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EFICÁCIA DO ENUNCIADO PERFORMATIVO 

(os atos de linguagem no campo do Direito) 

Sérgio Sérvulo da Cunha 

Advogado 
 

1. Atos de linguagem 

 

Entre os vários usos da linguagem (o uso expressivo, o uso descritivo, o uso 

informativo), os estudiosos reconhecem um outro tipo, a que chama “operativo”, “operante”, 

ou “executório”. 

Quando o juiz de paz diz – “eu vos declaro marido e mulher”, não está descrevendo 

algum ato, mas praticando um ato, por meio da linguagem. O mesmo acontece, vulgarmente, 

quando dizemos: “ordeno que faças isso”, “eu te saúdo”, e assim por diante. 

A esse tipo de atos, Searle chamou, com felicidade, “atos de linguagem”; são os 

mesmos que Austin chama de “atos performativos”, e Willian Alston de “atos perlocutórios”. 

Em sua “Introdução à lógica”, Irving M. Copi refere a “elocução de desempenho”: “é 

aquela que, em circunstâncias apropriadas, desempenha a ação que relata”. 

Tais elocuções de desempenho envolvem aquilo a que poderíamos chamar de ‘verbos 

atuantes’. Um verbo atuante indica uma ação que, em condições adequadas, é desempenhada 

mediante o uso desse verbo na primeira pessoa. Exemplos óbvios de verbos atuantes são 

‘aceitar’, ‘aconselhar’, ‘desculpar-se’, ‘batizar’, ‘parabenizar’, ‘oferecer’, ‘prometer’, e ‘sugerir’. 

 

2. Razão e objetivo deste estudo 

 

No ano de 1.982 me empenhei, em juízo, em demonstrar que o decreto-lei n.º 865, de 

12 de setembro de 1.969, fora revogado pela emenda constitucional n.º 11, de 13 de outubro 

de 1.978. 

Tratava-se do decreto lei que, considerando o município de Santos como área de 

interesse da segurança nacional, vedava a eleição, pelo povo, do seu prefeito. A tese envolvia a 

afirmação de que aquele decreto-lei era um enunciado performativo1. Não tive êxito. 

O aprofundamento da discussão a respeito dos enunciados performativos, no campo 

do Direito, talvez permita que outros advogados, em circunstâncias assemelhadas (mas não 

sob regime de exceção, espero), venham a alcançar o êxito que então me escapou. 

Daí o presente estudo. 

 

3. Uma distinção. Ação física e ação cultural 

3.  

 

                                                           
1
 v. Sérgio Sérvulo da Cunha. O regime de exceção perante a Constituição nova, 6.1.6. Rev. de Dir. Const. 

e Ciência Política, n.º 4, jan-jun, 1.986, Forense, pg. 21. 
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Quem fala desempenha uma ação. Não estamos aqui interessados nessa ação, 

evidentemente, do ponto de vista material. Materialmente, a palavra ou um grito, como 

vibração sonora, provoca uma alteração de natureza física; assim como, analogamente, um 

sinal luminoso, de fumaça, ou de tambor. 

Também não estamos aqui interessados na ação comunicativa – informativa ou 

expressiva – que a palavra representa. 

Quando alguém diz “retiro o que disse ontem”, o que está retirando não é a dicção 

materialmente considerada; esta existiu, e não pode ser apagada. O que se retira é a adesão 

intelectual ao conteúdo daquela afirmação, que lhe dá sentido, num contexto significativo. 

Quem diz “retiro o que disse” age dentro do universo cultural. 

Com relação a esses verbos do tipo “declaro”, “afirmo”, “nego”, há um dado relevante. 

Todos eles prestam-se a atos, isto é, à construção de “coisas” que não estavam antes no 

mundo: a declaração, a afirmação, a negação. Não obstante, pode-se declarar, afirmar ou 

negar se se utilizar esses verbos. Há tanto uma declaração quando se diz “declaro que vou 

amanhã” como quando se diz: “vou amanhã”. O mesmo ocorre com os verbos do tipo 

“prometo”, “aconselho”, “recomendo”, “sugiro”, “proponho”, que se prestam à construção de 

uma promessa, uma recomendação, um conselho, uma sugestão, uma proposta. Há promessa 

quando se diz “prometo que pagarei amanhã” e quando se diz “pagarei amanhã”. Outro tanto 

sucede com os verbos do tipo “ordeno”, “mando”, “determino”. Há ordem em “ordeno que 

saias da qui” tanto quanto em “sai daqui”. 

Assim, existem atos de linguagem quando, mesmo sem empregarmos os “verbos 

atuantes”, as palavras indiquem uma atuação do espírito: um cumprimento, uma ordem, uma 

declaração, uma proposta, etc. 

O que o verbo atuante faz é desdobrar reflexivamente a ação, numa formulação 

metalingüística. Ao utilizar o verbo “ordeno” na oração composta “ordeno que saias daqui”, a 

linguagem verte-se sobre si mesma, para não deixar dúvida de que “sai daqui” é uma ordem. 

O valor dos verbos atuantes se verifica num universo puramente lingüístico, lógico. 

Se eu digo “declaro que corri” (ou simplesmente “corri”) existe uma declaração, 

independentemente de que eu tenha ou não corrido. Se eu prometo pagar amanhã, existe 

uma promessa independentemente de que eu venha ou não a pagar. Se um camelô diz a um 

casal de namorados, na rua, “declaro-vos marido e mulher”, existe um ato de linguagem, 

independentemente de que o casal, em virtude dessa declaração, se tenha ou não tornado 

marido e mulher. 

 

4. Outra distinção. Enunciados performativos formais e materiais 

 

Esse último exemplo revela uma nuance importante. Se o camelô diz – “a partir deste 

momento sois marido e mulher”, o conteúdo da declaração não se torna verdadeiro. Contudo, 

se o juiz de paz, ao cabo de um regular processo de habilitação, diz ao casal: - “declaro-vos 

marido e mulher”, a realidade se altera. Existe não apenas uma declaração, mas também um 

casamento, como efeito dessa declaração. A declaração “a partir deste momento sois marido e 

mulher” opera uma mudança na realidade, correspondente ao seu conteúdo. 
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Há, portanto, enunciados performativos de dois níveis diferentes. Nos enunciados de 

primeiro nível – enunciados performativos formais – a alteração que provocam na realidade 

corresponde tão só à sua existência: não existia uma declaração, passou a existir uma 

declaração; não existia uma promessa, passou a existir uma promessa. Nos enunciados de 

segundo nível – enunciados performativos materiais – a alteração que provocam na realidade 

é dupla: a que decorre de sua existência e a que decorre – como efeito imediato da sua 

existência – da realização de seu conteúdo. Chamaremos daqui para frente, como enunciados 

performativos (enunciados performativos stricto sensu) apenas os do segundo tipo. 

 

5. Valor das fórmulas. Construção da instância performativa 

 

Os romanos, se não descobriram, apuram o valor das fórmulas no Direito. Para 

aperfeiçoar-se um negócio, para mover-se uma ação, era necessária a utilização de uma 

fórmula correta, que incluía as linguagens gestual e verbal. 

Esse comportamento possuía uma dupla face: de um lado a face moderna, científica, 

propiciando a segurança que, da adoção dessas fórmulas, decorria para as relações jurídicas. 

Ao tempo em que eu lecionava, para ilustrar a importância das fórmulas costumava relembrar 

o modo como, em criança, fazíamos uma aposta: a aposta era perfeita não quando as partes 

concordavam sobre seu valor e objeto, não ainda quando se davam as mãos, mas tão só 

quando um terceiro – testemunha, mediador, e às vezes depositário – “cortava” o aperto de 

mãos. 

A outra face daquele comportamento era a ritualística, incluindo a crença na 

importância mágica das palavras, especialmente num universo anímico. Na sociedade 

primitiva, a linguagem é demiúrgica: à sua prolação segue-se a transformação; a palavra é uma 

espécie de arquipotência onde radica todo o ser e todo acontecer (v. E. Cassirer, Linguagem e 

mito). No início era o logos. Deus disse “faça-se a luz”, e fez-se a luz2. 

Há nessa visão uma interpenetração entre duas ordens de causalidade, a causalidade 

física e a causalidade espiritual, com domínio da segunda sobre a primeira. A distinção entre 

essas duas ordens é posta com clareza por Lourival Vilanova (Causalidade e relação no direito, 

pg. 25); quando neste estudo nos referimos a alterações operadas, na realidade, por atos de 

linguagem, referimo-nos obviamente à realidade cultural, e não à realidade física. 

Examinando as condições sob as quais um enunciado é tido como ato de linguagem, 

Searle conclui que todos os casos subsumem-se à seguinte regra: “X vale Y no contexto C”, e 

alude, por isso, a “fatos institucionais”: “Institutional facts... are indeed facts; but their 

existence, unlike the existence of brute facts, presupposes the existence of certain human 

institutions.... These institutions are systems of constitutive rules. Every institutional fact is 

underlain by a system of rules of the form “X counts as Y in context C” (Speech acts, pg. 51). 

Examinaremos o que diz o Código Civil quanto às núpcias, em seus arts. 180 e ss.: “A 

habilitação para casamento faz-se perante o oficial do registro civil apresentando-se os 

                                                           
2
 O tema é retomado pela filosofia, Ser é ser percebido, dizia Berkeley. Para Heidegger, “o ser é uma 

organização convencional e arbitrária do ente; o istmo existe a partir de quando, considerados os 
objetos sob uma dada organização, eu lhe confiro um nome” (Intr. à metafísica). 
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seguintes documentos (segue-se a relação dos documentos); à vista desses documentos 

apresentados pelos pretendentes, ou seus procuradores, o oficial do registro lavrará os 

proclamas de casamento, mediante edital, que se afixará durante quinze dias, em lugar 

ostensivo do edifício onde se celebrarem os casamentos, e se publicará pela imprensa, onde a 

houver. Se, decorrido esse prazo, não aparecer quem oponha impedimento, nem lhe constar 

algum dos que de ofício lhe cumpre declarar, o oficial do registro certificará aos pretendentes 

que estão habilitados para casar dentro dos três meses imediatos. O registro dos editais far-se-

á no cartório do oficial que os houver publicado, dando-se dele certidão a quem pedir. 

Celebrar-se-á o casamento no dia, hora e lugar previamente designados pela autoridade que 

houver de presidir ao ato, mediante petição dos contraentes, que se mostrem habilitados. A 

solenidade celebrar-se-á com toda a publicidade, a portas abertas, presentes pelo menos duas 

testemunhas. Presentes os contraentes, em pessoa ou por procurador especial, juntamente 

com as testemunhas e o oficial do registro, o presidente do ato, ouvida aos nubentes a 

afirmação de que persistem no propósito de casar por livre e espontânea vontade, declarará 

efetuado o casamento, neste termos: ‘De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar 

perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro 

casados’.” 

Esse o contexto em que “vale” o ato, isto é, em que há efetivamente casamento3. Luis 

Alberto Warat assim resume o conjunto de condições para que haja enunciado performativo 

no campo do Direito: “A instância performativa pressupõe a existência de um órgão dotado de 

autoridade para significar e de um corpo normativo que habilita o emprego desses termos com 

a função de constituir situações fáticas” (O direito e sua linguagem, pg. 66). 

 

6. Enunciados jurídicos performativos  

 

No dia 12 de setembro de 1.969, a Junta Militar no exercício do poder político, no 

Brasil, editou um decreto-lei declarando o município de Santos como “área de interesse da 

segurança nacional”. 

Segundo a Ordenação Brasileira de 1.967, os municípios brasileiros gozavam de 

autonomia, podendo eleger seu prefeito. Entretanto, alguns municípios eram marginalizados 

dessa regra, entre eles os considerados como “área de interesse da segurança nacional”. 

Com base nesses “Diktäte”, podemos desenhar um mapa: de um lado (A) os 

municípios que são considerados área de interesse da segurança nacional; de outro lado (B) os 

municípios que não são considerados área de segurança nacional. Um decreto-lei desse tipo 

retira o município do lado “B” e transporta-o parta o lado “A”. Temos, no exemplo, um 

enunciado performativo. Há um ato cujo conteúdo, realizado automaticamente, como efeito 

da existência mesma do ato, é a passagem do município “x” do campo “B” para o campo “A”. 

Essa passagem é condição para que o município “x” se submeta às regras vigentes no campo 

“A”; temos aí, portanto, na terminologia de Duguit, um “ato-condição”, que, vemos agora, é 

espécie de enunciado performativo. Celso Antonio Bandeira de Mello define primorosamente 

                                                           
3
 Emerge, dessas considerações, a importância do devido processo legal para a teoria, seja da existência, 

seja da validade dos atos jurídicos.  



 

5 

 

o ato-condição:  “os atos que investem alguém em uma situação jurídica geral denominam-se 

atos-condição. Consistem em condição para que se desencadeie o conjunto de direitos e 

deveres que perfazem a situação jurídica de alguém. Por meio deles não se cria direito novo – 

ao contrário do ato subjetivo; apenas implementa-se o necessário a fim de que um quadro 

normativo já existente passa a vigorar em relação ao sujeito ou aos sujeitos que nele se vêm 

incluir. Seu alcance material é precisamente este: incluir alguém no campo de incidência de 

uma to geral (ato regra).” (Ato administrativo e direitos dos administrados, IV/109). 

Leis cujo conteúdo consiste em definir ou classificar alguma coisa – a que Pontes de 

Miranda chama “integrativas” 4 – não são leis em sentido próprio: elas integram outras leis, 

dotadas de preceito. Seu efeito próprio, por isso, realiza-se no simples ato de sua prolação. A 

elas assemelham-se as leis autorizativas, e as que distribuem competência. As leis que 

distribuem competência têm papel importante na construção da instância performativa, acima 

referida5. 

Toda causalidade jurídica (mesmo a de fatos jurídicos stricto sensu, como uma 

inundação) realiza-se mediata ou imediatamente, através de enunciados que atribuem, a 

determinados fatos, determinadas conseqüências. 

Diz bem Lourival Vilanova que “não tem aplicação a causalidade no domínio da lógica 

e no domínio matemático. Uma proposição não é causa ou efeito de outra proposição. Numa 

inferência dedutiva, a(s) premissa(s) não são antecedentes causais da conclusão.” (pg. 17). E: 

“A causalidade que o sistema jurídico estabelece, a causalidade que o sistema jurídico 

estabelece, a causalidade intra-sistêmica é uma relação deônticamente firmada: a eficácia não 

segue sempre o fato jurídico; mas, dentro do sistema, dado o fato jurídico, deve ser o seu 

efeito.” (pg. 35). Distingue-se por isso o momento de incidência (puramente lógico) do 

momento da aplicação (voluntária ou coercitiva) da norma. 

Mas o fato previsto no enunciado normativo pode, a seu turno, consistir na prolação 

de outro enunciado (ex.: “eu vos declaro casados”); ou na expedição de um certificado ou 

diploma (entre eles, por exemplo, os de natureza eleitoral); a prolação desse enunciado, a 

emissão desse diploma, no contexto do devido processo legal (= regras de formação do 

sistema – instância performativa) subordina as pessoas a que se refere, ipso facto, ao 

respectivo estatuto (estatuto dos casados; estatuto dos diplomados). Esse enunciado, verbal 

ou escrito, é performativo; sua emissão coincide com a realização do seu próprio conteúdo. 

Entre os enunciados performativos legais encontram-se as leis individualizantes – que 

são leis em sentido meramente formal – assim como as leis que, à falta de denominação 

                                                           
4
 Cf. também Karl Lorenz, Metodologia da ciência do Direito, pg. 222; essas normas são chamadas de 

“explicativas” por Del Vecchio; Kelsen considera-as modalidade de normas “não-autônomas”. 
5
 Às normas cujos conteúdos são atos não-normativos, Von Wright chama “normas de primeira ordem” 

(Norma y acción, pg. 197). 
Norberto Bobbio faz distinção importante entre “regras constitutivas e regras reguladoras” (cf. “O futuro 
da democracia, pg. 68/69; v. Tb. Il positivismo giuridico, pg. 190); às regras constitutivas D. Vilanova 
denomina “regras de formação do sistema”, ob. cit., pg. 31; Duguit distingue entre “regras normativas” 
e “regras construtivas” ou “técnicas”, estabelecidas para garantir o respeito às primeiras. 
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melhor, vinham sendo chamadas como “de efeitos concretos”.6 Para Hely Lopes Meirelles, “de 

efeitos concretos” são as leis que trazem em si mesmas o resultado específico pretendido, tais 

como as leis que aprovam planos de urbanização, as leis que fixam limites territoriais, as que 

criam Municípios ou desmembram distritos etc. (Mandado de segurança e ação popular, pg. 

19). 

A propósito dessas “leis de efeitos concretos” convém assinalar: uma coisa é, 

mediante lei, dar nome a uma rua; outra coisa é pregar a placa com a denominação dada à rua 

por essa lei, ou fazer a averbação respectiva no Registro de Imóveis; e outra, por fim, que as 

pessoas se refiram, à rua, com o nome que lhe foi dado. 

Pelas mesmas razões indicadas acima são performativos os enunciados administrativos 

que nomeia, demitem, exoneram, autorizam. 

Trata-se de manifestações de vontade, constitutivas ou executivas, cuja exteriorização 

coincide com sua realização, encontráveis em leis, negócios jurídicos, atos administrativos, 

decisões judiciais (é constitutivo, por exemplo, o enunciado aparentemente declaratório do 

juiz de paz: “eu vos declaro casados”). 

 

7. Eficácia. Força e efeitos. Efetividade 

 

O primeiro culpado, ao definir “eficácia”, é não confundi-la com “efetividade”. Esta, 

referida à imponibilidade do ordenamento jurídico, diz respeito à coincidência entre o direito 

que está na mente do legislador ou nas leis (dever ser) e o direito que está presente na 

realidade social. Se, na realidade social, trabalhadores ganham menos do que o salário mínimo 

legal – e se o valor do salário mínimo não basta às necessidades do trabalhador e de sua 

família – falta efetividade ao ordenamento jurídico. A efetividade é não só sinal de civilização, 

mas também termômetro ideológico (em que medida a utopia ou o dolo penetram a 

elaboração legislativa?). Vem aqui à baila a distinção de L. Vilanova entre causalidade do 

direito, e causalidade no direito. 

Eficácia é qualidade do que tem força ou produz efeito7. 

A força é elemento inerte. Equivale, em termos físicos, à resistência oferecida por um 

corpo, que ocupa lugar no espaço e cuja existência, por isso, não pode ser ignorada pelo 

observador ou operador8. O casamento entre A e B não tem, ordinariamente, qualquer efeito 

                                                           
6
 À “lei de efeitos concretos” outros autores denominam “lei-medida” (v. Forsthoff, Traité de Droit 

Administratif, Bruxelles, 1.968, pg. 495 e nota 48); C. Starck, El concepto de ley em la Constitución 
Alemana, pgs. 22 e 81; J.J.G. Canotilho, Direito Constitucional, pg. 613. 
7
 v. Pontes de Miranda, especialmente 

Trat. de Dir. Privado, t. V. §§ 505-509 e 530 
Trat. das Ações, passim, especialmente t. I, pgs. 159, 161, 172. 
Coment. ao CPC de 1973, t. V, pgs. 122 e 206 
8
 Pontes de Miranda define eficácia como “a propriedade de ter força ou efeitos” (Trat. das Ações, t. I, 

pg. 159); entretanto, tratando da força ao estudar a coisa julgada, utiliza o termo em sentido diverso ao 
que aqui emprego. Veja-se, por exemplo, esta passagem dos seus Comentários ao CPC (t. 15, pg. 63): 
“Também cabem embargos de terceiro sempre que o despacho ou a sentença seja mandamental, 
porque o mandamento já turba ou viola direito, e o ato de invasão na esfera jurídica do terceiro já é 
força do despacho ou da sentença.” 



 

7 

 

com relação a C; não emite qualquer energia que alcance a esfera de direitos de C. Mas a 

existência desse fato do mundo jurídico não pode ser ignorada quando se trata das relações 

negociais entre A e C; nota-se a diferença se A e B fossem concubinados, e não casados. 

Essa comparação entre concubinato e casamento mostra porque o conceito de força – 

ora revelado – oculta-se normalmente atrás de referências a forma, prova ou publicidade do 

ato. 

O art. 135 do Código Civil fornece exemplo interessante: 

“O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por 

quem esteja na disposição e administração livre de seus bens, sendo subscrito por 

duas testemunhas, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os 

seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes 

de transcrito no registro público.” 

Consideremos esse terceiro (C) como um credor de A. Parece evidente que um 

contrato entre A e B (res inter alios) não atinge a esfera de direitos de C, antes ou depois de 

registrado. O legislador utilizou inadequadamente o termo “efeitos”. O que decorre da norma 

é que o instrumento particular, se não foi registrado, não obsta a atuação de C, ou seja, não 

lhe pode ser oposto. Esse termo “opor” (oposição, oponível) aparece em alguns textos, 

adequadamente, como indicativo da força. 

A distinção entre força e efeitos contribui para desfazer alguns equívocos que se 

encontram na doutrina, notadamente quando se fala em “efeitos” da sentença contra todos. 

Por último, os efeitos. 

Em sentido técnico-jurídico o termo “efeitos” tem outra acepção que em física; aqui é 

pólo (o conseqüente) na relação de causalidade; ali é: a) o que ocorre com fundamento em 

algum ato normativo ou de império; b) a execução de uma obrigação; c) em sentido abstrato, o 

âmbito dos fatos compreendidos em “a” ou “b”. 

 

8. Eficácia do enunciado performativo 

 

Em resumo: há enunciados que, desde que emitidos, verbalmente ou por escrito, num 

contexto previamente determinado, alteram a posição de pessoas e objetos no espaço 

jurídico, e, por conseqüência, as suas relações. Chamamo-los de enunciados jurídicos 

performativos, ou atos de linguagem jurídicos. 

Essa alteração ocorre seja quando se constitui situação ou estado, seja quando 

simplesmente se criam, modificam ou extinguem direitos. É performativo, por isso, todo ato 

jurídico consistente em enunciado contendo declaração ou manifestação de vontade. E isso 

ocorre independentemente de sua extensão ainda que, num contrato, se possa identificar a 

cláusula ou fração tipicamente performativa. A norma é ato do mundo jurídico, mas não ato 

jurídico, embora haja leis, individualizantes, constituindo situações, criando, modificando ou 

extinguindo direitos. O mesmo acontece com a sentença. 

Uma coisa é a existência do enunciado performativo, e outra sua eficácia (força ou 

efeito); mas a existência é indissociável da eficácia, e não há dois momentos cronológicos, um 

o da existência, outro o da força ou efeitos. Não se confunde, a produção de efeitos jurídicos, 

Formatado: Fonte: Negrito
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com a realização de “mudanças no mundo exterior”, embora estas possam ou devam 

acontecer, como projeção, materialização, ou execução de efeitos jurídicos. Em termos 

rigorosos, não há como falar em “causalidade”, ou “efeitos” jurídicos: trata-se de um universo 

cultural, finalístico, em que, a determinados fatos, cria-se um nexo com determinadas 

conseqüências. 

Quando se alude a transformação da realidade, operada pelo ato de linguagem 

jurídico, entende-se essa realidade como a organização das pessoas e objetos no espaço 

jurídico. 

Santos, junho de 1990 
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2. Bobbio, N. 

O futuro da democracia 

Ed. Paz e Terra, 1.986 

 

Il positivism Giuridico 

G. Giappichelli Ed. 1.979 

 

3. Copi, Irving M. 

Introdução à lógica 

Ed. Mestre Jou, 1.974 

 

4. Larenz, Karl 

Metodologia da ciência do Direito 

Fundação C. Gulbenkian, 1.969 

 

5. Bandeira de Mello, Celso Antonio 

Ato administrativo e direitos dos administrados 

Ed. Ver. Tribs., 1.981 

 

6. Pontes de Miranda, F. Cavalcanti 

Tratado de Direito Privado – Ed. Borsoi 

Tratado das Ações – Ed. Rev. Tribs. 

Comentários ao Código de Processo Civil de 1.973-Ed. Forense  
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