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Quantia Vultosa

Ratificar a doutrina

Situação: A quantia vultosa subtraída é uma agravante que colabora para puni-los, segundo a 

melhor jurisprudência, que vem ratificar a doutrina, como se verá nos articulados adiante expostos.

Comentário: as expressões parônimas vultoso e vultuoso são costumeiramente trocadas no 

ambiente forense. Não se justifica a equivocidade, uma vez que seus significados são 

substancialmente distintos. Vejamos: “vultoso” quer dizer volumoso.

Nesse diapasão, evidenciam-se os verbos distintos: ratificar e retificar. Quando se pretende 

“confirmar, corroborar ou reforçar”, há de ratificar; por outro lado, caso se pretenda “reparar ou 

consertar”, urge retificar. Exemplos:

Deriva da palavra vulto. Por outro lado, “vultuoso” quer dizer ruborizado, vermelho.

Refere-se à vultuosidade, geralmente atribuída à face vermelha da pessoa. Exemplos:

    Ganhou um prêmio vultoso na loteria;

    Suas bochechas ficaram vultuosas com a piada obscena.

Ele corroborou o argumento, ratificando-o.

A oficina retificou o motor, trocando as peças.



Puni-los

Quanto à forma verbal puni-los, é relevante mencionar a ausência do acento agudo, embora 

evidente a tonicidade na sílaba -ni. É que se trata de oxítona terminada em -i, que repudia o acento 

agudo. As palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba como a sílaba tônica. Não é 

excessivo afirmar que somente se acentuam as oxítonas terminadas em -a(s), -e(s), -o(s), -em e -

ens. Exemplos: Pará, café, cipó, desdém, vinténs.

Nesse rumo, saliente-se que as vogais “i” e “u”, seguidas ou não de -s, serão acentuadas quando 

precedidas de vogal átona com a qual formarem hiato. Exemplos:

Fonte: Sabbag, Eduardo
Manual de português jurídico / Eduardo Sabbag.
- 8. ed. reform. e atual. - São Paulo : Saraiva, 2014.
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É mister esclarecer que não se acentuam o “i” e o “u” quando:

1. Formam sílaba com as letras “l”, “m”, “n”, “r”, “z”, “i” ou “u”, isto é, sílaba com letra diversa de 

–s. Exemplos: Ruim (Ru-im) – Trairdes (Tra-ir-des) – Juiz (Ju-iz) – Atraiu (A-tra-iu) – Paul (Pa-ul) – 

Pauis (Pa-u-is) – Cair (Ca-ir) – Sairmos (Sa-ir-mos) – Contribuiu (Con-tri-bu-iu) – Ventoinha (Ven-to-i 

–nha).

2. Seguidos de -nh. Exemplos: Moinho – Lagoinha – Rainha.

A-ça-í

A-ca-ra-í

Ba-la-ús-tre

Cam-bo-ri-ú

E-go-ís-ta

Ins-tru-í-los

Ja-ca-re-í

Ju-í-zes (mas Juiz, sem acento)

Ra-í-zes (mas Raiz, sem acento)

U-ís-que

Açaí

Acaraí

Balaústre

Camboriú

Egoísta

Instruí-los

Jacareí

Juízes

Raízes

Uísque
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