroborando a hipótese de que o não 
detalhamento das respostas seria estrategicamente usado pela defesa, para evitar que detalhes 
do crime fossem revelados. 

 



(2) J: Sr. G., o senhor sabe do que é que o senhor está sendo acusado, né? O senhor sabe que, 
eu vi aqui a cópia da denúncia que o senhor recebeu ao ser citado... o senhor sabe do que 
está sendo acusado. Sabe? 
R: Sei. 
J: O Ministério Público Estadual está acusando o senhor de ter, juntamente com sua 
esposa | C.P.U. é sua esposa? 
R: É. 

  
Ao responder monossilabicamente, o réu fornece exatamente a quantidade de 

informação requerida, respeitando a máxima da quantidade. 
Em outro trecho do interrogatório, porém, ao preservar a categoria da quantidade, o 

acusado surpreende o juiz, violando frontalmente a máxima da qualidade: 
 

(3) J: De ter, juntamente com sua esposa, engendrado uma... um... uma quadrilha com mais 
três pessoas, que são os três outros acusados (...) cujo objetivo era fraudar os precatórios 
do Tribunal de Justiça do RN (...) É verdade, essa acusação contra o senhor? 
R: Não. 

 
Ao dar uma resposta negativa sobre a veracidade da acusação, o réu mente e anula 

todo o sentido do interrogatório, tendo em vista que havia sido celebrado acordo de Delação 
Premiada. O acusado, apesar de ter aceitado confessar o crime, responde à pergunta com uma 
informação que sabe ser falsa. Essa quebra da máxima da qualidade pode ser concebida como 
uma estratégia da defesa de não identificar o interrogado com todos os crimes descritos no 
questionamento do juiz; o réu sabe que é o autor daqueles atos delituosos, mas nega a 
totalidade deles como uma forma de amenizar o crime. 

Sobre as quebras das máximas, duas análises foram feitas: uma considerando a 
violação de máximas isoladas e outra levando em conta a quebra simultânea de mais de uma 
máxima. 
 
3.1 Violações de máximas individualmente consideradas 

Em uma primeira análise, a categoria modo chama a atenção pelo número de vezes 
em que apenas ela foi violada (28 respostas), seguida pela máxima qualidade (14 casos), 
quantidade (11 ocorrências) e relevância (01 registro). 

Assim, considerando isoladamente a quebra da máxima modo, pode-se interpretá-la 
como uma tentativa do interrogado de desviar-se das perguntas que o comprometeriam e, 
principalmente, de confundir a autoridade, dando respostas inadequadas e desordenadas. A 
seguir alguns exemplos dessas violações: 

 
(4) J: Esse aparelho foi adquirido com o dinheiro desviado? 

R: É, bota aí. Não me lembro mais. 
J: Não. Como é isso? 

 
(5) MP: A sua esposa relatou algum temor que ela tem em relação a esses, é... dois 

desembargadores citados? Algum temor em especial? 
R: Ela é assustadíssima. 

  
A respostas dada no trecho (4) viola tão nitidamente a máxima modo que o juiz 

mesmo questiona o acusado sobre aquela resposta. A expressão “bota aí” revela não apenas 
um descaso do interlocutor com a situação, mas uma inadequação ao tipo de linguagem 
esperada para um interrogatório judicial.  



Já o trecho (5) aponta para uma prolixidade que não pertencia, até então, à fala do 
réu. Observa-se, portanto, que o acusado utiliza-se da linguagem para exagerar a ideia que 
está transmitindo.  

A segunda máxima que o interrogado mais transgrediu foi a da qualidade, prestando 
informações que sabia serem falsas, mesmo tendo celebrado acordo de delação premiada 
como o MP. Os trechos a seguir exemplificam este tipo de transgressão: 

 
(6) J: Vamos por partes. O Ministério Público Estadual está acusando o senhor de ter, 

juntamente com sua esposa, C.P.U. [...], engendrado uma... um... uma quadrilha com mais 
três pessoas, que são os três outros acusados, CS, CEP e CAFJ, cujo objetivo era fraudar 
os precatórios do Tribunal de Justiça do RN (...). É verdade, essa acusação contra o 
senhor? 
R: Não. 
J: O que ela tem de mentira? 

 
(7) MP: O senhor sabe como era entregue a parte do desembargador? 

R: Não. Essa parte aí, essa parte aí como era que fazia não sei. (...) 
MP: Mas eu pergunto | Tudo bem. Eu pergunto isso era entregue na casa dele, era 
entregue na Praça André de Albuquerque...? 
R: O que eu sabia era o seguinte| A parte que eu sei é o seguinte: eu deixava| quando ela 
precisava, aí eu deixava numa| no começo, uma pasta 007 preta|ela pegava o dinheiro e 
levava na bolsa dela, na bolsa.  

 
Verifica-se que, embora o réu tenha acordado com o Ministério Público sobre contar 

toda a verdade, assumindo a autoria do crime e esclarecendo todos os detalhes do fato 
praticado, ele presta informações falsas, tanto para o juiz quanto para o representante do MP. 
Ou seja, o interrogado, deliberadamente, faz afirmações falsas que sabe serem verdadeiras. A 
negativa da acusação (6), de tão absurda, imediatamente, causa estranheza ao juiz, o qual 
questiona, inclusive, sobre o teor da “mentira”. Nota-se, pois, que o acusado, apesar de ser um 
dos autores do crime e de ter concordado em fazer a confissão, prefere, inicialmente, informar 
algo que sabe ser falso. Já no trecho (7), ao perceber a falta de veracidade da resposta, o 
interlocutor insiste no questionamento e o interrogado acaba por revelar a verdade. Pode-se 
concluir, com isso, que a não observância da categoria qualidade, nestes casos, demonstra 
uma estratégia da defesa em, mesmo reconhecendo a prática do crime, não aceitar a 
“acusação” e nem assumir o conhecimento sobre o modus operandi do crime. 

Em relação à categoria quantidade, devem ser consideradas duas possibilidades: 
informações de menos, trecho (8), e informações de mais, trechos (9) e (10). 

  
(8) MP: O montante de recursos, o senhor sabe que declarou? 

R: Sei. 
 

(9) J: Certo. E o investimento imobiliário, o senhor adquiriu o que com esse dinheiro? 
R: O investimento imobiliário foi o seguinte: eu comprei um terreno de 80mx30m, em 
Baía Formosa, com uma vista maravilhosa que é uma vista que eu sempre imaginaria... 
achar e achei. (...) Eu mesmo, com todo, eu mesmo fiz... o projeto arquitetônico, 
estrutural, elétrico, hidráulico, ambiental, é... botânico, tudo. Eu com isso... 

 
(10) J: Me diga uma coisa, Sr. G., então o senhor confirma que o senhor teve participação 

nesse desvio do dinheiro dos precatórios do Tribunal e o senhor recebeu parte desse 
dinheiro... desviado do Tribunal de Justiça? O senhor chegou a receber esse dinheiro, 
parte desse dinheiro? 
R: Foi, mas era, era assim... é... o dinheiro era depositado, de início em contas minhas, 
C. pediu contas minhas, e depois na conta deles. 



 
Poderia-se dizer que, no trecho (8), o falante atendeu à máxima, pois respondeu o 

que lhe foi perguntando. Acontece, contudo, que o questionamento feito é parte de um 
interrogatório, o qual versa sobre esclarecimento de fatos delituosos cometidos pelo 
interrogado. Ou seja, ao indagar o réu sobre ele ter ciência do montante de recursos, o 
representante do MP, indiretamente, questionou quanto à quantia, que o interrogado não 
revelou, confirmando, então, a quebra da máxima quantidade. 

A segunda hipótese diz respeito a informar mais que requerido. No interrogatório 
judicial, por exemplo, algumas informações não requeridas são dadas apenas para desviar o 
foco (9), enquanto outras são prestadas para explicitar o fato (10). Neste último caso, verifica-
se que certos questionamentos deixam de ser feitos por serem desconhecidos pelas 
autoridades e, desse modo, a revelação deles pelo acusado é bem-vinda. 

Sobre o excesso de informações, Grice (1975 apud COLE et al., 2004, p.46) defende 
que, embora possa haver o excesso desnecessário de informações, tal violação da máxima não 
reflete a discordância do PC, porque este é preservado. De fato, acontece um controle 
estratégico da quantidade de informação prestada, segundo as intenções do falante. No caso 
em estudo, por exemplo, verifica-se que a quantidade de informação prestada é controlada 
pela defesa do acusado: informa-se somente o requerido quando detalhes podem comprometer 
(08), informa-se mais que requerido quando detalhes podem confundir (9) ou ajudar (10). 

Sobre a violação da relevância, apenas um registro foi detectado: 
 

(11) J: Totalmente inocentes? 
R: Eles somente são amigos de infância mesmo. 

 
O baixo número de infrações contra, exclusivamente, a máxima da relação pode 

corresponder ao fato de que, ao desviar totalmente do conteúdo, o interrogado acaba por 
atingir outras categorias, principalmente as de quantidade e modo.  

Expostas as considerações a respeito de violações de cada máxima, individualmente 
falando, passa-se às argumentações sobre as transgressões que acontecem, simultaneamente, 
de mais de uma categoria. 

 
3.2 Violações simultânea de máximas 

Considerando que, muitas vezes, a violação de uma máxima acarreta a violação de 
outra, uma segunda análise foi feita e os resultados quantitativos indicaram que, considerando 
quebra simultânea de máximas, é mais provável que o falante comprometa-se em duas 
categorias que em três ou quatro. Assim, as combinações de categorias mais violadas foram: 
quantidade & relevância; quantidade & modo; quantidade, modo & relevância; quantidade 
& qualidade; qualidade & modo; quantidade, qualidade & modo. Houveram ainda casos 
isolados de desvio do trio quantidade, qualidade & relevância e das quatro categorias. 

Em uma macroanálise, os dados apontaram que as respostas forneceram, em sua 
grande maioria, mais informações do que requeridas pela autoridade. Tal situação pode ser 
interpretada de duas maneiras: 1) a partir da intenção do réu em colaborar com a elucidação 
dos fatos, vez que, mediante combinação com o Ministério Público, aceitou confessar o crime 
e indicar os demais participantes no ato delituoso, bem como os detalhes do fato; e 2) como 
estratégia para confundir o interlocutor com informações não requeridas e desnecessárias. 

A primeira situação, apesar de expressar uma infração à máxima da quantidade, não é 
concebida como de todo maléfica (GRICE,1975). Dependendo do objetivo dos interlocutores, 
dar mais informações do que requerido é, de fato, o esperado, sobretudo em um interrogatório 
judicial. Veja-se os trechos abaixo: 
 

(12) J: Nem o Vectra, nem o Golf? 



R: Não... Nem o, o | Sim, aí o Ômega eu troquei em um Ômega novo: 98. É que veio 
com um ano de atraso. 

 
Claro é que, na situação conversacional exposta, o objetivo maior é o esclarecimento 

dos fatos, ou seja, quanto mais informações forem prestadas, melhor. O não respeito à 
categoria da quantidade neste trecho do interrogatório não prejudicou a conversação, mas a 
beneficiou, à medida que propiciou aos interlocutores alcançar seus objetivos. 

Acontece, porém, que o excesso de informações, muitas vezes, não sinaliza a 
cooperação do falante em especificar detalhes para melhorar a compreensão de seu 
interlocutor, mas somente uma forma de confundi-lo. O trecho (13) revela isso: 

 
(13) MP: Esses recursos eram é... depositados na conta da sua empresa? Qual foi o caminho 

do dinheiro legalmente?  
R: Não, olhe: é, é, é... Eu nunca trabalhei com empresa. Desde a minha primeira obra, 
o meu trabalho era com pessoa física, com pessoa física. Eu terceirizava obra, eu 
terceirizava obra, desde a primeira | Tem construtora, Construtora Galvão Marinho, eu 
terceirizava obra pra ela. Então, era sempre com pessoa física. Tudo meu com pessoa 
física. A outra era praticamente, funcionava como uma imobiliária. 

 
Vê-se, pois, que embora o acusado responda às primeiras perguntas, ele muda 

totalmente o foco da conversa e começa a discorrer sobre outros fatos – funcionamento de sua 
empresa. Essa violação da quantidade não corresponde ao desejo do interlocutor em fornecer 
mais detalhes sobre o que lhe foi questionado, mas, talvez, exatamente ao contrário disso: 
esquivar-se de tratar sobre aquilo. Para não prestar informações falsas – quebrando a máxima 
da qualidade – o réu opta por desviar a atenção da autoridade para um outro assunto que, 
naquele instante, não importa, violando também a máxima da relação. 

Importante frisar que as máximas quantidade e relevância aparecem interligadas em 
muitos casos de não cumprimento de máximas: o autor do crime muda o assunto e, em vez de 
discorrer sobre o que se pede, trata de conteúdo totalmente diverso, ou seja, irrelevante, e, por 
vezes, diferente da realidade e da forma esperada:  

 
(14) J: Sim. Ainda dos imóveis, né?  

R: Aí, pronto ainda dos imóveis: aí, aí a casa, a casa é alto luxo: é Travertino com 
rústico. (...) só de grama é 2mil metros. E... aí, aí usei ipê de São Paulo, não sei o quê 
J: Sim, chega dessa casa, vamos para outros imóveis. 
R: Pronto. Tô dizendo que essa casa vale muito dinheiro. (...) 

 
(15) J: Uma GL 500 e um LCL..? 

R: Um LCLS, que é o carro esportivo da Mercedes. É aquele que traz o certificado da 
Fórmula 1. 
J: Do esporte? 
R: É, mas não é daquele mais caro, que o povo fala de Eike Batista, não. É aquele, é 
outra coisa. Aí aumenta o valor muito. 

 
Na situação (14), a transgressão das categorias quantidade e relevância foi tão óbvia, 

que o próprio juiz a notou e chamou a atenção do réu. No trecho (15), porém, o falante, 
estrategicamente, ao fugir do tema proposto, discorre sobre fato que provoca interesse no 
público masculino: Fórmula 1. O juiz, nitidamente, é seduzido pelo assunto e o interrogado 
tem sucesso em desviar sua atenção. 

A maneira de expor as respostas também é defendida por Grice (1975) como fator 
relevante para a observação do Princípio de Cooperação. Pode-se afirmar que, dependendo de 
como o falante expressa seu pensamento, poderá prejudicar o entendimento do interlocutor e 



dar origem a implicaturas conversacionais. Os trechos a seguir exemplificam o abandono da 
máxima modo combinada com outras máximas, formando duplas violações: 
 

(16) MP: Mas sabia que o dinheiro era ilícito e | 
R: Sabia. 
MP: do Tribunal de Justiça? 
R: Que vinha dos precatórios. 

 
(17) A2: Mas essa, essa, essa, essa quantia poderia ter sido utiliza| seria pra | uti| utillizado na 

manutenção de seus filhos num eventual desaparecimento de vocês? 
R: Essa quantia, a intenção nossa, junto com o papel que a gente dava poderes a 
[começa a chorar] minha sogra. 

 
Além de não respeitar a categoria da quantidade, fornecendo menos e mais 

informações que necessário, respectivamente nos trechos (16) e (17), o acusado usa uma 
linguagem desordenada, não concisa, obscura e inadequada em sua resposta. Assim, embora 
não sendo clara, a resposta dada pelo réu implica o conhecimento do caráter ilícito 
questionado. Vê-se, pois, que, a qualidade da informação é preservada em detrimento da 
maneira como é passada.  

Observa-se ainda que, em alguns casos, a qualidade da informação é tão importante 
que as categorias modo, quantidade e relevância são abandonadas: 

 
(18) MP: Aí mostrou preocupação ou... ou com a cobertura do Presidente vocês ficaram mais 

tranquilos? 
R: Foi, já que tava | tava tudo | [gaguejando] já que tava coberto o negócio pela 
Presidência, deixei rolar o negócio. ... É, é eu usava uma palavrinha que eu não me 
lembro mais, vocês usam muito e eu me esqueci. “Conveniência” não. Mas é parecido 
com “coveniência”. ... É, é... era, era... ela foi bem clara em dizer que o Presidente 
fazia | tava a par disso, que eu não me preocupasse que era tudo acordado com ele. 

 
(19) J: E de móveis, automóveis? 

R: Automóveis: automóveis a gente foi melhorando [inint.]. A gente sempre teve carro e 
tudo, mas foi melhorando pra até... vou chegar já no final, né? No final vou, vamos 
supor. 

 
Nos trechos (18) e (19), confirma-se o desejo que o interrogado tem de transmitir a 

verdade dos fatos, visto que esta corresponde à redução de sua pena, ainda que aquelas 
verdades não sejam apropriadas e irrelevantes naquele contexto particular. O abandono das 
máximas, no caso, é uma estratégia da defesa para dissuadir a formação de convencimento 
das autoridades – juiz e MP. 

Por outro lado, há situações em que a qualidade do que é informado não é preservada 
e, embora muita informação seja passada, não o é da forma esperada e nem corresponde à 
verdade dos fatos: 
 

(20) MP: O senhor só sabia que depositavam na conta? 
R: É, porque eu pegava na saída... Não pegava entrada, por isso que err | me enrolou 
nessa pergunta. O senhor perguntou “na entrada era cheque?”. Aí me enrolou nessa 
“entrada”. 

 
(21) MP: Qual era a conta bancária que ingressava 

R: Eu só tenho uma conta bancária.  
 



Os trechos (20) e (21) mostram que o falante fere os conjuntos de categorias 
qualidade & quantidade e qualidade & modo, respectivamente. Pela resposta indicada no 
trecho (20), implica-se que o falante desconhecia os métodos de desvio do dinheiro, o que é 
falso, pois, posteriormente relatou que o dinheiro era desviado por meio de uma falha no 
sistema arranjada por sua esposa. No trecho (21), por sua vez, a resposta dada implica que o 
ingresso só poderia ser em uma conta, tendo em vista ser a única existente. Acontece, porém, 
que, logo em seguida, o réu assume possuir outra conta bancária, referente a sua empresa. 

Os dados mostraram que a violação simultânea de todas as categorias de máximas 
constituiu fato isolado, ocorrendo em apenas um caso: 
 

(22) MP: Houve | É, o senhor fazendo uma retrospectiva dos fatos, o senhor sabe dizer ou 
acredita se o convite a C. já foi com o objetivo de se proceder os desvios de recursos da 
Divisão de Precatórios?  
R: Acredito que fica difícil pra ‘mim’ dizer isso, porque eu não, eu não presenciei com 
ela. Eu sei que, adiantando um pouco, ela disse que de certa forma ela arranjou uma 
falha no sistema, sobrava um dinheiro, ela comentou com o desembargador e depois o 
desembargador comentou com ela qual seria a maneira de... de... vamos dizer, de fazer 
retiradas que não prejudicasse ninguém e não fizesse falta. Alguma coisa desse tipo. 

 
Em (22), o acusado, em vez de tratar sobre o convite para o cargo – conteúdo da 

pergunta –, narra a forma como foram planejados os desvios do dinheiro. Apesar de esta 
informação ser importante para o interrogatório como um todo, naquele instante não tinha 
relevância e a desorganização das ideias também causa confusão ao interlocutor.  

A partir das discussões dos resultados, pode-se afirmar que, em tese, o falante 
desejou colaborar com o sucesso da conversação e, por isso, tendeu a obedecer a, pelo menos, 
uma máxima conversacional em suas respostas. O maior número de preservação das 
categorias gricerianas sugere que a infração delas não é regra, mas exceção, à medida em que 
torna-se estratégia de defesa naquela situação conversacional.  
 
5 Conclusão 

O instituto interrogatório do acusado, disciplinado pelo ordenamento jurídico pátrio 
e, portanto uma interação institucionalizada, conforme explicado por Marcuschi (1988 apud 
ESPÍNDOLA, 1998), consiste no momento próprio e oficial que o réu tem para declarar à 
autoridade judicial tudo o que sabe sobre o fato que lhe é imputado, seja confessando ou 
negando o crime.  

Como forma de estimular o acusado a falar a verdade sobre os fatos, lhe é concedido 
o direito de celebrar acordo de Delação Premiada com o Ministério Público, propiciando a 
redução da pena em troca da elucidação fatos e da autoria da conduta criminosa. Entretanto, 
embora estivesse disposto a colaborar com o esclarecimento dos crimes, o objetivo maior do 
réu era o de ter sua punição reduzida e, para isso, alguns suas respostas poderiam ser 
manipuladas para confundir as autoridades.  

Nesse sentido, a primeira hipótese estabelecida foi confirmada, ou seja, no 
interrogatório analisado, embora vários casos de infração às máximas tenham sido 
verificados, a manutenção delas foi predominante, corroborando a ideia de que a não 
observância à(s) máxima(s) é utilizada estrategicamente pela defesa, quando se deseja 
confundir as autoridades na construção do caso para aplicação da pena. 

A hipótese de que, ao respeitar a categoria quantidade, o interrogado estaria 
omitindo detalhes comprometedores, foi confirmada pelos resultados, principalmente pelas 
respostas monossilábicas dadas às perguntas de caráter sim/não. 

Conclui-se ainda que, mais do que não fornecer informações suficientes e necessárias 
para o julgamento ser concluído e/ou a acusação formada, as respostas do acusado indicam 



um excesso de informações, ora relevantes, ora irrelevantes ao contexto, refutando a hipótese 
de que a categoria quantidade seria quebrada por insuficiência de informações. 

A infração da máxima modo foi bastante recorrente, corroborando, pois, a hipótese 
de que o réu faria uso desta violação para, ao dar a resposta, confundir o interlocutor, 
prejudicando a acusação. 

Outro método de dissuadir as autoridades foi detectado na fala do acusado: prestar 
informações não relacionadas ao conteúdo da pergunta. A falta de relevância nas respostas 
guardou íntima relação com o excesso de informações prestadas. Assim, apesar de fornecer 
muitos detalhes não requeridos, estes não foram benéficos, porque eram irrelevantes no 
contexto em que ocorreram. Constituíram, somente, uma forma de tirar o foco da situação que 
realmente interessava ao interrogatório, confirmando a hipótese de que a quebra de relevância 
seria usada para desviar a atenção da autoridade. 

A partir do exposto, foi possível perceber indícios de que a utilização das máximas 
de Grice (1975), seja a aplicação ou a infração, pode ser concebida como recurso estratégico 
de defesa em interrogatórios judiciais. Entretanto, reconhecendo a natureza do presente 
estudo, sabe-se que apenas as primeiras ideias foram colhidas, sendo necessário um 
aprofundamento sobre o tema, em pesquisas futuras, para se alcançar conclusões mais 
profundas e abrangentes. 
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