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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho consiste em verificar a expressão do processo de 

referenciação em documentos jurídicos e comerciais, em originais redigidos no idioma 

inglês e em traduções no idioma português, avaliando a eficiência das estratégias 

ativadas pelos tradutores para que o mapeamento das expressões referenciais e o fluxo 

de informação dos textos originais não falseiem o processo tradutório. Os documentos 

de análise são comparados e discutidos com base na teoria funcionalista, 

particularmente em Halliday (1994); Givón (1995); Halliday & Hasan (1976), e nas 

explicitações de Neves (1997; 2007; 2011). 

Palavras-chave: Processo de referenciação, Documentos jurídicos e comerciais, 

Traduções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to verify the expression of referential process in 

legal and business documents, the originals of which are written in English and the 

translations of which are made in Portuguese, assessing the effectiveness of the 

strategies activated by the translators, so that the mapping of referring expressions and 

the flow of information should not distort the translation process. The documents for 

analysis are compared with and discussed based on the functional theory, particularly by 

Halliday (1994); Givón (1995); Halliday & Hasan (1976), and on the studies by Neves 

(1997; 2007; 2011). 

Keywords: Referential process, Legal and business documents, Translations 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Independentemente da cultura e da religião, da posição socioeconômica, da 

localização geográfica e do idioma, a interação social é inerente ao homem. É por meio 

dessa interação que a sociedade é construída, que os desenvolvimentos comercial, 

científico e tecnológico ocorrem e que as atividades comerciais crescem de maneira 

significativa e alcançam praticamente todas as camadas da população mundial.  

Para que esse crescimento ocorra, é necessário que os povos estabeleçam um 

idioma em comum para se comunicarem, que seja o principal veículo em que se 

resolvem os contratos celebrados por eles. Esses contratos garantirão que os deveres e 

obrigações acordados pelas partes sejam realmente cumpridos e que, havendo o seu 

descumprimento, a parte prejudicada possa recorrer às autoridades competentes de 

seu país, de seu bloco econômico, ou à Câmara Internacional de Comércio, para a 

tomada de medidas razoavelmente necessárias e cabíveis.  

Para tanto, o instrumento contratual firmado pelas partes deve estar redigido no 

idioma oficial da parte contratante e no idioma oficial da parte contratada, e é por conta 

disso que a tradução de contratos desempenha um papel de suma importância nas 

transações comerciais, já que, por meio dela, os interesses das partes podem ser 

apresentados, conhecidos, discutidos, acordados e cumpridos.  

Uma tradução fiel à língua de partida deve transmitir ao máximo as informações 

contidas no documento original, evitar ambiguidades na sua interpretação, obedecer às 

normas e convenções da língua de chegada e possibilitar que o conteúdo seja 

entendido por todos os leitores aos quais se destina. 

Um desses mecanismos consiste na criação da rede referencial no texto a ser 

traduzido, isto é, no uso de elementos construtivos e identificadores, pelo tradutor, que 

já existem no texto original, permitindo que, como diz Neves (2007, p. 76), citando Dik 

(1997, p. 129), o leitor construa e introduza um referente em seu modelo mental, ou que 

identifique um referente que de alguma maneira já esteja disponível. 
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O presente trabalho é elaborado na esteira do estudo da referenciação (seja ela 

enunciva1, que se refere ao texto/instrumento contratual, ou enunciativa, que se refere 

ao ato contratual) na Gramática Funcional e fundamenta-se na necessidade de 

investigação da rede referencial pela qual se mapeiam os textos e, neste caso 

particular, o texto de instrumentos de natureza jurídica e/ou comercial, tanto no seu 

idioma original como no idioma para o qual é traduzido.  

No Funcionalismo, levam-se em consideração todos os elementos envolvidos na 

interação: quem elaborou o texto original, para quem esse texto foi redigido e traduzido 

e, especialmente, a sua finalidade. Numa investigação com essas bases, busca-se 

analisar a regularidade com a qual determinados elementos referenciais aparecem nos 

textos originais (que, neste estudo, são contratos e estatutos sociais redigidos no idioma 

inglês, conforme já apontado) e a regularidade das traduções dessas expressões 

referenciais para o idioma português.  

Além de explicitar essa rede referencial, o estudo aqui desenvolvido analisa as 

particularidades dos processos de referenciação do idioma inglês e as do idioma 

português, no que tange aos elementos gramaticais e lexicais, isto é, analisa o uso de 

elementos gramaticais nos documentos redigidos em inglês, e o uso de elementos 

lexicais nos documentos redigidos em português, não deixando de levar em conta que 

se trata de linguagem formal, já que utilizada na elaboração de um documento com 

efeitos legais. 

A hipótese para a proposta deste estudo implica as seguintes perguntas:  

1) Como os tradutores lidam com as diferenças gramaticais e lexicais dos 

idiomas inglês e português, usando recursos que ao mesmo tempo sejam naturais ao 

vernáculo e que consigam transportar toda (ou quase toda) a carga semântica do termo 

em inglês, sem que o público-alvo dessas traduções seja prejudicado? 

2) Existem convenções para a tradução desses termos? Isto é: para cada um 

desses elementos, existe algum termo em português comumente usado pelos 

tradutores? 

                                                 

1
 Os termos “enuncivo”, que se refere ao enunciado, e “enunciativo”, que se refere à enunciação, são 

usados neste estudo conforme explicitados em Fiorin (1996, p. 52) 
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3) Qual a base de constituição dos sintagmas oferecidos nas traduções? 

4) O tipo de documento jurídico e comercial implica o uso de termos diferentes? 

5) Quais foram os graus de prejuízo das impropriedades nas traduções dessas 

expressões referenciais para o público-alvo desses textos? 

6) É possível traduzir essas expressões referenciais de maneira precisa? 

Para responder essas perguntas, este estudo se fundamenta no aparato teórico 

que consiste nas teorias de base funcionalista propostas por Halliday (1994), Halliday & 

Hasan (1976), Givón (1995), Dik (1997), Coseriu (1992) e explicitadas por Neves (1997; 

2007; 2011), envolvidas várias obras.  

Compreender o processo de referenciação usado nas traduções de documentos 

jurídicos e comerciais implica dominar o léxico e a gramática dos idiomas em questão, 

identificar a interação e a intenção envolvidas e conhecer as regras e convenções do 

gênero “contrato”. 
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2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do presente estudo consiste na observação e na discussão de 

especificidades do processo de referenciação (gramatical e lexical) em inglês e em 

português, em documentos jurídicos e comerciais, tendo em vista que eles são 

elaborados para um público específico e que neles não deverão existir, portanto, 

ambiguidades, lacunas informativas e distorções de expressão. Para o alcance dessa 

fidelidade, os tradutores, além de dominarem o léxico e a estrutura gramatical de ambos 

os idiomas, devem fazer uso de mecanismos que resolvam as diferenças gramaticais e 

lexicais entre a língua de partida e a de chegada e que mantenham a coesão e a 

coerência do conteúdo a ser traduzido. 

Os objetivos específicos deste estudo são: 

1) analisar 20 documentos jurídicos e comerciais (contratos e estatutos sociais), e as 

respectivas traduções, disponibilizados livremente na Internet, no que tange à 

recorrência e à funcionalidade das expressões referenciais demonstrativas de natureza 

ao mesmo tempo adverbial e pronominal, ou seja, das expressões referenciais 

(gramaticais e lexicais), nos idiomas inglês (de partida) e português (de chegada), neles 

usadas, a saber: hereby, herein, hereinafter, hereof, thereby, therein, thereof e whereof2, 

em inglês, e seus variados equivalentes em português, verificados nas traduções 

disponíveis no córpus recolhido, do ponto de vista da referenciação textual, no aparato 

funcionalista;  

2) verificar, com sustentação na proposta sistêmico-paradigmática do funcionalismo, a 

propriedade da escolha dos tradutores para tais elementos e a eficiência textual dessa 

escolha; 

3) observar e identificar impropriedades de tradução que afetam a compreensão dos 

documentos, prejudicando o mapeamento referencial do texto e, consequentemente, o 

fluxo e o relevo da informação;  

                                                 

2
 As expressões referenciais em inglês e todas as suas traduções para o português serão, doravante, 

sublinhadas.  
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4) verificar as questões envolvidas nas escolhas de expressão em português para os 

elementos referenciais em estudo, buscando uma explicação gramatical teoricamente 

sustentada da eficiência ou da não eficiência das soluções apresentadas; e 

5) propor traduções apropriadas para os diversos casos. 
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3. BASES TEÓRICAS E CONCEITUAIS 

 

3.1 A TRADUÇÃO  

 

Traduzir, segundo Umberto Eco, “é entender o sistema e estrutura de uma língua 

e, a partir do mesmo, construir um novo sistema que possa produzir no leitor efeitos 

semelhantes àqueles que o texto de partida produziu nos seus leitores”3.  

Para um indivíduo exercer a atividade tradutória, não basta apenas dominar as 

habilidades de falante bilíngue, ou seja, saber falar, ouvir, ler e escrever os idiomas 

(implicando sempre a capacidade de interpretação de qualquer desses meios de 

comunicação), são necessários conhecimentos de mundo, culturais, sociais, político-

econômicos, jurídicos e, fundamentalmente, o conhecimento técnico daquilo que está 

sendo traduzido, em ambos os idiomas. De acordo com Hurtado (2005, p.15), “a 

competência tradutória é um conhecimento especializado, integrado por um conjunto de 

conhecimentos e habilidades, que identifica o tradutor e o distingue de outros falantes 

bilíngues não tradutores”.  

Susan Bassnett (2003, p. 29) teoriza a prática da tradução, considerando-a como 

uma disciplina a que chama “Estudos de tradução” e que, segundo a autora, pode ser 

classificada basicamente em quatro categorias, duas que focam o produto da tradução 

e duas que focam o processo de tradução. 

A primeira categoria, “História da Tradução”, investiga as teorias tradutórias em 

diferentes períodos da história, a função das traduções em determinado período, sua 

evolução metodológica, entre outros. 

A segunda, “Tradução na cultura da língua de chegada”, estuda os textos e 

autores individuais, as influências (do autor, texto ou gênero) que recaem sobre a 

tradução e os critérios de seleção usados no processo tradutório. Por exemplo, para 

cada área de especialização do tradutor, há um gênero textual, ou seja, na tradução 

técnico-científica, de acordo com Gamero e Albir (1999 apud PAGANO; MAGALHÃES; 

                                                 
3
 ECO, Umberto. Disponível em: <http://web.letras.up.pt/traducao/index_files/Page709.htm>. Acesso 

em: 16 dec. 2011. 

http://web.letras.up.pt/traducao/index_files/Page709.htm
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ALVES, 2005, p. 41), podem ser encontrados gêneros educativos, publicitários, industriais, 

de investigação científica e de tipo técnico-jurídico. É no tipo técnico-jurídico que se 

inserem os contratos em estudo neste trabalho.  

A terceira, “Tradução e a linguística”, compara a Língua de Partida com a Língua 

de Chegada nos níveis fonêmico, morfêmico, lexical, sintagmático e sintático, ou seja, 

esta categoria aborda a equivalência linguística, a intraduzibilidade linguística e os 

problemas de tradução em textos não literários. 

E, por fim, a quarta, “Tradução e poética”, examina a tradução literária, bem 

como suas teoria e prática. 

Existem algumas situações também em que o tradutor, segundo Bassnett 

(2003), tem de aceitar a ausência, em nível linguístico, de um termo na língua de 

chegada que transmita o significado da língua de partida de forma precisa ou bastante 

próxima, bem como a inexistência de uma convenção social da língua de partida que se 

assemelhe à da língua de chegada; levar em conta a gama de expressões da língua de 

chegada, que seja compatível com a classe, o estatuto, a idade, o sexo do falante, a 

relação com os interlocutores e o contexto em se encontram na língua de chegada; 

considerar a significação da frase no seu contexto particular; substituir, na língua de 

chegada, o núcleo invariante na frase da língua de partida, obedecendo ao gênero 

textual e à cultura que originou o texto. 

O tradutor também deve obedecer às convenções estabelecidas em 

determinada área de conhecimento. Por exemplo, em traduções de contratos, ele deve 

conhecer e usar termos e expressões jurídicas em ambos os idiomas, que definem 

exatamente o que as partes contratantes desejam, e saber como isso deve ser 

conduzido para que não haja ambiguidades, conflitos de interesse e possíveis rescisões 

contratuais.  

Ao traduzir, por exemplo, meeting por reunião ou assembleia, o tradutor precisa 

saber quem irá compor a meeting: serão os conselheiros (directors) ou os diretores 

(officers)? Rigorosamente, os conselheiros irão compor uma assembleia e, os diretores, 

uma reunião. O efeito do desconhecimento ou da inversão, por descuido, desses 

conceitos seria desastroso para o próprio tradutor, para o cliente que solicitou a 
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tradução e para as empresas em processo de negociação, pois estas não saberiam em 

que instância, ou nível hierárquico, determinada resolução deveria ser deliberada.  

Ressalta-se que o presente estudo tratará alguns aspectos presentes nas 

segunda e terceira categorias apontadas por Susan Bassnett, necessários para a 

análise das expressões referenciais, a saber: o estudo do texto e do gênero na segunda 

categoria e o estudo do léxico, do sintagma e da sintaxe na terceira categoria. 

 

3.2 A BASE TEÓRICA FUNCIONALISTA  

 

O aparato teórico que rege a proposição deste estudo consiste nas teorias de 

base funcionalista propostas por Halliday, Givón, Dik, Coseriu e explicitadas por Neves, 

as quais constroem o alicerce sobre o qual a análise da língua em função se assenta. 

Pode-se considerar o Funcionalismo, segundo Neves (2007), como uma teoria que se 

liga, acima de tudo, aos fins a que servem as unidades linguísticas, isto é, que se ocupa 

das funções dos meios linguísticos de expressão. Dessa proposição, parte Halliday 

(1994, p. 18) ao dizer que “a gramática é funcional no sentido de que é elaborada para 

dar conta de como a língua é usada.”4 e que “uma gramática funcional é 

essencialmente uma gramática natural, no sentido de que tudo nela pode ser explicado, 

fundamentalmente, no que diz respeito a como a língua é usada.”5. Para Halliday, a 

gramática funcional analisa as escolhas que uma língua propicia aos seus falantes, ou 

seja, ao escolher determinada palavra, um indivíduo não tem a intenção de apenas 

dizê-la, mas sim a de expressar um significado específico nela imbricado a outro(s) 

indivíduo(s), que participa(m) de determinada situação, para o alcance de um objetivo.  

Nesse modo de observar a linguagem, ressalta-se o fio condutor de reflexão que 

consiste na “função”, entendida não apenas como comportamento sintático, mas como 

a união do estrutural (sistêmico) com o funcional (NEVES, 2007). 

                                                 
4
 Original em inglês: It is functional in the sense that it is designed to account for how the language is 

used. Todas as traduções oferecidas neste trabalho são de minha autoria. 
5
 Original em inglês: A Functional Grammar is essentially a natural Grammar, in the sense that 

everything in it can be explained, ultimately, by reference to how language is used. 
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Essa proposta não se ocupa apenas com a competência de organização 

gramatical de frase, pois a sua consideração recai sobre a multifuncionalidade dos 

itens, ou seja, sobre o modo como as estruturas linguísticas podem ser usadas de 

maneira eficiente pelos usuários de uma língua, para que os diferentes modos de 

significação no enunciado (as funções) possam ser produzidos na linguagem. À luz 

dessa concepção, a comunicação e a organização interna da linguagem são funcionais. 

Dessa maneira, o funcionalismo liga-se à Escola Linguística de Praga, a qual propunha 

que uma linguagem articulada consiste num sistema de comunicação, no qual a relação 

dialética entre os usos e funções deve ser estudada, a despeito das barreiras 

aparentemente intransponíveis entre diacronia e sincronia. 

À proposta da Gramática Funcional, liga-se uma consideração dinâmica da 

linguagem, pela qual, segundo Neves (2007), corroborando Gebruers (1987 apud 

NEVES, 2007, p. 18), as relações entre estrutura e função são vistas como instáveis, 

dada a força dinâmica que está por detrás do constante desenvolvimento da linguagem.  

Essa dinâmica é um elemento necessário para a consideração dos componentes 

linguísticos (sintático-semânticos) observados no uso real da linguagem pelos falantes 

de determinada língua, isto é, na interação verbal entre esses falantes (componente 

pragmático) (NEVES, 2007). 

É a partir dessa base que diversos grupos de diferentes propostas funcionalistas 

se têm organizado para desenvolver suas reflexões e análises. 

Resumem-se a seguir algumas propostas dos principais autores funcionalistas 

nos quais o presente estudo se fundamenta, para que o objetivo aqui proposto tenha 

uma explicitação teórica sustentada. 

Para Halliday (1994), o enunciado não resulta de uma estrutura abstrata, mas 

sim das escolhas que o falante faz no ato da enunciação, para um propósito específico, 

gerando, assim, um significado a ser compartilhado entre os interlocutores. Givón 

(1979), por sua vez, propõe que sintaxe, semântica e pragmática devem ser estudadas 

conjuntamente, pois a gramática pode apenas ser entendida em relação com cognição, 

comunicação, processamento mental, interação social e cultural, mudança e variação, 

aquisição e evolução. Afinal, como diz Coseriu (1992), a língua é um sistema de 
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funções, um conjunto de paradigmas funcionais em que se estabelecem oposições 

funcionais. 

Para Neves (2007), numa visão derivada das diversas propostas funcionalistas, 

a gramática de usos recai sobre o funcionamento da linguagem produzida pelo falante 

de uma língua, a intenção desse falante ao se expressar linguisticamente, a capacidade 

do ouvinte de compreender as informações emitidas pelo falante, a situação em que as 

expressões linguísticas são comunicadas, as escolhas que o falante faz para transmitir 

as suas informações a determinado público e a finalidade das expressões linguísticas 

em determinada situação, isto é, como o falante quis se fazer entender ao se expressar 

de determinada forma.  

De acordo com Dik (1997), numa abordagem funcionalista busca-se, 

principalmente, responder a “como opera o usuário da língua natural (the natural 

language user – NLU?)”, ou seja, como os usuários de uma língua conseguem se 

expressar de forma que o falante e o ouvinte obtenham sucesso ao se comunicarem 

utilizando expressões linguísticas, e como esses falantes conseguem se fazer entender 

mutuamente. Para o autor, a gramática se liga ao usuário da língua natural, e o estudo 

linguístico deve se referir ao falante, ao ouvinte e às funções que estes exercem numa 

situação. 

Vale salientar que essas diferentes propostas se relacionam umas com as outras 

e que cada uma delas gera um resultado que influi na operação das demais. Segundo 

Neves, “exatamente nesse sentido é que a gramática funcional é vista como uma teoria 

geral que diz respeito à organização gramatical das línguas naturais” (NEVES, 1997, p. 

77). 

Com base nas propostas acima, a língua deve ser considerada não como um 

conjunto de orações, cuja principal função consiste em expressar os pensamentos, 

conforme proposto nas gramáticas formais, mas como um mecanismo de interação 

social (CORRÊA, 2002). 

Para haver interação social por meio da linguagem, ou seja, para uma interação 

verbal, devem existir regras, convenções e normas, e, pelo menos, dois usuários da 

língua para produzi-la. Nessa interação verbal, os usuários da língua, conforme Dik 
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(1989 apud CORRÊA, 2002), utilizam expressões linguísticas. Assim, da perspectiva 

funcionalista, existem dois tipos de sistema de regras:  

 1) o que rege a constituição das expressões linguísticas (composto pela semântica, 

sintaxe, morfologia e fonologia);  

2) o que rege a interação verbal em que as expressões linguísticas são utilizadas 

(composto pela pragmática).  

Assim, pelo requisito da orientação funcionalista, as expressões linguísticas 

devem ser descritas e explicadas de acordo com o sistema pragmático de interação 

verbal, ou seja, o item “b” rege as metas e os propósitos do item “a”. Dessa forma, a 

pragmática implica o estudo da semântica e da sintaxe e, portanto, a sintaxe subordina-

se à semântica e, a semântica, à pragmática. 

É na esteira das proposições acima, e constituindo como alicerce deste trabalho 

as fundamentações do Funcionalismo, que se propõe estudar aqui o processo de 

referenciação e, antes do desenvolvimento dessa proposição, cabe ressaltar, 

entretanto, a diferença que aqui se adota entre referência e referenciação.  

 

3.3 O PROCESSO DE REFERENCIAÇÃO TEXTUAL 

 

Segundo diz Koch (2004), adotando as postulações de Apothéloz & Reichler-

Béguelin (1995), entende-se referência como uma operação efetuada pelos sujeitos 

durante o desenvolvimento do discurso, e possíveis modificações na expressão 

referencial não acarretam, necessariamente, uma recategorização lexical. A 

referenciação, por sua vez, constitui uma atividade discursiva em que o sujeito, por 

meio da interação verbal, faz escolhas significativas “em função de um querer-dizer” 

(ELIAS; KOCH, 2006, p. 61). Do ponto de vista do funcionamento linguístico: 

 

O processo de referenciação, ou seja, a montagem da rede referencial do texto, 
não se reduz à construção e à identificação de objetos da realidade – muito 
menos à simples ‘substituição’ de uma forma referencial por outra, como muitas 
vezes se tem sugerido –, mas diz respeito à própria constituição do texto como 
uma rede em que referentes são introduzidos como objetos de discurso, e 
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como tais, são mantidos, segundo determinadas estratégias dependentes da 
formulação textual (NEVES, 2007, p. 76).  

 

Portanto, com o esclarecimento de que os referentes constituem objetos de 

discurso, e não objetos do mundo (DIK, 1989), adota-se neste trabalho o uso do termo 

“referenciação”, pelo qual se entende como são operados os elementos designadores 

(os referentes) que progridem nos textos, ou seja, que tecem a rede referencial pela 

qual se mapeiam esses textos. 

Segundo Neves (2007, p. 86), tratar de referenciação, relacionada a objetos de 

discurso, implica tratar de definitude, categoria essa que pertence ao âmbito do 

discurso. Expressões referenciais textuais (como artigos, pronomes e sintagmas 

nominais fóricos) devem ser avaliadas no campo da definitude, pois a referenciação 

verificada no texto se relaciona à manipulação, pelos interlocutores, de elementos 

definidos e indefinidos, para o estabelecimento do universo discursivo. Fundamentando-

se em Givón (1984, p. 390), Neves (2007) salienta que a ambiguidade em 

determinados elementos definidos não diz respeito à existência, ou à inexistência, de 

um referente no mundo real, mas diz respeito ao fato de o usuário da língua dispor 

mentalmente de um elemento que esteja relacionado a uma descrição, para utilizá-lo 

como referencial.  

De acordo com Givón (1984, p. 398), “ser definido” não implica ter “referência 

exata”, pois a definitude é estabelecida no contrato comunicativo assumido pelo falante 

e pelo ouvinte, por meio de suas pressuposições. Para Lyons (1977), a referência 

nominal abriga três tipos de expressões nas línguas naturais: 

1) as gerais, que se referem a classes de indivíduos;  

2) as definidas, que se referem a algum indivíduo específico ou a alguma classe 

específica de indivíduos;  

3) as indefinidas, que não se referem a qualquer indivíduo ou a qualquer classe de 

indivíduos.  

Conforme conceituado por Givón (1984), a referência nominal pode ser definida 

ou indefinida, de acordo com o contrato comunicativo celebrado entre o ouvinte e o 

falante, ou seja, um sintagma nominal referencial é codificado pelo falante como 
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definido se o ouvinte puder atribuir-lhe referência única, por causa da acessibilidade 

dêitica situacional ou da acessibilidade referencial do arquivo permanente, ou como 

indefinido se o ouvinte não puder atribuir-lhe referência única, caso em que poderão ser 

efetuadas referências posteriores, pois o referente se instala no arquivo ativo do 

ouvinte. 

Como diz Neves (2007), é comum, porém não é regra, dizer que a descrição 

indefinida introduz um elemento novo no discurso, ao passo que a descrição definida 

retoma um elemento já introduzido anaforicamente. Além disso, uma remissão 

anafórica pode ser feita tanto por artigo definido como por pronome demonstrativo, 

apesar de, obviamente, o efeito de sentido gerado pelo uso do artigo definido distinguir-

se daquele gerado pelo uso do pronome demonstrativo. A adequação e o uso de 

ambos são governados pelas regras semânticas, de acordo com as situações de 

mundo nas quais o discurso se instala. 

    Na proposta de Hawkins (1978 apud NEVES, 2007, p. 131 ), o artigo definido 

pode ser usado de três modos, a saber: um anafórico e dois situacionais. O modo 

anafórico instrui o ouvinte a unir um referente linguístico a um elemento particular 

mental, elemento esse fornecido na conversa em desenvolvimento, ou em outras 

conversas anteriores, com o falante. O núcleo do sintagma nominal de determinada 

expressão não precisa ser o mesmo para que ocorra uma anáfora, isto é, basta haver 

uma associação semântica ou pragmática entre os elementos, associação essa que 

pode ocorrer por meio de sinonímia, hiperonímia, antonímia, etc., nas quais, segundo 

Chafe (1994 apud NEVES, 2007, p. 133), “o esquema mental (script ou frame) garante 

as inferências que levam à associação necessária à interpretação dos referentes e, 

portanto, à relação anafórica”. Os modos situacionais são classificados, de acordo com 

Hawkins (1978 apud NEVES, 2007, p. 133), como “de situação imediata” e de “situação 

ampla”, isto é, na “situação de enunciação”, o primeiro modo pode ser identificado por 

todos os interlocutores ou, pelo menos, pelo ouvinte, como sendo único e visível, 

podendo também ser apenas único, caso sua existência seja inferida pelos 

interlocutores; o segundo modo, segundo o mesmo autor, pode ser emitido pelo falante 

e identificado pelo ouvinte numa situação que não seja imediata, pois o conjunto de 

conhecimentos que se materializa na enunciação é compartilhado entre falante e 

ouvinte. 
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Também de acordo com Hawkins (1978, p. 108 apud NEVES, 2007, p. 133), 

considera-se que, na definitude, a memória do falante e do ouvinte não consiste num 

conjunto não estruturado de objetos, mas sim num agrupamento de elementos 

disponíveis para a referenciação, por meio de descrições nominais definidas. Essa 

proposição inclui “fatores pragmáticos, como identificação entre falante e ouvinte, 

interações prévias, conhecimento compartilhado e a própria situação discursiva”, ou 

seja, na interação verbal entre falante e ouvinte existe um bloco de conhecimento 

pertinente para a situação e compartilhado entre eles, e, dessa maneira, é possível 

identificar adequadamente o elemento definido. Porém, se houver mais de um elemento 

definido na conversa, nessa situação, o processo de identificação poderá não ocorrer 

corretamente, gerando ambiguidade ou identificação incorreta de uma descrição 

nominal. Salienta-se, portanto, que nesse processo de interação verbal entre falante e 

ouvinte deve haver uma unicidade referencial compartilhada. 

O artigo definido serve para informar ao indivíduo sobre a existência do objeto 

referido em determinada situação, em determinado universo discursivo criado pelos 

interlocutores. Segundo Hawkins (1978 apud NEVES, 2007), em contraposição ao uso 

do demonstrativo em situação imediata, o artigo instrui o ouvinte a localizar o objeto na 

situação de interação verbal, e a necessidade, ou não, de visualizar o referente 

depende de fatores que não dizem respeito ao significado do artigo. O pronome 

demonstrativo, por sua vez, permite ao ouvinte identificar o objeto na situação, sendo 

necessária a visibilidade do elemento a ser retomado anaforicamente. 

Segundo Neves (2007, p. 140), existe nos estudos linguísticos a noção de que 

os pronomes demonstrativos carecem de contexto (textual ou situacional), o que não 

ocorre com os artigos definidos, pois o processo de referenciação nele imbricado 

recorre a “circunstâncias de avaliação” (KAPLAN, 1977 apud NEVES, 2007, p. 140), 

nas quais “uma descrição definida encontra verdade” (KLEIBER, 1992 apud NEVES, 

2007), e essas circunstâncias de avaliação, que podem ser indicadas explícita ou 

implicitamente, fundamentam-se em coordenadas de tempo e espaço e de 

conhecimentos de mundo gerais e específicos. 

Para Apothéloz e Reichler-Béguelin (1999 apud NEVES, 2007), no processo de 

referenciação por pronome demonstrativo há a remissão direta ao contexto, e ocorre 
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que o substantivo núcleo do sintagma não precisa estar necessariamente envolvido e 

que o referente é captado ao ser contrastado com os outros integrantes da classe.  

Portanto, de acordo com essas proposições, pode-se considerar que o pronome 

demonstrativo se refere diretamente ao contexto (à enunciação ou ao enunciado), ao 

passo que o artigo definido se refere indiretamente ao contexto por meio das 

circunstâncias de avaliação. Segundo Neves (2007), para reconhecer a diferença entre 

esses determinantes, principalmente os de uso anafórico, é necessário verificar os 

fatores que determinam ou favorecem a escolha de cada um deles em determinadas 

situações.   

Como os fatores verificados neste estudo são de natureza jurídica, faz-se 

necessário explicar as funções do contrato social e do estatuto social, cujo discurso 

legal, segundo Vijay K. Bhatia (1993 apud FRANÇOIS, 2005, p. 38), é “impessoal” e 

“descontextualizado”, ou seja, serve, fundamentalmente, para definir diretrizes, 

obrigações e direitos e para evitar ambiguidades a partir dos recursos linguísticos 

disponíveis. 

 

3.4 AS FUNÇÕES DE CONTRATOS E ESTATUTOS SOCIAIS  

 

O contrato social aqui analisado é um instrumento por escrito, por meio do qual:  

1) são qualificadas a parte contratante (pessoa física ou jurídica que contrata os 

serviços da outra parte) e a parte contratada (pessoa física ou jurídica que presta os 

serviços contratados pela outra parte), isto é, as partes são descritas como sociedade 

empresária limitada, sociedade anônima ou de outro tipo societário e têm identificados o 

endereço da sua sede, o número de inscrição do cadastro nacional da pessoa jurídica 

(CNPJ) junto ao órgão competente (no caso de essas empresas estarem constituídas 

no Brasil), o seu representante legal (o qual pode ser um de seus diretores ou 

advogados) e o seu objeto social, ou seja, o propósito para o qual foram constituídas;  

2) é descrita a razão social de cada uma delas;  

3) são declarados a intenção que leva a parte contratante a contratar a outra parte e o 

aceite dessa contratação pela parte contratada;  
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4) são descritos os serviços contratados;  

5) são previstos os direitos, deveres e obrigações de cada uma das partes;  

6) são estipuladas as penalidades pelo descumprimento de qualquer cláusula contida 

no contrato, bem como as leis que o regem e o foro ao qual essas partes deverão se 

submeter em caso de resolução de disputas dele decorrentes. Desse modo, ao 

assinarem um contrato, as partes comprometem-se com todas essas obrigações.  

O estatuto social, por sua vez, é um instrumento por escrito por meio do qual:  

1) é qualificada uma empresa, sendo descrita como sociedade empresária limitada, 

sociedade anônima ou de outro tipo societário, tendo identificados o endereço da sua 

sede, o número de inscrição do cadastro nacional da pessoa jurídica (CNPJ) junto ao 

órgão competente (no caso de essa empresa estar constituída no Brasil), o seu 

representante legal (o qual pode ser um de seus diretores ou advogados) e o seu objeto 

social, ou seja, o propósito para o qual foram constituídas;  

2) é descrita a razão social dessa empresa;  

3) são estabelecidas as normas para o aceite de conselheiros e para a nomeação do 

conselho de administração e dos presidentes das assembleias dos acionistas e das 

reuniões dos diretores;  

4) são descritos o seu capital social e o número, bem como o número e o tipo de ações 

que constituem esse capital e que são de titularidade dos acionistas;  

5) são apresentados os seus ativos e passivos, por meio do balanço patrimonial e das 

demonstrações financeiras;  

6) são estipuladas as leis que a regem, que devem ser as leis previstas nos países em 

que essa sociedade for constituída. 

A partir dos documentos jurídicos e comerciais, tanto nos originais em inglês 

como nas traduções em português, neste estudo são identificadas e analisadas as 

referenciações neles presentes, bem como os mecanismos utilizados e as escolhas 

feitas por parte dos tradutores quanto à tradução dos itens gramaticais e lexicais 

responsáveis por essas referenciações. Também se verificam a frequência com que 

esses termos são encontrados nesse gênero textual e se a dificuldade de interpretação, 



25 

 

 

 

por parte do tradutor, é fator que prejudica a tradução para o idioma português e o 

entendimento do leitor ao qual o documento se destina.  
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4. METODOLOGIA 

 

No idioma inglês existem determinadas expressões gramaticais (de natureza ao 

mesmo tempo adverbial e pronominal) usadas especificamente na elaboração de 

documentos jurídicos e comerciais, que, por si sós, se referem de maneira precisa a 

termos já inseridos no texto, atuando no fluxo da informação, sem a necessidade de um 

sintagma nominal (SN) para desempenhar esse papel que lhes é atribuído. Tais 

elementos, mencionados na seção 2 deste estudo, são recorrentes nesse gênero 

textual e, ao serem traduzidos para o idioma português, adquirem outra natureza 

gramatical, passando a ser representados, em geral, por um sintagma nominal 

preposicionado (a saber: neste instrumento, do presente instrumento, ao presente 

instrumento, etc.), pois, no vernáculo, não há elementos puramente gramaticais, que 

tenham a capacidade de transmitir ao máximo a intenção contida nos textos originais, 

sem que o fluxo de informação seja interrompido, ou perturbado, sem que se favoreçam 

ambiguidades de interpretação e sem que se suprimam ou mascarem informações 

importantes.  

Para o presente estudo foram selecionados 20 documentos jurídicos e 

comerciais (contratos e estatutos sociais de diferentes empresas e diferentes ramos de 

atuação), e as respectivas traduções, disponibilizados livremente na Internet. 

Por desempenharem a função de referenciador no texto e por existirem de forma 

marcante – e quase exclusiva – no gênero “contrato”, buscou-se observar a recorrência 

de determinadas6 expressões referenciais de natureza pronominal em inglês (hereby, 

herein, hereinafter, hereof, thereby, therein, thereof e whereof) e avaliar as escolhas que 

os tradutores fizeram na elaboração das traduções em português.  

Esses elementos em inglês são referenciais, pois têm natureza pronominal e 

funcionam adverbialmente, e são compostos, sempre, por um sintagma adverbial 

(SAdv) (here, there, ou where) e por um preposicional (after, by, in ou of). 

Os trechos dos contratos em inglês e português, dos quais constam as 

expressões referenciais, foram comparados e analisados, visando a obter respostas às 

                                                 

6
 Apenas as expressões referenciais de maior recorrência nos contratos em estudo foram analisadas. 
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perguntas de pesquisa propostas, bem como outras indicações que ainda possam ser 

consideradas pertinentes para os objetivos da pesquisa.  

Partindo desses resultados, é verificada a precisão das traduções dos trechos 

levantados, bem como a importância dos sintagmas escolhidos para as traduções. O 

exame inclui observar se a opção por não traduzir tais elementos, que será 

representada por elipse (Ø), influiria no fluxo da informação, prejudicando o 

entendimento do seu leitor. 

No capítulo 5, a seguir, apresenta-se a análise comparativa de cada expressão 

referencial em inglês e seu(s) equivalente(s) em português, no que tange à recorrência, 

à composição do sintagma, à característica enunciva ou enunciativa desse(s) 

equivalente(s) e à (im)propriedade tradutória.  
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5. ANÁLISE DAS EXPRESSÕES REFERENCIAIS NOS IDIOMAS INGLÊS E 

PORTUGUÊS 

 

A escolha das expressões referenciais em inglês se deve à sua grande 

recorrência observada nos documentos originais em inglês, sejam contratos sociais ou 

sejam estatutos sociais, e aos mecanismos usados na tradução dessas expressões 

para o idioma português.  

O quadro, a seguir, apresenta as expressões referenciais de maior recorrência7 

nos documentos em análise. 

 

Quadro 1. Número de ocorrências das expressões referenciais inglesas 

 

Expressão referencial Número de ocorrências 

hereby 28 

herein 38 

hereinafter 8 

hereof 12 

thereby 2 

therein 12 

thereof 18 

whereof 7 

 

Usadas ritualmente e de maneira que constituem um dos pilares que sustentam 

a estrutura dos documentos em inglês do gênero “contrato”, funcionando, também, 

como mecanismo para o mapeamento de informações no texto, as expressões 

                                                 

7
 É importante salientar que as expressões referenciais usadas da mesma forma, repetidamente, num 

mesmo documento, não foram computadas e selecionadas para este estudo. 
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referenciais em inglês, mencionadas no quadro anterior, bem como suas traduções 

encontradas nos 20 documentos em estudo, são analisadas a seguir. 

   

5.1 HEREBY 

 

5.1.1 Análise das construções  

 

Quanto à sua definição semântica, a expressão referencial hereby, de acordo 

com o dicionário eletrônico Cambridge8, tem a acepção de “with these words or with this 

action”, ou seja, “com estas palavras ou com esta ação”, numa tradução literal; no 

dicionário eletrônico especializado Translegal9, a expressão referencial tem a acepção 

de “used in a legal document (e.g. a contract) to mean as a result of this document”, ou 

seja, “usado em um documento jurídico (ex. um contrato) para significar ‘em decorrência 

deste documento’”, e, conforme o dicionário jurídico Noronha10, a expressão referencial 

tem a acepção de “pelo presente”. 

Quanto à composição sintagmática, a expressão referencial hereby é constituída 

por advérbio (here) seguido de preposição (by). 

A seguir, constam as traduções para hereby, e suas composições sintagmáticas, 

identificadas com mais recorrência nos contratos analisados. 

 

5.1.2 Análise das traduções 

 

I. Pelo presente instrumento 

 

Item  Contrato 1: 

                                                 
8
 Dicionário Eletrônico Cambridge. Disponível em: <http://dictionary.cambridge.org/dictionary 

/british/hereby?q=hereby>. Acesso em: 16 dec. 2011.  
9
 Dicionário Eletrônico Translegal. Disponível em: <http://www.translegal.com/legal-english-dictionary/hereby>. 

Acesso em: 16 dec. 2011. 
10

 Dicionário Inglês-Português Noronha. 1 CD-ROM.   

http://dictionary.cambridge.org/dictionary%20/british/hereby?q=hereby
http://dictionary.cambridge.org/dictionary%20/british/hereby?q=hereby
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a) I/We hereby request and authorize Banco do Brasil, New York Branch 
("Bank"), to provide a Hold Mail service on the terms and conditions set forth 
herein, for the fee set forth in the Bank’s fee schedule, as same may be 
amended from time to time, and subject to the Bank’s General Terms and 
Conditions for Accounts. 

a) Pelo presente instrumento, eu(nós) solicito(amos) e autorizo(amos) o 
Banco do Brasil, Agência de Nova Iorque, (doravante denominado simplesmente 
"o Banco"), a prestar um serviço de retenção de correspondência dentro dos 
termos e condições aqui estipulados, mediante pagamento da taxa estabelecida 
na tabela de encargos do Banco, seguindo as alterações que a mesma vier a 
sofrer periodicamente. Tal serviço também estará sujeito aos termos e 
condições gerais adotados pelo Banco em relação a contas. 

Item  Contrato 11: 

b) You hereby accept, and SISW hereby disclaims, any and all responsibility 
for software developed by You using the API’s. 

b) Pelo presente instrumento, Você aceita e a SISW neste ato se isenta de 
toda e qualquer responsabilidade pelo software por Você desenvolvido utilizando 
o API’s. 

Item  Contrato 19: 

c) BY THIS PRESENT AGREEMENT, made and entered between a).........., 
hereinafter simply referred to as "MANUFACTURER" and b)....., hereinafter 
simply referred to as “DISTRIBUTOR”. 

c) PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR, de um lado, a)....., 
doravante simplesmente denominado "FABRICANTE" e, de outro lado, 
b)......................., doravante simplesmente denominado “DISTRIBUIDOR”. 

 

Do ponto de vista estrutural, a expressão referencial pelo presente instrumento é 

composta por preposição de meio + SN definido por artigo definido, e, quanto à sua 

função, essa expressão referencial é de caráter enuncivo, pois seu núcleo “instrumento” 

se refere ao enunciado/texto; é encontrada com mais frequência no início do 

contrato/estatuto, ou no início de uma frase desses documentos, e serve de introdução 

das partes contratantes, ou dos atos e deveres a serem acordados entre elas, 

respectivamente. Cabe destacar que, no item “c” o uso do sintagma adjetivo “particular” 

é meramente estilístico e de escolha do tradutor, não alterando, de maneira relevante, o 

enunciado, ou a enunciação. 
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II. Por meio deste instrumento  

 

Item  Contrato 3: 

a) 12.2 Usinor hereby assigns and transfers to Usipar all its rights and 
obligations hereunder and agrees to fully guarantee the performance by Usipar 
of all obligations of Usipar so assigned. 

a) 12.2 A Usinor por meio deste instrumento cede e transfere à Usipar todos 
os seus direitos e obrigações aqui estipulados e concorda em garantir 
integralmente o cumprimento pela Usipar de todas as obrigações assim 
transferidas. 

Item  Contrato 17: 

b) 17.3 The Client hereby expressly represents that it has read, understood 
and agreed with all provisions set forth in this Agreement and authorizes GBM to 
take all actions defined herein, whenever necessary. 

b) 17.3 O Cliente, por meio deste instrumento, declara expressamente que 
leu, entendeu e concorda com todas as disposições estabelecidas neste 
Contrato, autorizando a GBM a adotar as medidas ora previstas, sempre que 
necessário. 

 

Estruturalmente, a expressão referencial por meio deste instrumento é composta 

por uma locução prepositiva de meio + SN definido por pronome demonstrativo e, no 

que diz respeito à sua função, assim como no item I, essa expressão referencial é de 

caráter enuncivo e é preferencialmente usada entre os sintagmas nominal e verbal, 

perto do início do período, ou no decorrer do contrato/estatuto, conforme observados 

nas traduções dos itens “a” e “b” acima. 

Semanticamente, essa expressão referencial funciona como um mecanismo que 

situa o leitor no texto e que lhe informa o meio pelo qual o acordo será firmado. Isso se 

torna evidente por conta do núcleo do sintagma nominal “instrumento”. 

 

III. Por meio deste 
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Item  Contrato 6: 

a) a. Generally. Each of the undersigned (hereinafter referred to individually 
and collectively as “Customer”) hereby (i) retains the Banco do Brasil Miami 
Agency (the “Bank”) to provide nondiscretionary investment services as more 
fully described below to or on behalf of Customer with respect to any investment 
account and/or holdings of Customer wherever held or maintained (collectively, 
the “Investment Account”), [...] 

a) a. Em geral. Cada um dos signatários (doravante denominados individual 
e coletivamente o “Cliente”) por meio deste (i) contrata o Banco do Brasil – 
Agência Miami (doravante denominada “Banco”) para prestação de serviços de 
investimento não discricionários, como a seguir discriminado, para ou em nome 
do Cliente, com relação a qualquer conta de investimento e/ou haveres do 
Cliente, onde quer que sejam retidos ou mantidos (coletivamente denominados 
“Conta de Investimento”), [...] 

Item  Contrato 16: 

b) EMPLOYEE hereby acknowledges and agrees that all the equipment, 
computers and software that he may use in connection with his activities are 
exclusively owned by the EMPLOYER, including his e-mail, and that he will have 
no privacy or confidentiality when he accesses the EMPLOYER’s intranet or the 
Internet, and that he may be constantly subject to inspections regarding 
everything that he produces or receives through e-mail or the Internet, or by 
using EMPLOYER’s software. 

b) O EMPREGADO, por meio desta, reconhece e concorda que todos os 
equipamentos, computadores e softwares que venha a usar no exercício de 
suas atividades são exclusivamente de propriedade da EMPREGADORA, 
incluindo sua conta de correio eletrônico, e que não terá qualquer privacidade ou 
confidencialidade no acesso à intranet ou à internet da EMPREGADORA, e que 
poderá ser constantemente inspecionado em tudo o que produzir ou receber por 
correio eletrônico ou por internet, ou no uso dos softwares da EMPREGADORA. 

c) EMPLOYEE hereby also acknowledges and agrees that: 

c) O EMPREGADO por meio deste também aceita e concorda que: 

 

Essa expressão referencial, composta por preposição de meio ou instrumento + 

SN definido por pronome demonstrativo com elipse (Ø) do núcleo nominal, ocorre mais 

comumente após um sintagma nominal, conforme a tradução no item “b”, “O 

empregado”, e antes de um sintagma verbal, conforme a tradução no item “b”, 

“reconhece” e “concorda”, e, preferencialmente, ocorre após o trecho inicial do 
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contrato/estatuto. A elipse do núcleo nominal não prejudica os leitores desses 

documentos, pois deles é esperado que compartilhem o conhecimento do que está 

sendo acordado e que consigam situar-se no enunciado. Além disso, a natureza dêitica 

do pronome “deste” indica ao leitor que a informação a ser recuperada se refere ao 

enunciado. Mesmo com a tradução equivocada de hereby por por meio desta 

(feminino), no item “b”, a expressão referencial enunciva consegue recuperar a 

informação e situar o leitor no texto por conta do sintagma nominal “O empregado” e 

dos sintagmas verbais “reconhece” e “concorda”, ou seja, por conta dos pilares que 

sustentam a estrutura do gênero “contrato”. 

 

IV. Pelo presente  

 

Item  Contrato 4: 

a) 6.4. Irrevocability. The Authorized Participant hereby agrees on its own 
behalf and on behalf of its clients that the delivery of a Creation Order or 
Redemption Order to the Administrator shall be irrevocable; provided that the 
Administrator reserves its right to reject any Creation or Redemption Orders that 
are not correclty presented or not made pursuant to the provisions of this 
Agreement and of the Bylaws of the respective Fund. 

a) 6.4. Irrevogabilidade. Pelo presente, o Agente Autorizado concorda, em 
seu próprio nome e em nome de seus clientes, que a entrega à Administradora 
de uma Ordem de Integralização ou Resgate será irrevogável, ficando 
ressalvado que a Administradora se reserva ao direito de rejeitar quaisquer 
Ordens de Integralização ou Resgate que não sejam apresentadas 
corretamente ou que não sejam feitas de acordo com as disposições deste 
Contrato e com o Regulamento do respectivo Fundo. 

b) The Authorized Participant is hereby authorized to create and redeem 
Units of each Fund for itself and to create and redeem Units for its clients. 

b)  Pelo presente, o Agente Autorizado fica autorizado a integralizar e 
resgatar Lotes Mínimos de Cotas do Fundo em nome próprio e a integralizar e 
resgatar Lotes Mínimos de Cotas em nome de seus clientes. 

Item  Contrato 16: 

c) EMPLOYER is hereby authorized to deduct from EMPLOYEE’s 
compensation the amount necessary to cover the damages caused by 
EMPLOYEE due to willful misconduct (“dolo”). 
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c) A EMPREGADORA fica, pelo presente, autorizada a deduzir da 
remuneração do EMPREGADO as quantias necessárias para cobrir os danos 
causados pelo EMPREGADO que sejam resultantes de dolo. 

 

A expressão referencial pelo presente, composta por preposição de meio + 

adjetivo de conteúdo referencial com elipse “Ø” do núcleo nominal, no início do período, 

nas traduções dos itens “a” e “b” do contrato 4, apresenta mais fortemente a 

característica enunciva, ou seja,  marca o instrumento pelo qual o acordo será 

cumprido. Entretanto, essa expressão referencial no item “c” do documento 16, 

precedendo os sintagmas nominal e verbal, apresenta com maior relevo a característica 

enunciativa, ou seja, marca o ato em si, deixando o instrumento em segundo plano.  

 

V. Neste ato 

 

Item  Contrato 3: 

a) NOW THEREFORE, the Shareholders have decided to execute this 
Agreement, pursuant to the terms and for the purposes of Articles 118 of Law no. 
6.404, of 12.15.76, and hereby agree on the following terms and conditions. 

a) RESOLVEM os Acionistas celebrar este Acordo, de acordo com os 
termos e para os fins do Artigo 118 da Lei nº 6.404, de 15.12.76, e neste ato 
concordam sobre os seguintes termos e condições. 

Item  Contrato 10: 

b) 1. Grant of Sublicense. Subject to the terms conditions of this Agreement, 
BGII hereby grants to the Fund a sublicense to use the Index (and associated 
data and information) and Bovespa Marks set forth on Exhibit A in the manner 
set forth in, and subject to the terms and conditions of, the Index Agreement to (i) 
reproduce, distribute and use the Index and the proprietary data and information 
associated therewith in connection with the sponsorship, development, operation, 
trading, marketing, sales and management of the Fund; […] 

b) 1. Outorga de Sublicença. Observados os termos e condições deste 
Contrato, BGII neste ato outorga ao Fundo uma sublicença para o uso do Índice 
(e dados e informações associados) e das Marcas da Bovespa especificadas no 
Anexo A, da maneira estabelecida no Contrato de Licenciamento do Índice, 
sujeito aos termos e condições do Contrato de Licenciamento do Índice, para (i) 
reproduzir, distribuir e utilizar o Índice e dados e informações associados ao 
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Índice para o patrocínio, desenvolvimento, operação, negociação, divulgação, 
vendas e administração do Fundo; [...] 

Item  Contrato 12: 

c) 3.1. Members of the Board of Directors. Pursuant to the provisions of the 
JAQF-Folhapar Agreement, the Shareholders are entitled to jointly appoint two 
(2) members of the Company’s Board of Directors (each, a “Director”), of which 
the Shareholders hereby agree that one (1) shall be appointed by JAQF and the 
other one (1) shall be appointed by Negotio Magni. 

c) 3.1. Membros do Conselho de Administração. Nos termos do Acordo 
JAQF-Folhapar, os Acionistas tem o direito conjunto de eleger 2 (dois) membros 
do Conselho de Administração (cada um, um “Conselheiro”), dos quais os 
Acionistas neste ato acordam que 1 (um) deverá ser indicado por JAQF e 1 (um) 
deverá ser indicado por Negotio Magni. 

Item  Contrato 16: 

d) EMPLOYEE hereby assigns and transfers to EMPLOYER, free of charge, 
the entire right, title and interest to any and all rights on the inventions. 

d) O EMPREGADO neste ato cede e transfere à EMPREGADORA, de 
forma gratuita, todos os direitos, titularidade e interesse sobre todos e quaisquer 
direitos sobre as Invenções. 

Item  Contrato 19: 

e) 1.1. The MANUFACTURER hereby appoints the DISTRIBUTOR as its 
exclusive distributor to promote the sale of the PRODUCTS listed in EXHIBIT A, 
attached hereto, in the TERRITORY. 

e) 1.1. O FABRICANTE neste ato nomeia e designa o DISTRIBUIDOR 
como seu distribuidor exclusivo para promover a venda dos PRODUTOS 
indicados no ANEXO A, anexo ao presente no TERRITÓRIO. 

 

Composta por preposição locativa + SN definido por pronome demonstrativo, a 

expressão referencial, conforme se observa nas traduções dos itens “a”, “b”, “c”, “d” e 

“e” anteriores, foi usada igualmente pelos diferentes tradutores dos diferentes contratos, 

entre o sintagma nominal e o sintagma verbal, assim como nos documentos originais 

em inglês, com a expressão referencial hereby. Portanto, observa-se em neste ato que: 

1) quanto à função, não marca o enunciado, mas a enunciação; 
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2) quanto à construção, antecede verbos de natureza semântica mais relevante, isto é, 

verbos que indicam atos perlocutórios, atos esses que causam efeito de cumprimento 

do contrato, tais como “outorga”, “acorda”, “nomeia”, etc.; e 

3) ainda quanto à construção, ocorre tanto no início como no fim do período, sem perder 

sua força semântica e sua natureza perlocutória. 

 

VI. Elipse (Ø) 

 

Item  Contrato 2: 

a) The undersigned (“Customer”) hereby acknowledges receiving, reading 
and agreeing to all the provisions and disclosures contained in the General 
Terms and Conditions governing Customer’s demand deposit account bearing 
the number specified above (the “Account”) and any other agreements governing 
the Account, which is maintained with Banco do Brasil (the “Bank”)’s Miami 
Agency or New York Branch.  

a) O signatário (“Cliente”) Ø declara que recebeu, leu e concorda com todos 
os dispositivos e revelações contidas nestes Termos e Condições Gerais que 
regulam a conta corrente do Cliente (a “Conta”), cujo número encontra-se 
especificado acima, e quaisquer outros contratos que regulem a Conta mantida 
nas agências do Banco do Brasil em Miami ou Nova Iorque (o “Banco”).  

Item  Contrato 6: 

b) b. Applicable Law; Jurisdiction; Waiver of Jury Trial and Other Waivers. 
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws 
of the State of Florida, without regard to any conflict of laws principle that would 
result in the application of the laws of any other jurisdiction. Any claim or action 
arising under this Agreement, and not subject to arbitration in accordance with 
Section 9(a) above, may be brought in the state or federal courts located in 
Miami-Dade County, Florida, and Customer hereby irrevocably consents to and 
accepts the jurisdiction of such courts. 

b) b. Lei Aplicável; Jurisdição; Renúncia do Direito a Julgamento em 
Tribunal e outras Renúncias. Este Contrato deverá ser regulado e interpretado 
de acordo com as leis do estado da Flórida, sem levar em conta qualquer 
conflito de princípios legais que resultem na aplicação das leis de qualquer outra 
jurisdição. Qualquer reivindicação ou ação surgida deste Contrato, e não sujeita 
à arbitragem, de acordo com a Seção 9(a) acima, poderá ser levada a tribunal 
estadual ou federal no condado de Miami-Dade, estado da Flórida, e o Cliente Ø 
irrevogavelmente consente com e aceita a jurisdição de tais tribunais. 
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c) Customer hereby waives the right to a jury trial in any such action and 
understands that such waiver is a condition to the Bank’s acceptance of this 
Agreement. 

c) O Cliente Ø renuncia ao direito a julgamento por júri em qualquer ação e 
entende que tal renúncia é uma condição para que o Banco aceite este 
Contrato. 

d) Customer hereby consents to the recording of any telephone 
conversations Customer may have with the Bank and/or any of the Agents. 

d) O Cliente Ø consente que qualquer conversa telefônica sua com o Banco 
e/ou seus Agente seja gravada. 

Item  Contrato 7: 

e) The BROKER hereby acknowledges to execute the transactions in 
accordance with the orders given by the CUSTOMER. 

e) A CORRETORA Ø obriga-se a executar as operações de acordo com as 
ordens transmitidas pelo CLIENTE. 

Item  Contrato 9: 

f) 12.1. This Agreement will be governed by the laws of the Federal 
Republic of Brazil. All suits, proceedings or claims in connection with this 
Agreement shall be brought in the courts of the State of Rio de Janeiro in the city 
of Rio de Janeiro and the parties hereby consent to the jurisdiction and venue of 
those courts. 

f) 12.1. O presente Contrato será regido pelas leis da República Federativa 
do Brasil. Todas as demandas judiciais, sejam ações ou reivindicações 
referentes a este Contrato, serão propostas perante os Juízos do Estado e da 
Cidade do Rio de Janeiro, a cuja jurisdição as partes Ø se submeterão 
voluntariamente. 

Item  Contrato 19: 

g) 7.2. The parties hereby agree that the price list attached hereto (EXHIBIT 
D) defines the sales price of the PRODUCTS. 

g) 7.2. As partes Ø concordam que a lista de preços anexada ao presente 
Instrumento (ANEXO D) define o preço de venda dos PRODUTOS. 

Item  Contrato 20: 

h) 1.1. COMPANY hereby grants to REPRESENTATIVE the appointment as 
exclusive representative for the promotion and sale of COMPANY products, 
hereinafter referred to as “PRODUCTS”, described in EXHIBIT A herein, which is 
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hereby incorporated as an integral part of this Agreement, to COMPANY 
customers, set forth in EXHIBIT B, within the TERRITORY. 

h) 1.1. A EMPRESA Ø concede à REPRESENTANTE a nomeação como 
representante exclusiva para a promoção e venda dos produtos da EMPRESA, 
doravante simplesmente referidos como “PRODUTOS”, descritos no ANEXO A 
deste instrumento, o  qual se encontra incorporado como parte integrante deste 
Contrato, para os clientes da EMPRESA, descritos no ANEXO B, dentro do 
TERRITÓRIO. 

 

Nas traduções dos itens anteriores, a elipse ocorre das seguintes maneiras: 

a) na tradução no item “a”, o sintagma nominal “O signatário” e o sintagma adverbial 

“nestes Termos e Condições Gerais” garantem ao leitor os dados pertinentes à 

recuperação textual (enunciva), ou seja, mesmo com a elipse é possível entender que 

todos os atos serão praticados por meio do documento em questão;  

b) nas traduções nos outros itens, a elipse também ocorre sem problemas, porque os 

sintagmas nominais e verbais próximos a ela são recorrentes e constituem pilares 

enuncivos que sustentam a estrutura sintática, semântica e pragmática dos contratos, a 

saber: “O Cliente”, “A Corretora”, “As partes” e “A empresa”, como sintagmas nominais, 

e “declara”, “consente”, “aceita”, “renuncia”, “obriga-se”, “concordam”, “se submeterão” e 

“concede”, como sintagmas verbais. Essa formulação textual permite a continuidade do 

fluxo de informação e a identificação, pelo leitor, do objeto de discurso em questão, ou 

seja a expressão referencial.  

 

VII. Através deste ato 

 

Item  Contrato 6: 

a) Each Customer hereby expressly releases the Bank and agrees jointly 
and severally to indemnify, defend (upon the Bank’s request), reimburse, and 
hold the Bank harmless from, and agrees that the Bank shall not have any loss 
on account of or liability for, any and all claims against the Bank and any and all 
costs, expenses, fees, losses, damages (including loss of income and 
opportunity costs) [...] 

a) Cada Cliente, através deste ato, isenta expressamente o Banco e 
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concorda, solidária e individualmente, em indenizar, defender (mediante 
solicitação do Banco), reembolsar e isentar o Banco de, e concorda que o Banco 
não sofrerá nenhum prejuízo por conta de, ou responsabilidade por, qualquer 
ação movida contra o Banco e quaisquer custos, despesas, taxas, prejuízos, 
danos (incluindo lucros cessantes e custos de oportunidade perdida) [...]  

 

Quanto à estrutura, a expressão referencial através deste ato é composta por 

preposição de meio + SN definido por pronome demonstrativo, e, quanto à função, o 

núcleo do sintagma nominal “ato” tem uma característica enunciativa e, em conjunto 

com os pilares da estrutura do contrato, o sintagma nominal “cada cliente” e o sintagma 

verbal “isenta”, impede que o fluxo de informação seja interrompido e marca a força do 

ato perlocutório.  

 

VIII. Aqui 

 

Item  Contrato 6: 

a) (v) Since the time available for the Bank to consider telecommunications 
requests is relatively short, it is hereby agreed that if, after receiving and 
considering a request, the Bank determines in its sole judgment that (A) […] 

a) v) Devido ao fato do tempo disponível ao Banco para considerar pedidos 
feitos por vias de telecomunicação ser relativamente curto, fica aqui acordado 
que, após receber e considerar um pedido, o Banco determinará a seu critério 
exclusivo, se (A) [...] 

 

Quanto à estrutura, observa-se que, diferentemente das expressões referenciais 

já analisadas, o tradutor optou pelo sintagma adverbial de valor pronominal referencial 

aqui, que é representado por um advérbio pronominal, ou seja, essa expressão 

referencial é de característica enunciativa, referindo-se, portanto, ao ato, e não ao 

instrumento. 

Esse recurso dá continuidade ao mapeamento referencial do texto, evitando a 

repetição excessiva de expressões referenciais mais longas, e pode ser considerado 

válido e adequado, pois encabeça uma oração condicional, em que não haveria a 
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necessidade de se usar expressões referenciais que acompanham verbos de ato 

perlocutório.  

 

IX. Através deste instrumento 

 

Item  Contrato 7: 

a) 6. The CUSTOMER hereby grants the BROKER special powers to 
represent it before the BM&F/BOVESPA, assuming   all obligations and 
exercising all of the rights arising from the regulation of the BM&F/BOVESPA, 
including the power to receive and pay on settlements, enter  into agreements 
and transact. 

a) 6. O CLIENTE, através deste instrumento, outorga à CORRETORA 
poderes especiais para representá-lo perante a BM&F/BOVESPA, assumindo  
todas  as obrigações e exercendo todos os direitos decorrentes das normas e 
regulamentos da BM&F/BOVESPA, podendo,  inclusive, receber e dar quitação, 
celebrar acordos e transigir. 

 

Composta por preposição de meio + SN definido por pronome demonstrativo, a 

expressão referencial através deste instrumento tem uma característica enunciva, pois o 

núcleo do sintagma nominal “instrumento” se refere ao enunciado/texto. 

Apesar de diferir da expressão referencial através deste ato, pois esta se refere à 

enunciação/ato, a expressão referencial através deste instrumento também indica uma 

função perlocutória e se encontra entre o sintagma nominal e o sintagma verbal. 

 

X. Desde já 

 

Item  Contrato 7: 

a) 12.1. The CUSTOMER hereby declares acknowledgement to submit to 
the Arbitration Panel of the BM&F/BOVESPA, and pledges to accept its 
installation when called by the BROKER, under the terms of Article 1,072 and 
following of the Brazilian Code of Civil Procedure, as well as Law 9,307 of 
September 23, 1996. 
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a) 12.1. O CLIENTE declara, desde já, sua submissão ao Juízo Arbitral da 
BM&F/BOVESPA, comprometendo-se a aceitar sua instalação quando 
suscitada pela CORRETORA, nos termos e para os fins dos artigos 1.072 e 
seguintes do Código de Processo Civil, bem como da Lei 9.307 de 23.9.96. 

 

Composta por preposição de valor temporal + adjunto pronominal de tempo de 

enunciação, a expressão referencial desde já, cuja tradução é completamente distinta 

daquelas propostas por dicionários bilíngues, sejam eles gerais ou técnicos, tem sua 

funcionalidade garantida pelo fato de os pilares que sustentam a estrutura do gênero 

“contrato” (o sintagma nominal “O cliente”, o sintagma verbal “declara” e o sintagma 

nominal “sua submissão”) estarem presentes. Além disso, a expressão referencial 

desde já, de acordo com o conhecimento compartilhado dos interlocutores do contrato 

em questão, significa que a partir da assinatura do contrato, o cliente declara sua 

submissão ao Juízo Arbitral da BM&F/BOVESPA. 

O quadro quantitativo, a seguir, apresenta o número de ocorrências das 

traduções para hereby e as decisões tradutórias. 

 

Quadro 2. Traduções para hereby 

 

Inglês Português 
Número de 
ocorrências 

Porcentagem 

hereby 

Ø 8 28,57% 

neste ato 5 17,85% 

pelo presente instrumento 3 10,71% 

por meio deste 3 10,71% 

pelo presente 3 10,71% 

por meio deste instrumento 2 7,14% 

através deste ato 1 3,57% 

aqui 1 3,57% 

através deste instrumento 1 3,57% 

desde já 1 3,57% 

Total 28 
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Do total de 28 ocorrências, as mais significativas, em ordem crescente, foram 

pelo presente instrumento, pelo presente e por meio deste (10,71% cada), neste ato 

(17,85%) e elipse (28,57%). 

Quantitativamente, o que se pode inferir das traduções da expressão referencial 

hereby é que variam pouco e que são compostas basicamente por sintagma nominal ou 

por sintagma adverbial. Dever ser destacado, também, o grande número de elipses, 

principalmente a partir de um determinado ponto do contrato até sua conclusão.  

Qualitativamente, apesar de a expressão referencial hereby constituir um único 

sintagma e estar, sempre e de maneira formular, localizado entre os sintagmas nominal 

e verbal, nos documentos originais em inglês, as expressões referenciais em português, 

geralmente, são constituídas por dois ou mais sintagmas e ocupam lugares diferentes 

na estrutura das orações. O que vale destacar, também, é a padronização semântica e 

sintática que é dada a cada expressão referencial, a saber: 

Pelo presente instrumento, em geral, ocorre no início dos contratos, ou no início 

dos períodos, funcionando como uma expressão referencial construtiva, ou seja, 

introduz as partes contratantes (as empresas) e, ao mesmo tempo, constitui-se como o 

objeto de discurso no qual e pelo qual os deveres e obrigações das partes serão 

apresentados, estabelecidos e acordados.  

Pelo presente, também na maioria das ocorrências, é usada no início dos 

contratos, ou no início dos períodos, mas, por sua natureza adverbial, também é 

encontrada entre os sintagmas nominal e verbal. Em ambas as posições, o efeito de 

sentido de introdução é marcante, mas é mais fraco do que o da expressão referencial 

pelo presente instrumento. 

Por meio deste, em geral, ocorre entre o sintagma nominal e o sintagma verbal, 

e sua função é, basicamente, a de um elemento identificador, ou seja, a de recuperar o 

objeto de discurso e situar o leitor no texto. 

Neste ato é usada, de maneira formular, entre os sintagmas nominal e verbal, e 

nessa expressão referencial, sob a perspectiva da Gramática Funcional, verifica-se que 

o sintagma nominal, composto por advérbio e nome, recupera o objeto de discurso por 
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meio da recategorização e da nominalização, ou seja, tem a capacidade de, ao mesmo 

tempo, recuperar a informação, situar o leitor no texto e inferir que o “ato” de acordar é 

mais importante do que instrumento pelo qual as partes contratantes o fazem.  

É por conta dessa importância que neste ato, geralmente, antecede verbos de 

força perlocutória, que causam efeito sobre as partes contratantes, efeito esse que deve 

ser interpretado da seguinte forma: aquilo que for acordado entre as partes deverá ser 

formalizado por escrito, mas, sobretudo, deverá ser realmente desempenhado e 

cumprido por elas.   

Um fato digno de nota é a não ocorrência de outras expressões referenciais 

derivadas dessas quatro expressões mais relevantes, como por este, por este 

instrumento e por meio deste ato. Isso leva a inferir que mesmo as variações para a 

tradução de hereby encontradas nos contratos estudados apresentam padrões 

morfológicos e sintáticos. 

Por fim, a elipse na tradução de hereby, recorrente em todos os contratos em 

que essa expressão referencial inglesa foi observada e analisada, conforme visto 

anteriormente, se devidamente usada, não prejudica o entendimento por parte do leitor 

e, além disso, serve para dinamizar o fluxo de informação, que já é bastante denso, 

devido à quantidade de pormenores que devem ser apresentados e considerados num 

contrato e num estatuto social. 

Afinal, observou-se que (além do elevado número de elipses), na tradução de 

hereby, ocorrem algumas variações de estrutura, porém cada uma delas de recorrência 

consistente e de funcionamento enuncivo e/ou enunciativo. 

 

5.2 HEREIN 

 

5.2.1 Análise das construções 

 

Quanto à sua definição semântica, a expressão referencial herein, de acordo 

com o dicionário Cambridge, tem a acepção de “in this”, ou seja, “neste”, numa tradução 
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literal; no dicionário especializado Translegal, essa expressão é definida como “here”, 

ou seja, “aqui”, e, conforme o dicionário jurídico Noronha, “incluso”, “por este”. Quanto à 

composição sintagmática, herein é constituída por advérbio (here) seguido de 

presposição (in). 

A seguir, constam as traduções para herein, e suas composições sintagmáticas, 

identificadas com mais recorrência nos contratos analisados. 

 

5.2.2 Análise das traduções 

 

I. Neste ato 

 

Item  Contrato 3: 

a) (a) USINOR, a company validly existing under the laws of France, with 
registered offices at 11-13 cours Valmy, 92800 Puteaux, France, registered 
under the number Nanterre B 562 094 425, herein represented by its 
undersigned Chairman and CEO (hereinafter referred to as “Usinor”); acting also 
on behalf of its Brazilian subsidiary Usinor Participações e Empreendimentos 
Ltda. (“Usipar”); 

a) (a) USINOR, companhia validamente existente de acordo com as leis da 
França, com sede em 11-13 cours Valmy, 92800 Puteaux, France, registrada 
sob o número Nanterre B 562 094 425, neste ato representada por seu 
Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente abaixo assinado 
(doravante designada simplesmente de “Usinor”); atuando também por sua 
subsidiária brasileira Usinor Participações e Empreendimentos Ltda. (“Usipar”); 

b) (b) CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 
BRASIL, with registered offices at Praia do Flamengo, 78, Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, Brasil, enrolled with the taxpayers register (CGC/MF) under nr. 
33.754.482/0001-24, herein represented by its undersigned directors (hereinafter 
referred to as (“Previ”); 

b) (b) CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 
BRASIL, com sede na Praia do Flamengo, 78, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
Brasil, inscrita no CGC/MF sob número 33.754.482/0001-24, neste ato 
representada por seus diretores abaixo assinados (doravante designada 
simplesmente de (“Previ”); 

Item  Contrato 4: 
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c) (a) Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., a financial 
institution with its principal place of business in the City of São Paulo, State of 
São Paulo, Federative Republic of Brazil, at Avenida Paulista, No. xxx, xxx floor 
– part, enrolled in the National Register of Legal Entities (CNPJ) under No. XXX, 
herein represented in accordance with its bylaws by its undersigned legal 
representatives; and 

c) (a) Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição 
financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, República 
Federativa do Brasil, na Avenida Paulista, no xxx, xx andar – parte, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o no xxx, neste ato 
representada na forma de seu estatuto social por seus representantes legais 
abaixo assinados; e 

Item  Contrato 10: 

d) This Sublicense Agreement (this “Agreement”) is made as of November 
11, 2008, between Barclays Global Investors International Inc., a company 
incorporated in Delaware, United States of America, headquartered in the City of 
São Francisco, State of CA, United States of America, at 400 Howard Street 
(“BGII”), and iShares Ibovespa Fundo de Índice, an open-end condominium 
enrolled in the National Register of Legal Entities (CNPJ) under No. 
10.406.511/0001-61, herein represented by its administrator, Citibank 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,… 

d) O presente Contrato de Sublicenciamento (este “Contrato”) é celebrado 
em 11 de novembro de 2008 entre Barclays Global Investors International Inc., 
uma sociedade constituída no Estado de Delaware, Estados Unidos da América, 
com sede na Cidade de São Francisco, Estado da Califórnia, Estados Unidos da 
América, em 400 Howard Street (“BGII”), e iShares Ibovespa Fundo de Índice, 
um condomínio aberto inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ) sob o no 10.406.511/0001-61, neste ato representado por sua 
administradora, Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., 

Item  Contrato 16: 

e) Quaker Chemical Indústria e Comércio Ltda., a Brazilian company with 
head offices in the City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at Av. Brasil, nº 
44.178, enrolled with the National Taxpayers’ Registry under number 
00.999.042/0001-88, represented herein by its undersigned Mr. José Luiz 
Bregolato (hereinafter referred to as “EMPLOYER” or the “Company”)... 

e) Quaker Chemical Indústria e Comércio Ltda., sociedade brasileira, 
estabelecida na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. 
Brasil, nº 44.178, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas 
(CNPJ/MF) sob o nº 00.999.042/0001-88, neste ato representada pelo Sr. José 
Luiz Bregolato abaixo assinado, (doravante designada “EMPREGADORA” ou a 
“Empresa”)... 
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Item  Contrato 17: 

f) GBM BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S/A, CNPJ/MF nº. 09.391.874/0001-91, with headquarter at Rua 
do Rócio, 350, Cj. 42 – Vila Olímpia – city and state of São Paulo – Zip Code: 
04552-000, herein represented pursuant to its By-Laws, hereinafter referred as 
(“GBM”); 

f) GBM BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S/A, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 09.391.874/0001-91, com sede 
na Rua do Rócio, 350, Cj. 42 – Vila Olímpia – cidade e estado de São Paulo – 
CEP: 04552-000, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, 
doravante designada (“GBM”); 

 

Composta por preposição locativa + SN definido por pronome demonstrativo, a 

expressão referencial, conforme se observa em todos os casos acima, foi usada 

igualmente pelos diferentes tradutores dos diferentes contratos, na introdução das 

partes contratantes, entre o sintagma nominal e o sintagma verbal.  

Cabe destacar, também, que o sintagma verbal é encontrado, sempre, no 

particípio passado com valor de adjetivo e, de maneira curiosa e formular, constituído 

pelo particípio passado “representado(a)”.  

Quanto à função, a expressão referencial neste ato, assim como hereby, tem 

uma característica enunciativa, referindo-se ato contratual a ser celebrado. 

 

II. Neste acordo/contrato/estatuto 

 

Item  Contrato 3: 

a) (b) the Shareholders shall exercise their rights set forth herein with a view 
to restructuring the activities and financing of the Acesita Group, and to 
maximizing the value of Acesita over time, along the lines of the industrial and 
business plans; 

a) (b) os Acionistas exercerão seus direitos previstos neste Acordo, com o 
objetivo de reestruturar as atividades e o endividamento do Grupo Acesita, bem 
como de maximizar o valor da Acesita ao longo do tempo, dentro dos princípios 
dos planos industriais e negociais; 
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Item  Contrato 4: 

b) 2.1 Definitions. Capitalized terms used but not defined herein shall have 
the meanings ascribed to such terms in Bylaws of the Funds. 

b) 2.1 As palavras e expressões com inicial maiúscula utilizadas mas não 
definidas neste contrato terão os significados a elas atribuídos nos 
Regulamentos dos Fundos. 

Item  Contrato 6: 

c) Consequently, unless the Bank and Customer have signed a Custody 
Account Addendum, the term “Custodian” as used herein shall refer to a party 
other than the Bank, and all custodial and execution functions relating in any way 
to an Investment Account are the responsibility of such third-party Custodian and 
any sub-custodians and/or agents the Custodian may appoint for such purposes 
(which may or may not be affiliates of the Bank). 

c) Conseqüentemente, exceto se o Banco e o Cliente tiverem assinado um 
Adendo de Conta de Custódia, o termo “Custodiante”, como utilizado neste 
Contrato, estará se referindo a qualquer outra parte que não o Banco, e todas as 
funções de custódia e execução que de alguma forma se relacionarem à Conta 
de Investimento serão de responsabilidade desta outra parte Custodiante e 
quaisquer sub-custodiantes e/ou agentes que a Custodiante venha a designar 
para tal fim (os quais sejam ou não afiliados ao Banco). 

Item  Contrato 11: 

d) If You have purchased a license of SISW’s Solid Edge or FEMAP 
software, the software includes application programming interfaces (“API’s”) and 
You are authorized to use the API’s to develop software for Your internal use and 
for resale to others under terms and conditions at least as stringent as those 
contained herein. 

d) Se Você tiver adquirido uma licença do Solid Edge da SISW ou do 
software FEMAP, o software inclui interfaces de programação de aplicativos 
(“API’s”) e Você está autorizado a utilizar o API’s para o desenvolvimento do 
software para Seu uso interno e para revenda a terceiros, sob os termos e 
condições, no mínimo, tão estritos quanto aqueles contidos neste Contrato. 

Item  Contrato 15: 

e) Paragraph 2 – With due regard to provisions herein, the Company may be 
represented by one sole Executive Officer or attorney-in-fact (i) to perform merely 
administrative routine acts, including before public agencies in general, quasi-
governmental agencies, state-owned companies, joint private and public stock 
companies, Boards of Trade, Labor Courts, the INSS, FGTS and its collecting 
banks, (ii)… 
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e) Parágrafo 2º — Ressalvado o disposto neste Estatuto, a Companhia 
poderá ser representada por um único Diretor ou procurador (i) na prática de 
atos de simples rotina administrativa, inclusive os praticados perante repartições 
públicas em geral, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia 
mista, Junta Comercial, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos 
arrecadadores, (ii)... 

 

Quanto à construção, as expressões referenciais neste acordo, neste contrato e 

neste estatuto são compostas por preposição locativa + SN e precedem, sempre, um 

sintagma verbal no particípio passado.  

Quanto à função, essas expressões regem, principalmente, verbos que 

envolvem noções de “conter”, “indicar” e “dispor”, reforçando a característica enunciva 

que é observada em seu núcleo, seja esse núcleo “acordo”, “contrato” ou “estatuto”. 

 

III. Desde já 

 

Item  Contrato 15: 

a) (d) If a situation shall exist which if consummated shall cause a dilution in 
the existing ratio of the Qualified Shares held by Usinor and the Qualified Shares 
held by the Qualified Funds, the Qualified Shareholders agree herein to negotiate 
in good-faith so as to amend this Agreement so that the shareholding 
participation of the Qualified Shareholders resulting from the dilution be reflected 
on a fair manner in the power of each one to elect members of the Board of 
Directors and in its Power in the management of Acesita. 

a) (d) Caso venha a existir uma situação que, se consumada, provoque 
diluição na proporção das Ações Vinculadas pertencentes à Usinor e das Ações 
Vinculadas detidas pelos Fundos Qualificados, os Acionistas Qualificados, 
concordam, desde já, em negociar de boa-fé a fim de alterar este Acordo de tal 
forma que a participação societária dos Acionistas Qualificados decorrentes da 
diluição seja refletida de maneira justa no poder de cada um eleger membros do 
Conselho de Administração e no seu poder de participar na administração da 
Acesita. 

 

Composta por preposição de valor temporal + adjunto pronominal de tempo da 

enunciação, a expressão referencial desde já também pode ser uma tradução para 



49 

 

 

 

hereby por conta dos pilares que sustentam a estrutura do gênero “contrato” (o 

sintagma nominal “os acionistas qualificados”, o sintagma verbal “concordam” e o 

sintagma adverbial “este acordo”) estarem presentes.  

Nota-se que desde já é uma expressão referencial neutra, isto é, pode ser 

usada como tradução de mais de um referenciador em inglês, conforme se observou 

nos casos analisados anteriormente neste estudo (seção 5.1.2, item X), mantendo sua 

competência de elemento de recuperação de informações. Entretanto, para que a 

função de expressão referencial se cumpra de maneira adequada, faz-se necessária a 

presença dos elementos estruturais do gênero “contrato”, ou seja, os sintagmas nominal 

e verbal característicos desse gênero, como “acionistas” e “concordam”, respectivamente. 

 

IV. Aqui 

 

Item  Contrato 3: 

a) 9.9 After the sixty (60) day period referred to in Article 9.8 has elapsed 
without the sale taking place, if the Selling Shareholder wishes again to dispose 
of or transfer its Affected Shares, it shall renew the procedure set forth herein. 

a 9.9. Após o período de 60 (sessenta) dias referido na Cláusula 9.8 ter 
transcorrido sem que tenha ocorrido a venda, caso o Acionista Vendedor deseje 
novamente dispor ou alienar suas Ações Vinculadas, deverá reiniciar o 
procedimento aqui estabelecido. 

b) The Shareholders and Acesita and their successors and authorized 
assignees shall fully comply with the obligations undertaken herein, including, 
without limitation, the obligation to attend Acesita’s General Shareholders 
Meetings, personally or by duly appointed attorney-in-fact, voting therein in strict 
compliance with provisions herein, being understood that the mentioned 
obligations are subject to specific performance, pursuant to the applicable 
legislation. 

b) Os Acionistas e a Acesita e seus sucessores e cessionários autorizados 
devem cumprir as obrigações aqui estabelecidas, incluindo, sem limitação, a 
obrigação de comparecer às Assembléias Gerais de Acionistas da Acesita, 
pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, nela votando em 
estrita conformidade com o aqui estabelecido, estando claro que as 
mencionadas obrigações estão sujeitas à execução específica, conforme a 
legislação aplicável. 
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c) 16.1 This Agreement constitutes the entire agreement and understanding 
of the Shareholders in respect of the subject matter contained herein, and 
supersedes all prior agreements, promises, covenants, arrangements, 
communications, representations or warranties, whether verbal or written, by any 
officer, employee or representative of any party hereto. 

c) 16.1 Esse Acordo constitui o acordo e os entendimentos integrais dos 
Acionistas a respeito do assunto aqui contido e suprime todos os acordos, 
promessas, convenções, arranjos, comunicações, declarações ou garantias, 
tanto verbais quanto escritas, por qualquer diretor, empregado ou representante 
de qualquer das partes deste Acordo. 

d) 16.2 The Qualified Funds may, however, regulate the relationship among 
themselves in a specific agreement which shall not bind in any manner the other 
parties hereto nor affect the rights and obligations of the Qualified Funds 
provided for herein. 

d) 16.2 Os Fundos Qualificados poderão, contudo, regular as relações entre 
si em acordo específico que não vinculará as demais partes deste Acordo nem 
afetará os direitos e obrigações dos Fundos Qualificados aqui estabelecidas. 

Item  Contrato 4: 

e) (b) It is duly authorized to carry out the transactions contemplated herein; 
and 

e) (b) Está devidamente autorizada a conduzir as transações aqui 
contempladas; e 

Item  Contrato 6: 

f) The Bank, when acting as agent or principal under this Agreement, 
whether directly or indirectly through any of its directors, officers, employees, 
agents, brokers, correspondents, depositories, custodians, delegates, dealers, 
employees, futures commission merchants, nominees, or representatives 
(“Agents”), is referred to herein as the “Bank.” 

f) O Banco, quando atuando na capacidade de agente ou principal, sob a 
égide deste Contrato, seja direta ou indiretamente através de seu diretores, 
executivos, funcionários, agentes, corretores, correspondentes, depositários, 
custodiantes, delegados, dealers, funcionários, negociantes de futuros, 
designados ou representantes (doravante denominados “Agentes”), será aqui 
denominado o “Banco”. 

g) g. Transactions with the Bank or any Affiliate; Other Relationships. In 
carrying out Customer’s instructions with respect to any particular Transaction, 
Customer authorizes the Bank in its sole discretion, on behalf of Customer, to 
direct or cause the Custodian or any agent to execute such Transaction with any 
office worldwide of the Bank or of any affiliate or subsidiary of the Bank (any such 
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office being referred to herein as “the Bank or any Affiliate”), and/or to employ the 
Bank or any Affiliate as the Bank’s Agent.  

g) g. Operações com o Banco ou qualquer Afiliada; Outros 
Relacionamentos. Ao executar as instruções do Cliente com relação a qualquer 
Operação em particular, o Cliente autoriza o Banco, a seu critério exclusivo, em 
nome do Cliente, a instruir ou fazer com que a Custodiante ou qualquer Agente 
execute tais operações com qualquer escritório do Banco no mundo todo, ou 
escritório de qualquer afiliada ou subsidiária do Banco (tal escritório aqui 
designado como “o Banco ou qualquer Afiliada”) e/ou empregar o Banco ou 
qualquer Afiliada como Agente do Banco. 

h) This Agreement represents the entire agreement of the parties with 
respect to the matters contained herein and may not be amended, changed, or 
terminated except in writing. 

h) Este Contrato representa o acordo integral entre as partes com relação 
aos assuntos aqui contidos e não poderá ser alterado, mudado, ou rescindido, 
exceto por escrito. 

Item  Contrato 11: 

i) Any trial license will terminate effective immediately if You fail to comply 
with any of the terms and conditions contained herein. 

i) Qualquer licença para demonstração se encerrará imediatamente se 
Você não cumprir quaisquer dos termos e condições aqui contidos.  

j) SISW reserves the right to terminate this Agreement with written notice if 
You fail to comply with any of the terms described herein. 

j) A SISW se reserva o direito de rescindir este Contrato através de uma 
notificação, por escrito, se Você não cumprir quaisquer dos termos aqui 
descritos. 

 

Quanto à estrutura, a expressão referencial aqui representa um sintagma 

adverbial de valor pronominal referencial e é encontrada, sempre, entre um sintagma 

nominal e um sintagma verbal com valor de adjetivo, conforme os as traduções dos 

itens “a” até “j” analisadas. 

Do ponto de vista semântico, pelo fato de a expressão referencial aqui, por si só, 

não produzir sentido na oração dos contratos/estatutos, faz-se necessária a presença 

de um verbo no particípio passado, cuja função é a de informar que algo está contido, 
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previsto ou indicado, conforme as traduções dos itens “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “h”, “i”, “j”, ou 

que algo é denominado, conforme as traduções dos itens “f” e “g”.  

A expressão referencial aqui tem uma característica enunciva, já que os verbos 

que envolvem as noções de “conter”, “indicar”, “prever” e “denominar” remetem ao 

enunciado mais fortemente do que à enunciação, o que é diferente da expressão 

referencial aqui encontrada para hereby, cuja característica enunciativa fica ainda 

marcada por conta do sintagma verbal “ficar”. 

 

V. O/do caput deste artigo 

 

Item  Contrato 5: 

a) Within the limit on the authorized capital provided for herein, the Meeting 
of Shareholders may grant stock purchase options to its managers and 
employees and to individuals who perform services on behalf of the Company or 
its subsidiaries. 

a) Dentro do limite do capital autorizado de que trata o caput deste artigo, a 
Assembléia Geral pode aprovar a outorga de opção de compra de ações a seus 
administradores, empregados e a pessoas naturais que prestem serviços a 
Companhia ou a empresas por ela controladas. 

Item  Contrato 14: 

b) Sole Paragraph. Within the limit on the authorized capital provided for 
herein, the Meeting of Shareholders may grant stock purchase options to its 
managers and employees and to individuals who perform services on behalf of 
the Company or its subsidiaries. 

b) Parágrafo Único - Dentro do limite do capital autorizado de que trata o 
caput deste artigo, a Assembléia Geral pode aprovar a outorga de opção de 
compra de ações a seus administradores, empregados e a pessoas naturais que 
prestem serviços a Companhia ou a empresas por ela controladas. 

c) Sole Paragraph  Preferred shares will become entitled to vote if the 
Company fails to pay the minimum dividends as provided herein for a period of 3 
(three) consecutive years. 

c) Parágrafo Único - As ações preferenciais adquirirão o direito a voto se a 
Companhia, por um prazo de 3 (três) anos consecutivos, deixar de pagar os 
dividendos mínimos a que fazem jus nos termos do caput deste artigo. 

http://www.secinfo.com/$/SEC/Documents.asp?CIK=1066115&Type=EX-21
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Uma característica digna de nota é a versatilidade na tradução das expressões 

referenciais do inglês para o português. Neste caso, a expressão herein é traduzida 

pela expressão referencial o/do caput deste artigo, composta por locução adverbial + 

sintagma nominal definido por pronome demonstrativo, cuja função enunciva diz 

respeito, especialmente, ao artigo previsto nos documentos em questão. 

O termo latino caput, segundo o dicionário eletrônico Aulete11, tem a acepção de 

“capítulo” ou “parágrafo” e, juridicamente, de “termo que designa o enunciado de um 

artigo de lei, com incisos e/ou parágrafos”. Isso quer dizer que a referência deve ser 

feita ao início do artigo do documento.  

A partir desse caso, observa-se que, diferentemente de hereby, com suas 

traduções, que se refere ao instrumento, ou ao ato, a expressão referencial herein, com 

suas traduções, pode se referir, também, enuncivamente a um parágrafo/capítulo do 

documento. 

 

VI. Neste instrumento 

 

Item  Contrato 6: 

a) Any reference herein to the Bank initiating any Transaction and/or taking 
or refraining from taking any other action shall be understood to refer to the Bank 
doing so directly and/or through any of its Agents. 

a) Qualquer referência feita neste instrumento sobre o Banco iniciar 
qualquer Operação e/ou executar ou deixar de executar qualquer ação, será 
entendida como se o Banco estivesse agindo diretamente e/ou através de seus 
Agentes. 

Item  Contrato 8: 

b) The term “Services” as used in this Agreement means, collectively, the 
Support Services provided under the purchased subscription and defined herein, 
RHN Services as defined herein, and any Learning Services purchased under 

                                                 

11
 Dicionário Eletrônico Aulete. Disponível em: <http://aulete.uol.com.br 

/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=caput>. Acesso em 16 dec. 2011. 
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this Agreement and defined herein. 

b) O termo “Serviços” conforme usado neste Contrato significa, 
coletivamente, os Serviços de Suporte fornecidos sob a licença adquirida e 
definidos neste instrumento, os Serviços RHN (Red Hat Network) definidos 
neste instrumento, e quaisquer Serviços de Treinamento adquiridos sob este 
Contrato e definidos neste instrumento. 

Item  Contrato 10: 

c) Terms used but not defined herein shall have the meaning ascribed to 
them in the Index License Agreement dated September 2, 2008, between Bolsa 
de Valores de São Paulo S.A. – BVSP (“Bovespa”) and BGII (the “Index 
Agreement”). 

c) Os termos utilizados e não definidos neste instrumento terão o significado 
a eles atribuídos no Contrato de Licenciamento de Índice celebrado em 2 de 
setembro de 2008 entre Bolsa de Valores de São Paulo S.A. – BVSP 
(“Bovespa”) e BGII (o “Contrato de Licenciamento do Índice”). 

Item  Contrato 16: 

d) EMPLOYEE agrees to execute all applications or registrations for 
copyrights, patents and trademarks, and any other instruments deemed 
necessary or helpful for EMPLOYER to secure, reiterate, evidence and enforce 
its rights, as well as to renew the assignment set forth herein, if necessary in view 
of any legislation restricting the assignment of future works. 

d) O EMPREGADO concorda em celebrar todos os formulários e registros 
de direitos autorais, patentes, marcas e quaisquer outros instrumentos 
considerados necessários ou desejáveis para que a EMPREGADORA obtenha, 
reitere, comprove e execute seus direitos, bem como em renovar a cessão 
prevista neste instrumento, caso necessário em vista de qualquer legislação que 
limite a cessão de obras futuras. 

 

Quanto à construção, a expressão referencial neste instrumento, assim como as 

expressões referenciais neste contrato, neste acordo e neste estatuto, é composta por 

preposição locativa + SN, e, conforme observado nas traduções dos itens “a” até “d”, 

precede, sempre, um sintagma verbal no particípio passado.  

Quanto à função, essa expressão referencial enunciva rege, especialmente, 

verbos que envolvem a noção de “definir” e “prever”, tais como “definido” (itens “b” e “c”) 

e “prevista” (item “d”), respectivamente. 
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VII. No presente instrumento/contrato 

 

Item  Contrato 11: 

a) Therefore, the term “SISW” as used herein may also refer to affiliated 
companies that are directly or indirectly owned or controlled by the ultimate 
parent company of Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. and 
who have been authorized by Siemens Product Lifecycle Management Software 
Inc. to distribute the Software and related services. 

a) Portanto, o termo “SISW”, conforme utilizado no presente instrumento, 
também poderá se referir às sociedades coligadas que sejam, direta ou 
indiretamente, detidas ou controladas pela matriz em última instância da 
Siemens Product Lifecycle Management Software Inc., e que foi autorizada pela 
Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. a distribuir o Software e 
os serviços correlatos. 

Item  Contrato 16: 

b) EMPLOYEE acknowledges that any remedy at law for the breach or 
threatened breach of provisions contained in clauses 9 and 10 (confidentiality 
and intellectual property) would be inadequate to fully and properly protect 
EMPLOYER and, therefore, EMPLOYEE agrees that EMPLOYER shall be 
entitled to injunctive relief in addition to other available remedies; provided, 
however, that nothing contained herein shall be construed as prohibiting 
EMPLOYER from pursuing any other remedies available in law or in equity for 
such breach or threatened breach. 

b) O EMPREGADO reconhece que qualquer medida jurídica para proteger 
o descumprimento, efetivo ou em potencial, do disposto nas cláusulas 9 e 10 
(confidencialidade e propriedade intelectual), será inadequada para proteger de 
forma completa e apropriada a EMPREGADORA, e, neste sentido, o 
EMPREGADO concorda que a EMPREGADORA fará jus a medidas liminares, 
além de outros meios jurídicos disponíveis, observando-se, no entanto, que 
nada contido no presente Contrato deve ser interpretado de forma a impedir a 
EMPREGADORA de buscar quaisquer outros meios jurídicos disponíveis nos 
termos da lei e da equidade para reparar os prejuízos decorrentes desta ofensa, 
litigiosa ou não. 

 

Quanto à estrutura, as expressões referenciais no presente instrumento e no 

presente contrato são compostas por locução adverbial + SN definido por artigo definido 
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e precedem, sempre, um sintagma verbal, conforme as traduções dos itens “a” e “b” 

analisadas.  

Quanto à função, as expressões no presente instrumento e no presente contrato 

indicam que as informações a serem recuperadas constam dos contratos em questão, 

ficando marcada a característica de referente enuncivo.  

Vale ressaltar que “instrumento” e “contrato” atuam como núcleo do sintagma 

nominal, mas o efeito referencial gerado por “contrato” é maior do que o gerado por 

“instrumento”, já que este apenas remete ao documento, enquanto aquele remete ao 

documento e à instituição jurídica. 

 

VIII. Ora 

 

Item  Contrato 9: 

a) 11.1. Any tolerance, from any of the parties, as to any obligations under 
this Agreement, shall be construed as a mere liberality and shall not be deemed 
a novation or waiver of rights regarding the fulfilling of the obligations set forth 
herein. 

a) 11.1. A eventual tolerância, por parte de uma das partes, da 
inobservância ou inexecução de quaisquer cláusulas ou condições deste 
Contrato pela outra parte, constituirá mera liberalidade e não será considerada 
novação, tampouco renúncia ao direito de exigir o pleno cumprimento das 
obrigações ora pactuadas. 

Item  Contrato 17: 

b) 17.3 The Client hereby expressly represents that it has read, understood 
and agreed with all provisions set forth in this Agreement and authorizes GBM to 
take all actions defined herein, whenever necessary. 

b) 17.3 O Cliente, por meio deste instrumento, declara expressamente que 
leu, entendeu e concorda com todas as disposições estabelecidas neste 
Contrato, autorizando a GBM a adotar as medidas ora previstas, sempre que 
necessário. 

c) 7.3 The Client undertakes to meet the requests submitted to it in the 
manner described herein, including in the case of additional guarantees, within 
the terms defined by GBM. 
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c) 7.3 O Cliente obriga-se a atender às solicitações que lhe forem feitas na 
forma ora prevista, inclusive no caso de reforço de garantia, dentro dos prazos 
que lhe forem indicados pela GBM. 

 

A expressão referencial ora, representada por advérbio pronominal de tempo da 

enunciação, difere completamente das traduções propostas por dicionários bilíngues 

(técnicos ou gerais), assim como desde já. 

Por ter a acepção de “agora” ou “nesta ocasião”, conforme o dicionário eletrônico 

Aulete, a funcionalidade enunciativa dessa expressão referencial ora é confirmada pelo 

fato de os pilares que sustentam a estrutura do gênero “contrato” estarem presentes, ou 

seja, conforme observado nas traduções dos itens “a” e “b” acima, essa expressão será 

encontrada, em geral, entre sintagmas nominais e verbais de uso corrente em 

contratos/estatutos, tais como “obrigações” e “previstas” respectivamente. 

 

IX. Objeto deste contrato 

 

Item  Contrato 10: 

a) c. BGII represents and warrants that (i) it is the licensee of the Index and 
the Bovespa Marks related, (ii) it has all rights to grant the sublicense set forth 
herein; […] 

a) c. BGII declara e garante que (i) é o detentor da licença do Índice e das 
Marcas da Bovespa correlatas; (ii) possui todos os direitos de outorgar a 
sublicença objeto deste Contrato; [...] 

 

O substantivo constituído como aposto, que é a expressão referencial objeto 

deste contrato, embora sua tradução não esteja incorreta, não se configura como uma 

expressão referencial adequada para herein, já que, segundo o original em inglês, “a 

sublicença” está prevista no contrato, mas não é o objeto do contrato. Conforme se 

observa no item “a” do contrato original e da tradução, o objeto do contrato é a “licença 

do Índice e das Marcas da Bovespa”.  
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A nominalização que, segundo Apothéloz, Apothéloz e Chanet (1995 e 1997 

apud NEVES, 2007, p. 102), é uma “operação discursiva que consiste em referenciar, 

por meio de um sintagma nominal, um processo ou um estado anteriormente expresso 

por uma oração”, neste caso, substituiu o sintagma verbal “set forth” em inglês (que 

significa “prever” nos contratos/estatudos em português) pelo sintagma nominal “objeto”, 

na tradução, não foi bem sucedida, o que mascarou o termo ao qual herein se referia 

originalmente.  

Portanto, conforme o estilo do texto em português acima, uma tradução 

adequada para esse trecho seria:  

“c. BGII declara e garante que (i) é o titular da licença do Índice e das Marcas 

Bovespa correlatas, (ii) possui todos os direitos para outorgar a sublicença prevista 

neste Contrato; e (iii) [...]”. 

Com o uso do sintagma verbal no particípio “prevista”, o sintagma nominal “a 

sublicença” deixa de ocupar a posição de relevo no enunciado, passando a ser apenas 

um dos sintagmas nominais que constituem o contrato.  

 

X. Desta cláusula 

 

Item  Contrato 9: 

a) The Customer recognizes that the provisions and terms herein constitute 
an essential element so that Waiver enters into this agreement under the present 
terms and budget. 

a) O Cliente também reconhece que as disposições e os termos desta 
cláusula constituem elemento essencial para que a Waiver celebre o presente 
contrato, na forma deste instrumento e do orçamento apresentado. 

 

Outro caso de equívoco na tradução de expressões referenciais é a substituição 

do sintagma adverbial de lugar nesta (que é a tradução adequada) pelo sintagma 

pronominal desta, já que, conforme o documento original, os sintagmas nominais “as 

disposições” e “os termos” estão previstos na cláusua do contrato, mas não pertencem 

à cláusula desse documento. 
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Numa observação mais detalhada, o fato de tais “disposições” e “termos” 

estarem previstos na “cláusula” do contrato não lhes impossibilita de serem alterados ou 

excluídos, sem a invalidação dessa cláusula.  

Entretanto, se esses sintagmas nominais “as disposições” e “os termos” 

pertencerem à cláusula, conforme o efeito de sentido gerado na tradução acima, sua 

exclusão ou alteração poderia invalidar essa cláusula do documento. 

 

XI. Neste dispositivo/artigo 

 

Item  Contrato 15: 

a) Paragraph 3 — It is prohibited to the Executive Officers and attorneys-in-
fact to perform any acts alien to the corporate object as well as, without prior and 
express consent of the Board of Directors, to give guarantees and/or undertake 
obligations to the benefit or in favor of third parties, the acts performed in violation 
of provision herein being without effect as to the Company. 

a) Parágrafo 3º — É vedado aos Diretores e procuradores praticar atos 
estranhos ao objeto social, bem como, sem o prévio e expresso consentimento 
do Conselho de Administração, prestar garantias e/ou assumir obrigações em 
benefício ou em favor de terceiros, terceiros, sendo ineficazes em relação à 
Companhia os atos praticados em violação ao estabelecido neste dispositivo. 

b) Sole Paragraph – The public offering provided herein shall abide, as 
applicable, by the public offering rules for cancellation of the publicly-held 
company registration with the CVM, governed by Articles 39, 40 and 41 above. 

b) Parágrafo Único – A oferta pública prevista neste artigo observará no que 
for cabível as regras da oferta pública para cancelamento de registro de 
companhia aberta perante a CVM, regulada nos artigos 39, 40 e 41 acima. 

 

Compostas por preposição locativa em + SN definido por pronome 

demonstrativo, as expressões referenciais neste dispositivo e neste artigo encontram-se 

no mesmo documento, atuam de maneira enunciva, mas diferem quanto à precisão e 

àquilo que se referem, por causa do seguinte equívoco na tradução do item “a”: no 

documento original, a expressão referencial herein diz respeito ao núcleo do sintagma 
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nominal “artigo”, porém o tradutor usou a expressão referencial neste dispositivo, o que 

altera o fluxo de informação.  

Uma tradução mais eficaz para esse trecho, seguindo a estrutura e o estilo do 

documento em português, seria: 

 “[...], sendo ineficazes em relação à Companhia os atos praticados em violação 

ao dispositivo previsto neste artigo”. 

O quadro quantitativo, a seguir, apresenta as traduções para herein e as 

decisões tradutórias. 

 

Quadro 3. Traduções para herein 

 

Inglês Português 
Número de 
ocorrências 

Porcentagem 

herein 

aqui 10 26,31% 

neste ato 6 15,78% 

neste acordo/contrato/estatuto 5 13,15% 

neste instrumento 4 10,52% 

o/do caput deste artigo 3 7,89% 

ora 3 7,89% 

no presente instrumento/contrato 2 5,26% 

neste dispositivo/artigo 2 5,26% 

desde já 1 2,63% 

objeto deste contrato 1 2,63% 

desta cláusula 1 2,63% 

Total 38 

 

Do total de 38 ocorrências, as expressões referenciais mais recorrentes, em 

ordem crescente, foram neste instrumento (10,52%), neste acordo/contrato/estatuto 

(13,15%), neste ato (15,78%) e aqui (26,31%). 

Quantitativamente, observa-se que a estrutura das traduções da expressão 

referencial herein varia, significativamente, no sintagma adverbial e, ligeiramente, no 
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núcleo do sintagma nominal. Devem ser, também, destacadas a quantidade de aqui 

encontrada nas traduções dos contratos analisados e a não ocorrência de elipse na 

tradução dessa expressão referencial. 

Qualitativamente, a expressão referencial herein representa o ato contratual, ou 

indica que algo está previsto no documento em questão, seja esse documento um 

contrato ou um estatuto social. Pode-se considerar, também, que a expressão herein, 

conforme o núcleo do sintagma nominal das expressões referenciais de maior 

relevância encontradas nos documentos analisados, tende a ser usado mais enunciva 

do que enunciativamente. 

No uso enuncivo, conforme observado, é marcante a presença das expressões 

referenciais neste instrumento, neste acordo, neste contrato e neste estatuto. Há de se 

observar, também, que a expressão referencial herein pode servir tanto para o 

contrato/estatuto (neste instrumento, neste contrato, neste acordo e neste estatuto) 

como para alguma cláusula, ou algum artigo, no contrato/estatuto (o/do caput deste 

artigo, desta cláusula e neste dispositivo/artigo). 

Ainda no que tange à referência enunciva, a expressão referencial de maior 

recorrência nos contratos analisados é aqui, que está sempre acompanhada dos 

sintagmas verbais que envolvem as noções de “conter”, “indicar” e “prever” e que 

remetem o leitor ao enunciado (aos termos do contrato) mais fortemente do que à 

enunciação. 

Quanto ao uso enunciativo, a expressão referencial “neste ato” é formular e 

marcantemente encontrada no início do documento, representando o ato contratual, ou 

seja, a enunciação.  

Portanto, pode-se dizer que as traduções para herein, tais como neste 

instrumento, neste acordo/contrato/estatuto, neste ato e aqui, no âmbito quantitativo, 

são de frequência consistente, e que, no âmbito qualitativo, essas traduções podem ser 

usadas como elementos de recuperação enunciva e/ou enunciativa. 

  

5.3 HEREINAFTER 
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5.3.1 Análise das construções 

 

Quanto à definição semântica, a expressão referencial hereinafter, segundo o 

dicionário eletrônico Cambridge, tem a acepção de “starting from this time”, o que, numa 

tradução literal, quer dizer “a partir deste momento”. No dicionário jurídico Noronha, 

essa expressão referencial tem a acepção de “doravante”.  

Quanto à composição sintagmática, a expressão referencial hereinafter é 

constituída por advérbio (here) seguido de duas preposições (in e after). 

A seguir, consta a tradução para hereinafter, e sua composição sintagmática, 

encontrada nos contratos analisados. 

 

5.3.2 Análise da tradução 

 

I. Doravante  

 

Item  Contrato 3: 

a) (a) USINOR, a company validly existing under the laws of France, with 
registered offices at 11-13 cours Valmy, 92800 Puteaux, France, registered 
under the number Nanterre B 562 094 425, herein represented by its 
undersigned Chairman and CEO (hereinafter referred to as “Usinor”); acting also 
on behalf of its Brazilian subsidiary Usinor Participações e Empreendimentos 
Ltda. (“Usipar”); 

a) (a) USINOR, companhia validamente existente de acordo com as leis da 
França, com sede em 11-13 cours Valmy, 92800 Puteaux, France, registrada 
sob o número Nanterre B 562 094 425, neste ato representada por seu 
Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente abaixo assinado 
(doravante designada simplesmente de “Usinor”); atuando também por sua 
subsidiária brasileira Usinor Participações e Empreendimentos Ltda. (“Usipar”); 

b) (b) CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 
BRASIL, with registered offices at Praia do Flamengo, 78, Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, Brasil, enrolled with the taxpayers register (CGC/MF) under nr. 
33.754.482/0001-24, herein represented by its undersigned directors (hereinafter 
referred to as (“Previ”); 
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b) (b) CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO 
BRASIL, com sede na Praia do Flamengo, 78, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
Brasil, inscrita no CGC/MF sob número 33.754.482/0001-24, neste ato 
representada por seus diretores abaixo assinados (doravante designada 
simplesmente de (“Previ”); 

Item  Contrato 6: 

c) a. Generally. Each of the undersigned (hereinafter referred to individually and 
collectively as “Customer”) hereby (i) retains the Banco do Brasil Miami Agency 
(the “Bank”) to provide nondiscretionary investment services as more fully 
described below to or on behalf of Customer with respect to any investment 
account and/or holdings of Customer wherever held or maintained (collectively, 
the “Investment Account”), [...] 

c) a. Em Geral. Cada um dos signatários (doravante denominados individual e 
coletivamente o “Cliente”) por meio deste (i) contrata o Banco do Brasil – 
Agência Miami (doravante denominada “Banco”) para prestação de serviços de 
investimento não discricionários, como a seguir discriminado, para ou em nome 
do Cliente, com relação a qualquer conta de investimento e/ou haveres do 
Cliente, onde quer que sejam retidos ou mantidos (coletivamente denominados 
“Conta de Investimento”), [...] 

Item  Contrato 12: 

d) The parties are hereinafter together called “Parties” or “Shareholders” and 
individually “Party” or “Shareholder”; [...] 

d) As Partes são doravante denominadas, em conjunto, como “Partes” ou 
“Acionistas” e, individualmente, como “Parte” ou “Acionista”; [...] 

Item  Contrato 16: 

e) Quaker Chemical Indústria e Comércio Ltda., a Brazilian company with head 
offices in the City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at Av. Brasil, nº 
44.178, enrolled with the National Taxpayers’ Registry under number 
00.999.042/0001-88, represented herein by its undersigned Mr. José Luiz 
Bregolato (hereinafter referred to as “EMPLOYER” or the “Company”) [...] 

e) Quaker Chemical Indústria e Comércio Ltda., sociedade brasileira, estabelecida 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Brasil, nº 44.178, 
inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF) sob o nº 
00.999.042/0001-88, neste ato representada pelo Sr. José Luiz Bregolato abaixo 
assinado, (doravante designada “EMPREGADORA” ou a “Empresa”) [...] 

Item  Contrato 17: 

f) GBM BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, 
CNPJ/MF nº. 09.391.874/0001-91, with headquarter at Rua do Rócio, 350, Cj. 42 
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– Vila Olímpia – city and state of São Paulo – Zip Code: 04552-000, herein 
represented pursuant to its By-Laws, hereinafter referred as (“GBM”); [...] 

f) GBM BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº. 09.391.874/0001-91, com sede na Rua do Rócio, 
350, Cj. 42 – Vila Olímpia – cidade e estado de São Paulo – CEP: 04552-000, 
neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante designada 
(“GBM”); [...] 

Item  Contrato 19: 

g) BY THIS PRESENT AGREEMENT, made and entered between a)............, 
hereinafter simply referred to as "MANUFACTURER" and b).............., hereinafter 
simply referred to as “DISTRIBUTOR”. 

g) g) PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR, de um lado, 
a)....., doravante simplesmente denominado "FABRICANTE" e, de outro lado, b) 
..............., doravante simplesmente denominado “DISTRIBUIDOR”. 

Item  Contrato 20: 

h) THIS AGREEMENT is made and entered into by and between 
COMPANY, a company organised and existing in accordance with the laws of 
………, with its registered office at ……., hereinafter referred to as "COMPANY ", 
and XXXXXX, registered with the ……. a company organised and existing in 
accordance with the laws of …., with its registered office at _____, hereinafter 
designated simply as "REPRESENTATIVE", herein represented by [...] 

h) O PRESENTE CONTRATO é assinado por e entre a EMPRESA, uma 
empresa constituída e XXXXXX, registrada junto à ……. uma empresa 
constituída e existente segundo as leis de ……., com sede em _____, doravante 
simplesmente denominada "REPRESENTANTE", neste ato representada por 
……… existente segundo as leis de ……, com sede em ……., doravante 
simplesmente denominada "EMPRESA"[...] 

 

Composta por locução adverbial, a expressão referencial doravante é usada, 

uniforme e comumente, pelos tradutores de todos os contratos analisados neste estudo.  

A função de doravante consiste em indicar que, a partir daquele momento, um 

termo será denominado de uma única forma até o fim do contrato.  

Cabe observar, ainda, que a expressão doravante refere-se ao enunciado, ou 

seja, ao contrato / estatuto e ao momento em que o contrato / estatuto é elaborado. 
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Essa referência ao momento da elaboração do documento é marcante no gênero 

“contrato”. 

O quadro quantitativo, a seguir, apresenta o número de ocorrências da tradução 

para hereinafter e a decisão tradutória. 

Quadro 4. Tradução para hereinafter 

 

Inglês Português 
Número de 
ocorrências 

Porcentagem 

hereinafter doravante 8 100% 

Total 8 

 

A expressão referencial doravante foi a tradução para hereinafter em todos os 

contratos/estatutos de que constava.  

Pode-se dizer, portanto, conforme os documentos analisados neste estudo, que 

a expressão doravante funciona, especificamente, como um elemento de referenciação 

enunciva, e que é usada, unanimemente, entre os tradutores dos idiomas 

inglês/português. 

  

5.4 HEREOF 

 

5.4.1 Análise das construções 

 

Quanto à sua definição semântica, a expressão referencial hereof, conforme o 

dicionário eletrônico Longman12, tem a acepção de “relating to or belonging to this 

document”, ou seja, “que se refere ou que pertence a este documento”, numa tradução 

literal, e, conforme o dicionário bilíngue Babylon, tem a acepção de “disso”.  

                                                 

12
 Dicionário Eletrônico Longman. Disponível em: <http://www.ldoceonline.com/Law-topic/hereof>. 

Acesso em: 20 jan. 2012. 

http://www.ldoceonline.com/Law-topic/hereof
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Quanto à composição sintagmática, a expressão referencial hereof é constituída 

por advérbio (here) seguido de preposição (of). 

A seguir, constam as traduções para hereof, e suas composições sintagmáticas, 

encontradas nos contratos analisados. 

 

5.4.2 Análise das traduções 

 

I. Deste contrato/acordo/estatuto/instrumento 

 

Item  Contrato 3: 

a) “Put/Call Option” has the meaning ascribed to it in Article 8.1 hereof; 

a) “Opção de Venda/Compra” tem o significado atribuído na cláusula 8.1 
deste Contrato; 

Item  Contrato 8: 

b) In addition to the General Terms and Conditions set forth in Section I 
hereof, the following terms apply to Learning Services: 

b) Além dos Termos e Condições Gerais estipulados no item I deste 
instrumento, os termos a seguir se aplicam aos Serviços de Treinamento: 

c) Each Shareholder may replace its respective Representative at any time 
by providing written notice to the other Shareholders pursuant to Article 13 
hereof. 

c) Cada Acionista poderá substituir seu respectivo Representante a 
qualquer momento, através de uma notificação por escrito aos outros Acionistas 
nos termos da Cláusula 13 deste Acordo. 

Item  Contrato 6: 

d) e. Verbal Instructions. Although the Bank reserves the right subject to 
Section 12 hereof to require that any instructions Customer gives the Bank be in 
writing, from time to time, Customer or another acting on Customer’s behalf may, 
if the Bank consents, give the Bank instructions verbally, whether in person or by 
telephone. 

d) e. Instruções Verbais. Apesar do Banco se reservar o direito, sujeito aos 
termos da Seção 12 deste Contrato, de exigir que qualquer instrução dada pelo 
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Cliente ao Banco seja feira por escrito, de tempos em tempos o Cliente, ou 
outros agindo em seu nome, poderá, se o Banco consentir, fornecer instruções 
verbais ao Banco, seja em pessoa ou por telefone. 

Item  Contrato 10: 

e) Each party represents and warrants that (i) it is duly incorporated or an 
entity duly organized under the laws of the jurisdiction where it is incorporated or 
organized, is validly existing and in good standing under the laws of such 
jurisdiction and has and will maintain at all times during the term hereof all 
requisite power and authority, corporate or otherwise, to perform its obligations 
under and enter into this Agreement; 

e) Cada uma das partes declara e garante que (i) é devidamente constituída 
ou uma entidade devidamente constituída nos termos das leis da jurisdição onde 
esteja existente ou constituída, está validamente existente e regular nos termos 
das leis de tal jurisdição e tem e manterá em todos os momentos durante o 
prazo de vigência deste Contrato todos os poderes e autorizações, societários 
ou de qualquer outra natureza, para celebrar o presente Contrato e cumprir com 
todas as suas respectivas obrigações; 

Item  Contrato 15: 

f) Paragraph 3 – The net profit of the fiscal year shall be mandatory allotted 
as follows: a) five per cent (5%) to form the legal reserve, until it reaches twenty 
per cent (20%) of the subscribed capital stock; b) payment of mandatory 
dividend, with due regard to provision in Article 31 hereof; 

f) Parágrafo 3º — O lucro líquido do exercício terá obrigatoriamente a 
seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) para a formação da reserva legal, 
até atingir 20% (vinte por cento) do capital social subscrito; b) pagamento de 
dividendo obrigatório, observado o disposto no artigo 31 deste Estatuto; 

 

Quanto à construção, as expressões referenciais deste contrato, deste acordo e 

deste estatuto são compostas por preposição + SN definido por pronome, e precedem, 

sempre, conforme observado nas traduções dos itens “a” até “f”, um sintagma nominal 

ou sintagma adverbial característico do gênero “contrato”, tal como “o prazo de 

vigência” (item “e”) e “no artigo 31” (item f”), respectivamente.  

Quanto à função, essas expressões referenciais têm características enuncivas e 

indicam que os sintagmas nominais (cláusulas, artigos, seções e datas), que 

antecedem essas expressões referenciais, fazem parte do próprio contrato, acordo e 

estatuto. Isso é importante frisar, já que esses sintagmas nominais, ou sintagmas 
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adverbiais, podem existir em contratos/estatutos anteriores, firmados pelas mesmas 

partes contratantes, e ter o significado diferente daquele dos sintagmas nominais 

encontrados nas traduções dos documentos analisados neste estudo.    

 

II. Aqui  

 

Item  Contrato 3: 

a) If two offers are delivered to the Registry of Titles and Deeds on the same 
day, only the greater shall be valid for the purposes hereof, and the other offer 
shall be automatically discarded by the parties. 

a) Se duas ofertas forem entregues ao Cartório de Registro de Títulos e 
Documentos no mesmo dia, somente a maior deverá ser válida para os fins aqui 
previstos, e a outra oferta deverá ser automaticamente descartada pelas partes. 

Item  Contrato 9: 

b) 8.1. Neither party may assign any of its rights or obligations under this 
Agreement, by force of law or otherwise, without the prior written consent of the 
other party. Notwithstanding the foregoing, Waiver may assign this Agreement, in 
whole or in part, without the Customer’s consent, to (a) any entity which controls, 
or is controlled by, or is under common control with Waiver, (b) any entity 
resulting from any merger or consolidation with Waiver, or (c) any person or 
entity which acquires substantially all of the assets of Waiver that are related to 
the subject matter hereof. 

b) 8.1. Nenhuma das partes poderá ceder quaisquer de seus direitos ou 
obrigações segundo este Contrato, por força da lei ou de outra forma, sem o 
consentimento prévio escrito da outra parte. Sem prejuízo do disposto acima, a 
Waiver poderá ceder este Contrato, em todo ou em parte, sem o consentimento 
do Cliente, para: (a) qualquer entidade que controle, ou seja controlada, ou 
esteja sob controle comum com a Waiver, (b) qualquer entidade resultante de 
fusão ou incorporação com a Waiver, ou (c) qualquer pessoa ou entidade que 
adquira substancialmente todos os ativos da Waiver relativos aos aspectos aqui 
tratados. 

Item  Contrato 19: 

c) 17.1. This Agreement ratifies and represents the all agreements between 
the parties regarding the object hereof, and shall prevail over each and every 
prior agreements, either oral or in writing, concerning the subject hereof. 

c) 17.1. Este Instrumento ratifica e representa todos os entendimentos 
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mantidos entre as partes com referência à matéria respectiva, novando todos e 
quaisquer entendimentos anteriores, quer escritos ou orais, relacionados com o 
assunto aqui tratado. 

Item  Contrato 20: 

d) 14.2. The representations and warranties object of this clause 14 shall 
remain valid, without any limitation, and shall be considered implicitly ratified by 
the parties hereof with regard to any addenda that may be entered into by the 
parties hereunder. 

d) 14.2. As representações e garantias objeto desta cláusula 14 
permanecerão válidas, sem quaisquer limitações, e serão consideradas 
implicitamente ratificadas pelas partes aqui vinculadas com relação a quaisquer 
adendos que possam ser acrescidos pelas partes. 

 

Assim como no caso das traduções para herein, a expressão referencial aqui 

para hereof, quanto à sua estrutura, constitui-se por sintagma adverbial de valor 

pronominal referencial, e, conforme as traduções dos itens “a” até “d” analisadas, é 

encontrada, sempre, entre um sintagma nominal e um sintagma verbal com valor de 

adjetivo. 

A função da expressão aqui para hereof também se assemelha à função de aqui 

para herein quanto à referenciação enunciva, com os verbos que envolvem as noções 

de “conter”, “tratar” e “vincular”, que remete ao enunciado mais fortemente do que à 

enunciação, diferentemente da expressão referencial aqui para hereby, cuja 

característica enunciativa é mais marcante, conforme analisado anteriormente (seção 

5.1.2, item VIII). 

 

III. Elipse (Ø) 

 

Item  Contrato 4: 

a) 6.6. Title over Assets and Fund’s Shares. The Authorized Participant 
represents and warrants to the Administrator, as of the date hereof and at the 
time of any Creation Order or Redemption Order, as applicable, that: [...] 

a) 6.6. Titularidade dos Ativos e Cotas do Fundo. O Agente Autorizado 
declara e garante à Administradora que, na data Ø e no momento de qualquer 
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Ordem de Integralização ou Ordem de Resgate, conforme aplicável, que: [...] 

Item  Contrato 8: 

b) 3. PAYMENT. Except in the case of breach of this Agreement by Red Hat 
or termination of this Agreement as provided in Section 1.1 hereof, any and all 
payments of amounts due under this Agreement are non-refundable. 

b) 3. PAGAMENTO. Exceto no caso de inadimplemento pela Red Hat ou do 
término deste Contrato, conforme estabelecido no item 1.1 Ø, quaisquer e todos 
os pagamentos devidos de acordo com este Contrato não são reembolsáveis. 

 

Nas traduções dos itens “a” e “b”, observa-se que as elipses não foram usadas 

de maneira adequada pelos tradutores, já que: 

1) no primeiro item, o núcleo do sintagma nominal “data”, conforme o documento 

original em inglês, pertence ao documento em questão, e, no documento traduzido, 

“data” pertence ao sintagma nominal “Ordem de Integralização”, ou ao sintagma 

nominal “Ordem de Resgate”. Uma tradução adequada, obedecendo ao estilo do 

documento em português acima, seria: “O Agente Autorizado declara e garante à 

Administradora que, a partir da data do presente instrumento e no momento de 

qualquer Ordem de Integralização ou Ordem de Resgate, conforme aplicável, que:”; 

2) no segundo item, a elipse diante do sintagma adverbial “item 1.1” é amenizada, pois, 

nesse trecho, o documento em questão é o próprio contrato. Entretanto, pode-se alegar 

que o “item 1.1” integra algum outro documento correlato, ou que esteja anexo a esse 

contrato. 

Obedecendo, também, ao estilo da tradução do documento em português, a 

expressão referencial pode ser usada da seguinte maneira: “Exceto no caso de 

inadimplemento pela Red Hat, ou do término deste Contrato, conforme estabelecido no 

item 1.1 deste instrumento, quaisquer e todos os pagamentos devidos de acordo com 

este Contrato não são reembolsáveis”. 

O quadro quantitativo, a seguir, apresenta o número de ocorrências das 

traduções  para hereof e as decisões tradutórias: 
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Quadro 5. Traduções para hereof 

 

Inglês Português 
Número de 
ocorrências 

Porcentagem 

hereof 

deste 
contrato/acordo/estatuto/instrumento 

6 50% 

aqui 4 33,33% 

Ø 2 16,66% 

Total 12 

 

Quantitativamente, a expressão referencial hereof é traduzida com maior 

recorrência pelas expressões referenciais deste contrato, deste acordo, deste estatuto e 

deste instrumento, compostas por preposição + SN definido por pronome. Essas 

expressões têm características enuncivas por causa do núcleo do sintagma nominal 

(“instrumento”, “contrato”, “acordo” e “estatuto”).  

Há de se destacar o multiuso da expressão referencial aqui, que, além de 

funcionar enuncivamente como tradução para hereof, serve de tradução para outras 

expressões referenciais em inglês de características enuncivas e/ou enunciativas. 

Um fato digno de nota foi o uso inadequado da elipse nos dois casos observados 

nos documentos em questão, o que leva a concluir que a opção por traduzir hereof por 

uma expressão referencial composta por preposição + SN é a mais correta e mais 

eficiente. 

Quanto à construção, as traduções para hereof são constituídas, basicamente, 

por duas estruturas (uma simples e outra composta), conforme observado no quadro 

anterior, e que essas traduções funcionam, única e exclusivamente, de maneira 

enunciva. 

  

5.5 THEREBY 
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5.5.1 Análise das construções 

 

Quanto à sua definição semântica, a expressão referencial thereby, segundo o 

dicionário Cambridge, tem a acepção de “as a result of this action”, ou seja, “em 

decorrência desta ação”, numa tradução literal. Entretanto, quanto à sua definição 

jurídica, os dicionários jurídicos consultados, seja o Translegal ou seja o Noronha, não 

abrigaram esse termo. 

Quanto à composição sintagmática, a expressão referencial thereby é constituída 

por advérbio (there) seguido de preposição (by). 

A seguir, constam as traduções para thereby, e suas composições sintagmáticas, 

identificadas mais comumente nos contratos analisados. 

 

5.5.2 Análise das traduções 

 

I. Por meio disso 

 

Item  Contrato 18: 

a) 2.1 The Customer shall be responsible for authenticity and completeness 
of data supplied to the Bank. The Customer shall be obliged to immediately notify 
the Bank of any changes in the Customer data. In case of failure to supply true 
and complete data on time, the Customer shall reimburse the Bank for all losses 
sustained thereby as a result. 

a) 2.1 O Cliente será responsável pela autenticidade e integralidade dos 
dados fornecidos ao Banco. O Cliente estará obrigado a notificar o Banco 
imediatamente sobre quaisquer mudanças nos dados do Cliente. Caso haja 
falha no fornecimento de dados completos e verdadeiros a tempo, o Cliente 
deverá reembolsar o Banco por todos os prejuízos sofridos por meio disso como 
resultado. 
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Essa expressão referencial, composta por preposição de meio + SN definido por 

pronome demonstrativo, recategoriza13 anaforicamente a “falha no fornecimento de 

dados completos e verdadeiros”, no âmbito da enunciação, ou seja, põe em foco o 

possível ato falho do cliente.  O advérbio there na expressão referencial thereby indica 

ao tradutor que a informação a ser recuperada não é o próprio instrumento, o 

enunciado, e sim um termo desse enunciado, ou seja, que lhe é correlato.  

 

II. Por este fato 

 

Item  Contrato 20: 

a) 19.1. This Agreement shall be governed and construed in accordance 
with the laws of the………………, to the exclusion of its rules on conflict of laws. 
If any part or portions hereof shall be determined to be invalid, illegal or 
unenforceable in whole or in part, neither the validity of the remaining part of 
such term nor the validity of any other term of this Agreement shall in any way be 
affected thereby. 

a) 19.1. O presente Contrato será regido e interpretado Segundo as leis de 
………………, sem considerar conflitos com os princípios legais. Caso algum 
item ou itens deste instrumento sejam considerados inválidos, ilegais ou não 
obrigatórios em seu todo ou em parte, nem a validade da parte restante desse 
item nem a validade de qualquer outro item deste Contrato será de modo algum 
afetada por este fato. 

  

A expressão referencial por este fato, composta por preposição de meio + SN 

definido por pronome demonstrativo, foi usada similarmente à expressão referencial por 

meio disso (analisada na seção 5.5.2, item I). 

O tradutor optou pela recategorização anafórica enunciativa, por meio do núcleo 

do sintagma nominal “fato”, que resume o que fora enunciado.  

Cabe ressaltar, entretanto, que essa recategorização é de total escolha do 

tradutor, já que não se encontram acepções padronizadas para a tradução de thereby 

em dicionários jurídicos.  

                                                 

13
 Segundo Neves (2007), recategorização implica renomear um objeto que já foi nomeado, isto é, 

categorizado, no texto. 
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O quadro quantitativo, a seguir, apresenta o número de ocorrências das 

traduções para thereby e as decisões tradutórias. 

 

Quadro 6. Traduções para thereby 

 

Inglês Português 
Número de 
ocorrências 

Porcentagem 

thereby 
por meio disso 1 50% 

por este fato 1 50% 

Total 2 

 

Uma estratégia observada pelos tradutores dos documentos em que a 

expressão referencial thereby foi identificada é a recategorização do núcleo do sintagma 

nominal disso e fato das expressões referenciais.  

Em ambas as expressões referenciais em português, como não há uma fórmula 

cristalizada na área do inglês jurídico que dê conta de thereby efetivamente, os 

tradutores nomeiam o núcleo do sintagma nominal conforme a experiência que têm.  

É importante dizer que essa recategorização sempre estará sujeita a avaliações 

positivas ou negativas do cliente (da pessoa que encomendou o serviço de tradução), 

ou do leitor desses documentos, pelo fato de esse mecanismo ser subjetivo. 

 

5.6 THEREIN 

 

5.6.1 Análise das construções 

 

Semanticamente a expressão referencial therein, segundo o dicionário eletrônico 

Cambridge, tem a acepção de “in a particular place, thing, etc...”, ou seja, “em 

determinado lugar, coisa, etc...”, numa tradução literal. Segundo o dicionário jurídico 
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Translegal, a expressão tem a acepção de “in it”, ou seja, “nele(a), neste(a), nesse(a), 

“nisto” ou “nisso” em português .  

Quanto à composição sintagmática, a expressão referencial therein é constituída 

por advérbio (there) seguido de preposição (in). 

A seguir, constam as traduções para therein, e suas composições sintagmáticas, 

identificadas mais frequentemente nos contratos analisados. 

 

5.6.2 Análise das traduções  

 

I. Na referida assembleia/reunião 

 

Item  Contrato 3: 

a) “Preliminary Meeting(s) – Shareholders” shall mean the meeting(s) of the 
representatives of the Shareholders, which must be held prior to any 
Shareholders’ meetings in order to decide on the matters which shall be voted 
therein; 

a) “Reunião(ões) Preliminar(es) - Acionistas” significa a(s) reunião(ões) dos 
representantes dos Acionistas que deverá (ão) ocorrer antes de qualquer 
Assembléia Geral a fim de decidir acerca das matérias que devem ser votadas 
na referida Assembléia; 

b) Preliminary Meeting(s) – Board of Directors” shall mean the meeting(s) of 
the Representatives of the Qualified Shareholders which must be held prior to 
any Board of Directors’ Meeting in order to decide on the matters which shall be 
voted therein; 

b) “Reunião(ões) Preliminar(es) - Conselho de Administração” significa a(s) 
reunião(ões) dos representantes dos Acionistas Qualificados que deverá(ão) 
ocorrer antes de qualquer Reunião do Conselho de Administração a fim decidir 
acerca das matérias que devem ser votadas na referida Reunião; 

 

A expressão referencial na referida assembleia/reunião, quanto à sua 

construção, é composta por locução adverbial + SN definido por adjetivo. 
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Quanto à sua função, essa expressão referencial recupera, especificamente no 

enunciado, o núcleo dos sintagmas adverbiais “assembleia” e “reunião”, conforme 

observado nas traduções dos itens “a” e “b” acima, o que ocorre diferentemente no caso 

da expressão referencial herein, e suas traduções para o português, que pode ser uma 

expressão referencial enunciva e/ou enunciativa.   

 

II. Nela/nele(s) 

 

Item  Contrato 3: 

a) The Shareholders and Acesita and their successors and authorized 
assignees shall fully comply with the obligations undertaken herein, including, 
without limitation, the obligation to attend Acesita’s General Shareholders 
Meetings, personally or by duly appointed attorney-in-fact, voting therein in strict 
compliance with provisions herein, being understood that the mentioned 
obligations are subject to specific performance, pursuant to the applicable 
legislation. 

a) Os Acionistas e a Acesita e seus sucessores e cessionários autorizados 
devem cumprir as obrigações aqui estabelecidas, incluindo, sem limitação, a 
obrigação de comparecer às Assembléias Gerais de Acionistas da Acesita, 
pessoalmente ou por procurador devidamente constituído, nela votando em 
estrita conformidade com o aqui estabelecido, estando claro que as 
mencionadas obrigações estão sujeitas à execução específica, conforme a 
legislação aplicável. 

Item  Contrato 6: 

b) Any such payments received by the Bank or any Affiliate shall inure to its 
exclusive benefit, and Customer and the Investment Account shall have no 
interest therein. 

b) Qualquer desses pagamentos recebidos pelo Banco ou Afiliada serão usados 
em seu benefício exclusivo e o Cliente e a Conta de Investimento não terão 
participação neles. 

Item  Contrato 8: 

c) The RHN Code and any physical media containing the RHN Code and all 
intellectual property rights contained therein, and all copies thereof made by 
Customer (if authorized by Red Hat) are the exclusive property of Red Hat and a 
valuable trade secret of Red Hat. 
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c) O Código RHN, qualquer mídia contendo o Código RHN, todos os direitos de 
propriedade intelectual nele contidos, e todas as cópias feitas pelo Cliente (se 
autorizadas pela Red Hat) pertencem exclusivamente à Red Hat e são 
consideradas um valioso segredo comercial da Red Hat. 

 

A expressão referencial “nela/nele(s)”, composta por preposição locativa em + 

pronome pessoal, conforme observado nas traduções dos itens “a”, “b” e “c” 

anteriormente, funciona de maneira anafórica, que recupera as informações constantes 

do enunciado. 

Apesar do equívoco observado na tradução no item “a”, em que o sintagma 

adverbial “nela” (singular) refere-se ao sintagma adverbial “Assembleias Gerais de 

Acionistas da Acesita” (plural), é possível recuperar a informação por causa do 

sintagma verbal “votando”, já que não existe qualquer outro sintagma que se refira a 

“votando”, que possa perturbar a cadeia referencial, ou prejudicar o mapeamento no 

texto. 

 

III. No referido orçamento/ na referida cláusula 

 

Item  Contrato 9: 

a) 3.1. This Agreement shall commence on the date that Customer accepted 
Waiver’s Budget and shall continue in force until the completion of the services, 
as described therein. 

a) 3.1. O presente Contrato será válido a partir da aceitação, por parte do Cliente, 
do Orçamento da Waiver, e vigorará até que os Serviços sejam integralmente 
prestados, conforme descrito no referido Orçamento. 

Item  Contrato 11: 

b) (d) “License Types” refers to the definition of the various types of licenses 
pertaining to the Software as provided in Section 5 of this Agreement, including 
the limitations on the number of Authorized Users specified therein. 

b) (d) “Tipos de Licença” se refere à definição dos vários tipos de licenças 
pertinentes ao Software, conforme estabelecido na Cláusula 5 deste Contrato, 
inclusive as restrições ao número de Usuários Autorizados especificados na 
referida Cláusula. 
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Compostas por preposição locativa + SN definido por adjetivo de conteúdo 

referencial, as expressões referenciais no referido orçamento e na referida cláusula, 

acompanhadas de um sintagma verbal no particípio passado, conforme observado nos 

itens “a” e “b”, funcionam como elementos que recuperam as informações 

exclusivamente constantes no texto, ou seja, no âmbito do enunciado, o que ocorre 

diferentemente com a expressão referencial herein, que, conforme a análise na seção 

5.2.2, item X, pode referir-se ao enunciado e à enunciação.  

 

IV. Ali  

 

Item  Contrato 11: 

a) (b) Purchase Orders. Other than an LSDA as defined in Section 5, if You issue a 
purchase order, memorandum or other instrument covering the Software or 
services provided under this Agreement, it is agreed that any terms and 
conditions contained therein that are additional to or inconsistent with this 
Agreement will not be binding on the parties. 

a) (b) Pedidos de Compra. Exceção feita a um LSDA, conforme definido na 
Cláusula 5, se Você emitir um pedido de compra, memorando ou outro 
instrumento que abranja o Software ou os serviços previstos neste Contrato, fica 
acordado que quaisquer termos e condições ali contidos que excedam ou sejam 
inconsistentes com o presente instrumento não vincularão as partes. 

Item  Contrato 15: 

b) Article 16 — The members of Board of Directors shall be vested in their 
respective offices upon signing the proper term, drawn up in the book of minutes 
of the Board of Directors, as well as the term of consent to the agreement to join 
the New Market of the Bovespa executed by the Company, by means of which 
they commit to comply with the rules set forth therein at the time the Company 
adheres to the New Market. 

b) Artigo 16 — Os membros do Conselho de Administração serão investidos nos 
respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse, lavrado no livro de 
atas do Conselho de Administração, bem como de termo de anuência ao 
contrato de participação no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo 
celebrado pela Companhia, pelo qual se comprometerão a cumprir as regras ali 
constantes, quando da adesão da Companhia ao Novo Mercado. 
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c) Paragraph 1 — The members of the Fiscal Council shall be vested in their 
respective offices upon signing the proper term, drawn up in the book of the 
minutes of the meetings of the Fiscal Council, as well as the term of consent to 
the agreement to participate in the Bovespa New Market executed by the 
Company, by means of which they shall commit to comply with the rules set out 
therein upon the adhesion of the Company to the New Market. 

c) Parágrafo 1º — Os membros do Conselho Fiscal serão investidos nos 
respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse, lavrado no livro de 
atas das reuniões do Conselho Fiscal, bem como de termo de anuência ao 
contrato de participação no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo 
celebrado pela Companhia, pelo qual se comprometerão a cumprir as regras ali 
constantes, quando da adesão da Companhia ao Novo Mercado. 

 

A expressão referencial ali, representada por advérbio pronominal de lugar, 

encontrada nas traduções dos itens “a”, “b” e “c” e antecedida, ou precedida, por um 

sintagma verbal, atua como um elemento que recupera um sintagma no enunciado. 

Esse sintagma, apesar de também significar um documento, não será 

confundido com o documento em questão, por causa da natureza dêitica de ali, que 

aponta para o sintagma no enunciado, e não para o próprio enunciado, ou para a 

enunciação. 

 

V. Aqui 

 

Item  Contrato 13: 

a) Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any 
time without notice, but is not obligated to support or update the Software. 

a) A Intel pode fazer modificações no Software ou nos itens aqui indicados a 
qualquer momento, sem aviso, mas não está obrigada a suportar ou atualizar o 
Software. 

b) Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's 
proprietary rights therein. 

b) O uso do Software pelo governo constitui o reconhecimento dos direitos 
proprietários da Intel aqui estabelecidos. 
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Nas traduções dos itens “a” e “b” acima, observa-se que a expressão referencial 

aqui, representada por advérbio pronominal de lugar, foi usada equivocadamente, pelos 

seguintes motivos: 

1) o tradutor não respeitou a natureza dêitica da expressão referencial aqui, que aponta 

para o enunciado; 

2) a informação foi completamente desviada de seu fluxo original;  

3) a expressão referencial therein, conforme o estilo do tradutor, nos itens “a” e “b”, 

significa ali, que aponta para outro sintagma no enunciado, e não para o próprio 

enunciado. 

Por terem a mesma natureza enunciva, não havendo a possibilidade de 

entender-se com clareza que o tradutor quis transmitir uma informação, e não outra, as 

expressões referenciais aqui e ali precisam ser observadas cuidadosamente, antes de 

serem traduzidas. 

Conforme o estilo do documento original em português, seguem as traduções 

que seriam adequadas para esses itens: 

a) “A Intel pode fazer modificações no Software, ou nos itens que lhe forem 

correlatos, a qualquer momento, sem aviso, mas não está obrigada a assistir ou 

atualizar o Software”. 

b) “O uso do Software pelo Governo constitui o reconhecimento dos direitos de 

exclusividade da Intel sobre esse Software”. 

Na nova tradução do item “a”, foi necessário construir uma frase para explicar a 

informação “Software” a ser recuperada. 

No caso da nova tradução do item “b”, foi necessário apenas incluir o sintagma 

adverbial composto por pronome + SN, para recuperar-se a informação 

adequadamente. 

O quadro quantitativo, a seguir, apresenta o número de ocorrências das 

traduções para therein e as decisões tradutórias. 
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Quadro 7. Traduções para therein 

 

Inglês Português 
Número de 
ocorrências 

Porcentagem 

therein 

nela/nele(s) 3 25% 

ali 3 25% 

na referida assembleia/reunião  2 16,66% 

no referido orçamento/na referida 
cláusula 

2 16,66% 

aqui  2 16,66% 

Total 12 

 

Conforme observado no quadro anterior, quanto à construção, as traduções para 

therein apresentam duas formas: uma composta por preposição locativa + SN definido 

por adjetivo de conteúdo referencial (em que apenas o núcleo do sintagma nominal é 

alterado, conforme o documento ao qual se refere), e outra representada por advérbio 

de lugar. Quanto à função, todas as traduções para therein recuperam a informação 

enuncivamente.  

Portanto, pode-se dizer que as traduções para therein seguem determinada 

padronização estrutural, já que se constituem, basicamente, por duas estruturas, e que 

essas traduções funcionam, exclusivamente, como elemento de recuperação enunciva.  

 

5.7 THEREOF 

 

5.7.1 Análise das construções 

 

Quanto à sua definição semântica, a expressão referencial thereof, conforme o 

dicionário eletrônico Cambridge, tem a acepção de “of or about the thing just 

mentioned”, ou seja, “de ou sobre algo há pouco mencionado”, numa tradução literal. 
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Conforme o dicionário jurídico eletrônico Translegal, a expressão referencial tem a 

acepção de “of it”, o que pode ser traduzido como “disto”, “disso”, “deste”, etc.  

Quanto à composição sintagmática, a expressão referencial thereof é constituída 

por advérbio (there) seguido de preposição (of). 

A seguir, constam as traduções para thereof, e suas composições sintagmáticas, 

identificadas com maior recorrência nos contratos analisados. 

 

5.7.2 Análise das traduções  

 

I. Sua(s)/seu(s) 

 

Item  Contrato 3: 

a) 3.10 Resolutions of the Preliminary Meetings – Board of Directors shall be 
taken by Qualified Shareholders representing, at least, fifty per cent (50%) plus 
one (1) share of the total outstanding Affected Shares owned by the Qualified 
Shareholders, except for the matters listed below, which shall require, for the 
approval thereof, the affirmative vote of Qualified Shareholders holding the 
percentage of Affected Shares provided for in Annex C. 

a) 3.10 As decisões das Reuniões Preliminares – Conselho de 
Administração devem ser tomadas pelos Acionistas Qualificados representando 
pelo menos 50% (cinquenta por cento) mais 1 (uma) ação do total de Ações 
Vinculadas detidas pelos Acionistas Qualificados, com exceção dos assuntos 
listados abaixo, que necessitarão, para sua aprovação, de votos de Acionistas 
Qualificados detendo o percentual de Ações Vinculadas indicado no Anexo C. 

Item  Contrato 5: 

b) I. set the general business policy of the Company and ensure the execution 
thereof; 

b) I. fixar a política geral dos negócios da Companhia e acompanhar sua execução; 

Item  Contrato 6: 

c) The Bank makes no representations or warranties whatsoever regarding the 
merits thereof or of any matter contained in any such information or materials 
and shall not be responsible for the accuracy or completeness thereof, and 
Customer agrees to look solely to such sources for responsibility regarding 

http://www.secinfo.com/$/SEC/Registrant.asp?CIK=1066115
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same. 

c) O Banco não faz declarações nem dá garantias quanto ao mérito de tal 
informação ou material ou a qualquer assunto neles contidos e não é 
responsável por sua precisão ou amplitude, e o Cliente concorda em 
responsabilizar apenas tais fontes pelo conteúdo de tais informações. 

Item  Contrato 11: 

d) You will not export or re-export any SISW software, services, technology, or any 
derivatives thereof, or permit the shipment of same without: (i) the express 
written consent of SISW and (ii) if necessary, obtaining at Your expense any 
required prior authorization from the United States Department of Commerce or 
other applicable authority as may be required by law. 

d) Você não irá exportar ou reexportar qualquer software, serviços ou tecnologia da 
SISW, ou quaisquer de suas derivações, ou permitir o embarque dos mesmos: 
(i) sem o expresso consentimento, por escrito, da SISW e (ii) se necessário, 
obtendo, às suas expensas, qualquer autorização prévia necessária pelo 
Departamento de Comércio dos Estados Unidos ou outra autoridade 
competente, conforme possa ser exigido por lei. 

e) (e) Audits. You will at all times maintain records specifically identifying the 
Software licensed to You under this Agreement, the location of each copy 
thereof, and the location and identity of the workstations and servers on which 
the Software is installed. 

e) e) Auditorias. Você irá, a todo o tempo, manter os registros que especificamente 
identifiquem o Software licenciado nos termos deste Contrato, a localização de 
cada uma de suas cópias, e a localização e identificação das estações de 
trabalho e servidores nos quais o Software esteja instalado. 

Item  Contrato 17: 

f) 10.1 GBM shall maintain an account in the name of the Client, which shall be 
used for purposes of the performance of transactions in the spot and forward 
markets, in which credits and debits relating to their transactions, guarantee 
margins and the financial results thereof, when deposited in cash, in addition to 
daily entries relating to daily adjustment shall be posted. 

f) 10.1 A GBM manterá em nome do Cliente, uma conta destinada à realização 
das operações nos mercados à vista e futuro, onde serão lançados os débitos e 
créditos relativos às operações por ele realizadas, as margens de garantia e 
seus resultados financeiros, quando depositados em dinheiro, bem como os 
lançamentos diários referentes ao ajuste diário. 

Item  Contrato 20: 

g) c) Loss, suspension or impairment of either party's authority to exist as a 
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corporation or transact business in the TERRITORY or any subdivision thereof; 
and 

g) c) Perda, suspensão ou impedimento da autoridade de qualquer das partes em 
existir como corporação ou efetuar negócios no TERRITÓRIO ou em qualquer 
de suas subdivisões; e 

 

Conforme observado nas traduções dos itens “a” até “g” do quadro anterior, as 

expressões referenciais sua(s) e seu(s), representadas por pronome possessivo, 

funcionam como elementos que recuperam a informação no enunciado. Entretanto, 

essa recuperação pode não ser bem-sucedida se houver mais de um sintagma nominal 

que possa ser enquadrado como a informação a ser recuperada no documento. Isso 

quer dizer que, na tradução no item “e” acima, o trecho “[...] a localização de cada uma 

de suas cópias [...]” abre margem para duas interpretações: 

1) as “cópias” são dos “registros”; ou 

2) as “cópias” são do “Software”. 

Isso ocorre pelo fato de “registros” e “Software”, semântica e pragmaticamente, 

serem passíveis de cópia. Entretanto, com um olhar mais atento à estrutura do contrato, 

à enfase dada ao núcleo do sintagma nominal “Software” e aos sintamas nominais 

“estações de trabalho” e “servidores”, que sucedem “Software”, chega-se à conclusão 

de que a expressão referencial suas, em “suas cópias” realmente se refere a “Software”, 

e  não a “registros”.  

Cabe salientar que essa ambiguidade se deve à maneira como a estrutura do 

contrato original em inglês foi construída, o que pode, também, ter dificultado o 

entendimento do leitor do contrato original em inglês.  

Já no caso do trecho em inglês no item “g”, o tradutor não encontra tanta 

dificuldade, pois o núcleo do sintagma nominal “território”, elemento a ser recuperado, é 

o mais próximo à sua expressão referencial suas, em “suas subdivisões”.  

Para que a compreensão desses itens se torne mais clara, segue uma  tradução 

que seria mais adequada para cada item: 
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e) “Você irá, a todo o tempo, manter os registros que especificamente 

identifiquem o Software licenciado nos termos deste Contrato, a localização de cada 

uma das cópias desse Software, e a localização e identificação das estações de 

trabalho e servidores nos quais o Software esteja instalado”. 

g) “c) Perda, suspensão ou impedimento da autoridade de qualquer das partes 

em existir como corporação ou efetuar negócios no TERRITÓRIO, ou em quaisquer 

subdivisões desse TERRITÓRIO;” 

Conforme foi observado nessas sugestões de novas traduções, foi necessário 

usar, como expressão referencial, o pronome desse +  núcleo nominal da informação a 

ser recuperada, para que o mapeamento referencial do texto ocorresse de maneira 

adequada, sem perturbação da informação. 

 

II. Deste 

 

Item  Contrato 15: 

a) Article 46 – The monetary values referred to in Article 18 of these Bylaws 
shall be adjusted for inflation, in the beginning of each fiscal year, based on the 
IGP-M variation announced by Fundação Getúlio Vargas that occurred in the 
previous fiscal year; and in the absence thereof, by another index to be published 
by the same Fundação reflecting the same loss of purchase power of the 
national currency that occurred in the period. 

a) Artigo 46 - Os valores monetários referidos no Artigo 18 deste Estatuto 
serão corrigidos, no início de cada exercício social, com base na variação do 
IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ocorrida no exercício anterior; e, na falta 
deste, por outro índice publicado pela mesma Fundação que reflita a perda do 
poder de compra da moeda nacional ocorrida no período. 

Item  Contrato 18: 

b) 8.5 The Parties have agreed that any dispute, disagreement or claim 
ensuing from this Agreement, concerning the same or default, termination or 
invalidity thereof are subject to the Law of St. Vincent and the Grenadines. The 
responsible judicial court is the High Court of Justice, Kingstown, St. Vincent and 
the Grenadines. 

b) 8.5 As partes acordaram que qualquer disputa ou discordância resultante 
deste Contrato, com respeito ao mesmo ou ao inadimplemento, encerramento 
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ou invalidade deste estão sujeitas às Leis de São Vicente e Granadinas. O 
tribunal jurídico responsável é o Supremo Tribunal de Justiça de São Vicente e 
Granadinas. 

 

A expressão referencial deste, representada por pronome demonstrativo com 

elipse (Ø) do núcleo nominal, recupera uma informação no enunciado, e faz isso 

adequadamente se, entre outros mecanismos, a informação a ser recuperada estiver 

próxima à expressão referencial, ou se houver uma nominalização que auxilie no 

reconhecimento da informação a ser recuperada. 

No caso das traduções dos itens “a” e “b”, além de estarem próximos a suas 

expressões referenciais, os sintagmas nominais contam com as nominalizações “falta” 

(item “a”), bem como “encerramento” e “invalidade” (item “b”), para serem plenamente 

recuperados, o que não exige, portanto, o uso adicional de um núcleo sintagmático para 

essa expressão referencial. 

 

III. Elipse (Ø)  

 

Item  Contrato 8: 

a) The RHN Code and any physical media containing the RHN Code and all 
intellectual property rights contained therein, and all copies thereof made by 
Customer (if authorized by Red Hat) are the exclusive property of Red Hat and a 
valuable trade secret of Red Hat. 

a) O Código RHN, qualquer mídia contendo o Código RHN, todos os direitos de 
propriedade intelectual nele contidos, e todas as cópias Ø feitas pelo Cliente (se 
autorizadas pela Red Hat) pertencem exclusivamente à Red Hat e são 
consideradas um valioso segredo comercial da Red Hat. 

Item  Contrato 11: 

b) You agree to install all Software updates received from SISW or the applicable 
Authorized Dealer within 30 days after receipt thereof, or at the end of Your 
current semester, whichever is later. 

b) Você concorda em instalar todas as atualizações do Software recebidas da 
SISW ou do Revendedor Autorizado aplicável, no prazo de 30 dias após terem 
sido recebidas Ø, ou no encerramento do Seu semestre em curso, o que ocorrer 
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por último. 

Item  Contrato 15: 

c) Paragraph 5 — The shareholder who fails to pay in the subscribed shares, in the 
form of subscription bulletin or of call, shall be declared, for all legal purposes, in 
default and shall pay the Company interest at one percent (1%) per month or 
fraction thereof, from the first (1st) day as of the failure to perform the obligation, 
adjusted for inflation as allowed by law added by a fine equivalent to ten per cent 
(10%) of the amount in arrears and not paid up. 

c) Parágrafo 5º — O acionista que não integralizar as ações subscritas, na forma 
do boletim de subscrição ou da chamada, ficará constituído, de pleno direito, em 
mora, devendo pagar à Companhia juros de 1% (um por cento) ao mês ou 
fração Ø, contados do 1º (primeiro) dia do não cumprimento da obrigação, 
correção monetária na forma admitida em lei mais multa equivalente a 10% (dez 
por cento) do valor em atraso e não integralizado. 

Item  Contrato 16: 

d) All records, documents, papers (including copies and summaries thereof), texts, 
discoveries, designs, techniques, schemes, drawings, models, know-how, 
computer program, software source code and related documentation, mask 
works, formulae, improvements, developments, ideas, utility models, appliances, 
processes, products, innovations and/or inventions and other copyright protected 
works, […] 

d) Todos os arquivos, documentos, papéis (incluindo cópias e resumos Ø), textos, 
descobertas, desenhos, técnicas, esquemas, rascunhos, modelos, know-how, 
programas de computador, códigos, fonte e documentação relacionada a 
software, modelo, fórmulas, aperfeiçoamentos, desenvolvimentos, ideias, 
modelos de utilidade, aplicativos, processos, produtos, inovações e/ou 
invenções e outras obras protegidas por direitos autorais, [...] 

 

A elipse na tradução da expressão referencial (itens “a” até “d”) ocorre 

adequadamente pelas seguintes razões: 

1) no item “a”, o sintagma nominal “todas as cópias” refere-se mais comumente a 

mídias, já que um código é concebido para ser único e exclusivo; 

2) no item “b”, a expressão referencial thereof é substituída pela locução verbal “terem 

sido recebidas”, ficando mostrado, também, que é possível o uso de outras construções 

gramaticais para traduzir essa expressão; 
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3) no item “c”, a elipse da tradução da expressão referencial foi possível, porque, 

pragmaticamente, o núcleo do sintagma nominal “fração” se refere a “juros”, e porque 

esses sintagmas estão próximos um do outro;  

4) no item “d”, é possível referir “cópias” e “resumos” a todos os elementos a serem 

recuperados: “arquivos”, “documentos” e “papéis”. Entretanto, se “cópias” e “resumos” 

não se referissem a algum desses núcleos de sintagma nominal, o processo de 

referenciação seria prejudicado. 

  

IV. Respectivo 

 

Item  Contrato 10: 

a) 2. Fees. […] The Fund shall furnish to Bovespa a summary of the license fees 
due to Bovespa and the calculation thereof and such license fees shall be paid to 
Bovespa directly by the Fund. 

a) 2. Taxas. [...] O Fundo deverá fornecer à Bovespa um resumo das taxas de 
licenciamento devidas à Bovespa e o respectivo cálculo, devendo tais taxas de 
licenciamento ser pagas à Bovespa diretamente pelo Fundo. 

Item  Contrato 11: 

b) If You are required by law to make any income tax deduction or to withhold 
income tax from any sum payable directly to SISW hereunder, You shall 
promptly effect payment thereof to the applicable tax authorities, […]  

b) Se Você for obrigado por lei a efetuar qualquer dedução de imposto de renda ou 
reter o imposto de renda de qualquer quantia paga diretamente à SISW nos 
termos do presente instrumento, Você deverá imediatamente efetuar o 
respectivo pagamento às autoridades fiscais competentes, [...] 

 

Nas traduções dos itens “a” e “b”, os tradutores optaram pela expressão 

referencial  respectivo, com função enunciva, e obtiveram sucesso na escolha, pois o 

núcleo do SN, em ambos os casos recupera os termos adequadamete.  

Esse mecanismo é eficiente se os interlocutores compartilharem dos 

conhecimentos técnico e de mundo, exigidos para o entendimento do gênero “contrato”, 

pois, no item “a”, o núcleo do sintagma nominal “cálculo” só pode recuperar o sintagma 
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nominal “taxas de licenciamento”; do mesmo modo, no item “b”, o núcleo do sintagma 

nominal “pagamento” se refere, única e exclusivamente, ao sintagma nominal “imposto 

de renda”.  

  

V. Dos mesmos 

 

Item  Contrato 11: 

a) This Agreement is subject to all United States government laws and regulations 
as may be enacted, amended or modified from time to time regarding the export 
from the United States of SISW software, services, technology, or any derivatives 
thereof. 

a) Este Contrato está sujeito a todas as leis e regulamentos do governo dos 
Estados Unidos, que possam ser periodicamente promulgados, alterados ou 
modificados no que tange à exportação, a partir dos Estados Unidos, do 
software, serviços e tecnologia da SISW ou quaisquer derivações dos mesmos. 

Item  Contrato 17: 

b) 10.4 The financial funds submitted by the Client to GBM shall only be deemed 
available for investment after GBM confirms the actual availability thereof. 

b) 10.4 Os recursos financeiros encaminhados pelo Cliente à GBM somente serão 
considerados liberados para aplicação após a confirmação por parte da GBM da 
efetiva disponibilidade dos mesmos. 

 

Composta por locução pronominal com elipse (Ø) do núcleo nominal, a 

expressão referencial enunciva dos mesmos, conforme observado nas traduções dos 

itens “a” e “b”, funciona adequadamente se precedida de uma nominalização que 

identifique o sintagma a ser recuperado. Isso quer dizer que “derivações” (item “a”) e 

“disponibilidade” (item “b”) indicam “software, serviços e tecnologia da SISW” e 

“recursos financeiros”, respectivamente. 

O quadro quantitativo, a seguir, apresenta o número de ocorrências das 

traduções  para thereof e as decisões tradutórias. 
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Quadro 8. Traduções para thereof 

 

Inglês Português 
Número de 
ocorrências 

Porcentagem  

thereof 

seu(s)/sua(s) 8 44,44% 

Ø 4 22,22% 

deste 2 11,11% 

respectivo 2 11,11% 

dos mesmos 2 11,11% 

Total 18 

 

Conforme o quadro anterior, o que se tem de mais comum, do ponto de vista 

quantitativo, é o uso do pronome possessivo seu/sua para a tradução de thereof, ou a 

elipse dessa expressão referencial. Entretanto, deve-se atentar para os equívocos e as 

possíveis ambiguidades que o uso do pronome possessivo, atuando como expressão 

referencial, pode causar, conforme observado na análise dessa expressão.   

No que diz respeito à elipse, que constitui porcentualmente a segunda maior 

recorrência, a estrutura do contrato deve ser bem elaborada e, se possível, conter 

nominalizações, para que a elipse não prejudique o mapeamento de informações no 

texto. 

Apesar de menos recorrentes, as outras expressões referenciais deste, 

respectivo e dos mesmos foram usadas adequadamente pelos tradutores e respeitaram 

a estrutura do gênero “contrato”.  

 

5.8 WHEREOF 

 

5.8.1 Análise das construções 
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Quanto à definição semântica, a expressão referencial whereof, segundo o 

dicionário eletrônico Macmillan14, tem a acepção de “of or about the thing that has been 

referred to”, ou seja, “de ou sobre algo que foi mencionado”, numa tradução literal.  

Quanto à composição sintagmática, a expressão referencial whereof é composta 

por advérbio (where) seguido de preposição (of). 

A seguir, constam as traduções para whereof, e suas composições 

sintagmáticas, identificadas com maior recorrência nos contratos analisados. 

 

5.8.2 Análise das traduções  

 

I. E por estarem assim justas e contratadas 

 

Item  Contrato 3: 

a) IN WITNESS WHEREOF the parties herein agree and sign this 
instrument in 9 (nine) counterparts of equal content for one sole purpose in the 
presence of the two undersigned witnesses. 

a) E POR ESTAREM ASSIM justas e contratadas as partes deste Acordo 
concordam em assinar o presente instrumento em 9 (nove) vias de igual teor 
para um só propósito, na presença das duas testemunhas abaixo. 

Item  Contrato 12: 

b) In witness whereof, the Parties execute this SHAREHOLDERS’ 
AGREEMENT in 5 (five) counterparts, of equal content and form, for sole effect, 
in the presence of 2 (two) witnesses. 

b) E por estarem justas e contratadas, as Partes firmam o presente 
ACORDO DE ACIONISTAS em 05 (cinco) vias, de igual teor e forma, para um 
só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas a tudo presentes. 

Item  Contrato 17: 

c) In witness whereof, the parties sign this instrument in 2 (two) counterparts 
of the same form and contents, in the presence of the undersigned witnesses, so 

                                                 

14
 Dicionário Eletrônico Macmillan. Disponível em: http://www.macmillandictionary.com/thesaurus/british/whereof. 

Acesso em: 20 jan. 2012. 
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that this Agreement can produce all legal effects. 

c) E, por estarem justa e contratadas, assinam o presente instrumento, em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, 
abaixo nomeadas e assinadas, para que produza todos os seus efeitos jurídicos. 

Item  Contrato 19: 

d) IN WITNESS WHEREOF, the parties hereby execute this Distribution 
Agreement in …………… copies of identical content, before the two witnesses 
below. 

d) E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente 
“Contrato de Distribuição” em ............. vias de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas abaixo. 

 

Composta por preposição, verbo e adjetivo, a expressão referencial e por 

estarem (assim) justas e contratadas, funciona como um mecanismo de recuperação 

enunciativa, pois o ato contratual é que está sendo colocado em relevo.  

Semanticamente, essa expressão referencial significa que as partes 

contratantes, após o estabelecimento de todas as cláusulas do contrato, acordaram 

com os deveres e obrigações previstos e que assinarão esse contrato. 

 

II. Em testemunho do que 

 

Item  Contrato 4: 

a) In witness whereof, the parties have caused this Agreement to be 
executed in two (2) counterparts of the same content and for a single purpose 
and effect, in the presence of the two (2) undersigned witnesses. 

a) Em testemunho do que, as partes assinam este Contrato em duas vias, 
de igual teor e para a mesma finalidade e efeito, na presença de duas 
testemunhas abaixo assinadas. 

Item  Contrato 10: 

b) In witness whereof, the parties have caused this Agreement to be 
executed in two (2) counterparts of the same content and for a single purpose 
and effect, in the presence of the two (2) undersigned witnesses. 
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b) Em testemunho do que, as partes assinam este Contrato em duas vias, 
de igual teor e para a mesma finalidade e efeito, na presença de duas 
testemunhas abaixo assinadas. 

Item  Contrato 20: 

c) IN WITNESS WHEREOF, the parties hereby have caused this 
Representation Agreement to be executed in 3 (three) copies of identical content, 
before the two witnesses below. 

c) EM TESTEMUNHO DO QUE, as partes assinam o presente Contrato de 
Representação em 3 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo. 

 

Outra maneira de traduzir a expressão cristalizada em inglês, típica do gênero 

“contrato”, in witness whereof, composta pela expressão referencial whereof, é usar a 

expressão em testemunho do que, composta por preposição, substantivo e um 

complemento desse substantivo. Essa expressão referencial funciona como um 

mecanismo que recupera o ato contratual.  

Apesar de a expressão referencial em testemunho do que ser recorrente, 

conforme observado nas traduções dos itens “a”, “b” e “c” do quadro anterior, a tradução 

mais indicada para in witness whereof é a da seção 5.8.2, e, por estarem (assim) justas 

e contratadas, já que esta enfatiza o acordo entre as partes.  

A expressão em testemundo do que é mais usada no estatuto social, documento 

em que se preveem os dispositivos de constituição e de operação de uma sociedade, e 

não os deveres e obrigações que duas ou mais partes devem acordar.  

O quadro quantitativo, a seguir, apresenta o número de ocorrências das 

traduções para whereof e as decisões tradutórias. 

 

Quadro 9. Traduções para whereof 

 

Inglês Português 
Número de 
ocorrências 

Porcentagem 

whereof e, por estarem, assim, justas e 4 57,14% 
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contratadas 

em testemunho do que 3 42,85% 

Total 7 

 

Conforme o quadro anterior, as duas expressões referenciais são usadas com 

frequência semelhante em contratos/estatutos.  

Deve-se, enfatizar, entretanto que e, por estarem, assim, justas e contratadas é a 

melhor a tradução para in witness whereof em contratos sociais, já que duas ou mais 

partes acordam por meio desse instrumento. 

Em contrapartida, o uso da expressão referencial em testemunho do que seria 

mais adequado em estatutos sociais, pois esses documentos preveem a estrutura 

operacional e a jurídica de uma sociedade, e não um acordo entre partes contratantes. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Fez-se uma análise dos 20 textos selecionados para exame. Nos textos de 

origem no idioma inglês, foram selecionados os itens gramaticais de referenciação 

demonstrativa que são objeto particular de análise, e procedeu-se à verificação das 

opções de tradução eleitas pelos diferentes tradutores, como se comprova na seção 5 

deste estudo: “As expressões referenciais em português e inglês e sua análise”. 

Também se obsevaram os critérios de decisão dos tradutores, tentando-se relacioná-

los, particularmente, à própria natureza da gramática do português, no que ela 

disponibiliza para a expressão dessas indicações referenciais, as quais são ao mesmo 

tempo pronominais e adverbiais.  

As escolhas dos tradutores foram discutidas obedecendo-se à configuração 

imposta pelo gênero discursivo em exame. O foco condutor, dentro da opção teórico-

metodológica estabelecida, foi a funcionalidade dessas decisões na transmissão do 

conteúdo e sua eficiência na obtenção dos efeitos pretendidos no documento original 

em inglês.  

Estiveram particularmente envolvidas nessas discussões as impropriedades 

verificadas nas traduções dos elementos especificamente em análise, ficando 

salientados os efeitos negativos que essas impropriedades causam, a saber: 

ambiguidades, omissão de informações importantes, distorção de efeitos, etc. Para 

tanto, foram oferecidas traduções que seriam adequadas para cada expressão 

referencial e, por conseguinte, que melhor dinamizariam o fluxo de informação dos 

documentos analisados. 

Apesar da ocorrência de tais impropriedades, observou-se que os tradutores, em 

geral, usam as expressões referenciais em português de forma eficiente, e que essas 

expressões são representadas, basicamente, por locuções adverbiais, advérbios de 

lugar e elipses, sejam parciais (elipse do núcleo do sintagma adverbial) ou sejam totais. 

Além disso, observou-se que as expressões referenciais em inglês são 

constantemente usadas nos contratos/estatutos originais em inglês e que cada 

expressão ocupa um lugar específico na estrutura sintática do documento, ao contrário 
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das traduções dessas expressões referenciais para o português, que podem ocupar 

posições distintas na estrutura sintática dos contratos/estatutos.  

As expressões referencias em português, a seguir, merecem especial atenção: 

1) o advérbio aqui foi a tradução escolhida para diversas expressões referenciais em 

inglês, tais como hereby, herein (para herein, a expressão referencial aqui ocupou a 

primeira posição em número de ocorrências, com 26,31%), hereof e therein (apesar do 

uso equivocado da expressão referencial aqui para therein), bem como desempenhou a 

função de expressão referencial anafórica tanto enuncivamente como enunciativamente; 

2) a expressão neste ato foi escolhida como a tradução para as expressões referenciais 

hereby e herein (ocupando a segunda posição em número de ocorrências em ambas as 

expressões referenciais, 17,85% e 15,78%, respectivamente), bem como desempenhou  

a função de expressão referencial anafórica enunciativamente; 

3) o termo doravante foi a única escolha de tradução para hereinafter e exerceu a 

função de expressão referencial anafórica enunciva;  

4) os pronomes seu(s) e sua(s) foram as escolhas com maior número de ocorrências 

para a expressão referencial em inglês thereof e exerceram a função de expressão 

referencial anafórica enunciva. 

A elipse (Ø) foi comumente usada para as expressões referenciais hereby 

(ocupando a primeira posição em número de ocorrências, com 28,57%) e thereof 

(ocupando a segunda posição em número de ocorrências, com 22,22%), e sua 

funcionalidade foi válida, conforme observado nos contratos/estatutos analisados, por 

conta das estruturas sintática, semântica e pragmática que constituem o gênero 

“contrato” e que devem ser de conhecimento compartilhado entre os interlocutores, 

nesse gênero, apesar do equívoco explanado na seção 5.4.2, item III. 

Um fato digno de nota é a maior recorrência de expressões referenciais em 

inglês, tanto enuncivas como enunciativas, compostas pelo advérbio de lugar here, em 

comparação àquelas compostas pelo advérbio de lugar there. Isso vem a serviço da 

intenção do contrato/estatuto de indicar que é por meio do próprio documento que os 

atos serão praticados, regidos e validados. 
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Cabe ressaltar, por fim, que, conforme observado neste estudo, as expressões 

referenciais em inglês/português aqui analisadas funcionam como elementos anafóricos 

de natureza enunciva e enunciativa, e que, apesar de terem naturezas distintas, ambas 

se assemelham, já que enunciado e enunciação no gênero “contrato” se envolvem nas 

finalidades precípuas desse gênero discursivo: a de prever o acordo entre duas ou mais 

partes contratantes no contrato social e a de prever as estruturas operacional e jurídica 

de uma sociedade no estatuto social. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por conta da recorrência das expressões referenciais que constituem, 

especialmente, os textos do gênero “contrato”, a proposta deste estudo, fundamentado 

na Gramática Funcional e centrado no processo de referenciação, consistiu na 

investigação da rede referencial pela qual se mapeiam os textos, e, neste caso 

particular, o texto de instrumentos de natureza jurídica e/ou comercial.  

Além de explicitar a natureza do estabelecimento da rede referencial, este estudo 

analisou as particularidades dos processos de referenciação do idioma inglês e as do 

idioma português, quanto aos elementos gramaticais e lexicais. Nessa linha, analisou-

se o papel referenciador de elementos gramaticais nos documentos redigidos em 

inglês; o uso de elementos lexicais nos documentos redigidos em português; o modo 

como as expressões referenciais se constituem; o uso da elipse nas traduções em 

português, para representar as expressões referenciais do inglês; as características 

enuncivas e/ou enunciativas dessas expressões referenciais. 

As respostas para essas questões foram buscadas e obtidas por meio da 

comparação dos trechos dos contratos em inglês e português, nos quais se verificaram, 

destacadamente: a recorrência das expressões referenciais; a estrutura sintagmática 

das expressões referenciais em inglês e português; o referente recuperado por essas 

expressões.  

Neste capítulo conclusivo, cabe recuperar as perguntas que nortearam este 

estudo e registrar os achados que se podem considerar como respostas tentativas, 

após as análises efetuadas. 

1) Como os tradutores lidam com as diferenças gramaticais e lexicais dos 

idiomas inglês e português usando recursos que ao mesmo tempo sejam naturais ao 

vernáculo e que consigam transportar toda (ou quase toda) a carga semântica do termo 

em inglês, sem que o público-alvo dessas traduções seja prejudicado? 

Os tradutores se valem de expressões referenciais simples ou compostas, 

representadas por sintagmas adverbiais, ou por elipses das expressões referenciais do 
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inglês, conforme a natureza da informação a ser recuperada e conforme os pilares que 

sustentam a estrutura do gênero “contrato”.  

2) Existem convenções para a tradução desses termos? Isto é, para cada um 

desses elementos, existe algum termo em português comumente usado pelos 

tradutores? 

As convenções mais evidentes são para a tradução de hereinafter (doravante, 

com 100% de recorrência) e para a tradução de in witness whereof: e, por estarem 

(assim) justas e contradadas, que é mais adequada para contratos sociais, e em 

testemunho do que, que é mais adequada para estatutos sociais. Outras traduções 

dignas de nota foram: neste ato, que apresentou ocorrências significativas para hereby 

e herein; aqui, usada, significativa e recorrentemente, para herein, hereof e hereby.  

Vale enfatizar que o recurso da elipse foi fortemente usado para representar 

hereby, sem que o fluxo de informação fosse prejudicado, conforme analisado no corpo 

do trabalho. 

3) Qual a base de constituição dos sintagmas oferecidos nas traduções? 

As expressões referenciais são, comumente, assim constituídas: por sintagma 

adverbial de lugar ou por sintagma preposicional (que representa meio ou instrumento); 

por núcleo do sintagma nominal (representado, em sua maioria, por instrumento, 

contrato, acordo e estatuto); por elipse do núcleo do sintagma adverbial. 

4) O tipo de documento jurídico ou comercial implica o uso de termos diferentes? 

Existem expressões referenciais de uso comum no português, tais como aqui 

(advérbio pronominal), ele (pronome pessoal), seu (pronome possessivo), etc. Entre 

elas, algumas expressões referenciais mais recorrentes, por exemplo, o advérbio 

pronominal aqui, como se demonstrou. A maioria, entretanto, está ausente desse tipo 

de texto. O que ocorre é que as expressões referenciais usadas nos contratos sociais e 

nos estatutos sociais são de uso praticamente restrito ao gênero “contrato”.  

5) Quais foram os graus de prejuízo das impropriedades nas traduções dessas 

expressões referenciais para o público-alvo desses textos? 

Houve poucas ocorrências de tradução inadequada para as expressões 

referenciais, porém dois casos de impropriedade chamaram a atenção: 
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No primeiro caso (seção 5.2.2, item IX), a inadequação tradutória não ocorreu, 

propriamente, pelo fato de a expressão referencial herein ter sido traduzida por objeto 

deste contrato (tradução que seria perfeitamente possível em outras situações), mas 

sim pelo fato de essa tradução recuperar uma informação secundária, e não aquela que 

deveria estar em relevo no documento em questão. Esse equívoco pode prejudicar, 

substancialmente, o entendimento do contrato pelas partes contratantes, já que o objeto 

contratual fora alterado.  

No segundo caso (seção 5.6.2, item V), a expressão referencial therein foi 

traduzida por aqui, o que prejudicou, completamente, o fluxo de informação do 

documento original. Assim como no primeiro caso, o entendimento do contrato pelas 

partes contratantes teve prejuízo, como se demonstrou. 

6) É possível traduzir essas expressões referenciais de maneira precisa? 

A única expressão referencial inglesa que teve unanimemente a mesma fórmula 

de tradução para o português foi hereinafter, traduzida como  doravante, termo que, 

aliás, tem um caráter ritual nesse gênero textual. As traduções das outras expressões 

referenciais inglesas apresentaram variações estruturais e valores semânticos 

semelhantes, mas não exatamente iguais. 

A observação de todas essas soluções tradutórias particulares aqui destacadas 

e discutidas tem importância no sentido de que, especificamente nesse gênero 

“contrato”, é imprescindível que os objetos de discurso sejam fielmente recuperados 

com o uso de expressões referenciais, e, do mesmo modo, com o uso de elipses 

convenientemente distribuídas no texto. Afinal, dentro das proposições da gramática 

funcional, que se dirigem muito fortemente para a competência comunicativa, e que 

sustentaram este trabalho, pode-se afirmar que é o processo de criação adequada da 

rede referencial que garante a condução conveniente do fluxo de informação e 

resguarda o necessário dinamismo desse fluxo.  
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