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Ao problematizar a relação direito e sociedade, a teoria do direito atual tende a 
enfatizar um ou outro. A concepção de duplo vínculo auxilia outra dimensão 
explicativa dessa relação ao permitir uma análise da produção de sentido do direito 
desde a decisão judicial. Com o objetivo de observar a produção de sentido do 
direito desde a decisão judicial, partimos da dupla função da linguagem (duplo 
vínculo) de Gregory Bateson. As técnicas de obtenção de dados foram a pesquisa 
bibliográfica e a documental. Em processos judiciais de reconhecimento de 
paternidade, baseado no exame de DNA, predominaram como discurso fático 
conceitos como “evolução”, “verdade real”, “dignidade da pessoa humana”. Esse 
discurso levou a embates jurídicos, resultando na flexibilização da coisa julgada. 
Obtidos os textos de decisões jurídicas coletadas nos sites dos tribunais, das análises 
dessas decisões observamos que a produção de sentido do direito não resulta da 
aplicação literal de legislação ou de jurisprudência, pois o “discurso fático” também 
influencia na produção de sentido do direito. É o que ocorreu com a flexibilização da 
coisa julgada. Não houve mudança do texto constitucional, mas mudança no sentido 
da expressão coisa julgada, no direito brasileiro. Desde a dupla função da 
linguagem, verificamos que a relação direito e sociedade é recursiva, sendo a 
produção de sentido do direito desde decisões jurídicas capaz de promover 
mudanças de sentido no direito. Sendo assim, tanto a sociedade está presente no 
sentido do que é jurídico, quanto o direito, no sentido do que é sociedade. 
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By problematizing the relation between law and society, the current theory of law 
tends to emphasize only one of them. The idea of double-explanatory link helps out 
another dimension of this relation, allowing an analysis of production of sense in the 
law since the judicial decision. Aiming to observe the production of sense in the law 
from judicial decision, we begin with the dual function of language (double link) of 
Gregory Bateson. The techniques for obtaining data were literature and documents. 
In judicial processes for recognition of paternity, based on DNA examination, 
prevailed as practical speech concepts like "development", "real truth", "human 
dignity". That speech led to legal disputes, resulting on the flexibilization of res 
judicata. After obtaining legal decisions collected at court’s websites, we observed, 
from the analysis of these decisions, that production of sense in the law does not 
result from the literal application of legislation or jurisprudence, because the 
practical speech" also influences the production of sense in the law. That is what 
happened with the flexibilização of res judicata. There was no change in the 
constitution, but the meaning of the term res judicata, under Brazilian law. From the 
dual function of language, we found that the relation between law and society is 
recursive, and the production of sense in the law since legal decisions can promote 
sense changes in the law. Therefore, both the society and the law determine the sense 
of what is legal to the society and what is society to the law, respectively.  
 
 
KEY-WORDS: Fact; communication theory; judicial decision; Bateson 
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INTRODUÇÃO 

 

A relação direito e sociedade é uma das questões sem consenso dentre os debates 

jurídicos, não só devido à pluralidade de visões de tratamento, mas também por sua amplitude 

e complexidade. Nessa relação tem lugar o debate sobre a influência dos discursos fáticos, em 

decisões jurídicas, na produção de sentido do direito. 

Que os discursos fáticos dão lugar ao social no direito é mais que sabido, autores 

como Hans Kelsen, Herbert Hart, Carlos Cóssio, Norberto Bobbio, Recasens Siches, Lourival 

Vilanova e tantos outros já exploraram essa ideia. Acontece que, quando lemos, escrito por 

um Ministro do Superior Tribunal de Justiça (Carlos Alberto Menezes Direito) que: 

Todos sabemos que o nosso aprendizado, que não dispensa a leitura constante e 
atualizada dos doutrinadores, tem suas raízes no dia-a-dia dos julgados, que 
vivenciamos dirimindo as questões postas ao nosso julgamento pessoal e ao 
julgamento de nossos colegas. Enfim, a jurisprudência acaba sendo a fonte 
inesgotável para orientar os nossos caminhos. 

[...] 

O que faz o Juiz no sistema jurídico brasileiro? O Juiz é membro de um dos poderes 
do Estado ao qual está reservado o dever de prestar a jurisdição, ou seja, de dizer o 
direito. As partes buscam o Poder Judiciário quando pretendem defender um bem da 
vida. E os Juizes devem, necessariamente, dizer qual o direito aplicável, decidindo a 
favor de uma das partes da relação processual. Será esse trabalho apenas uma 
decorrência do conhecimento científico do Magistrado? Isto é, pelo fato de conhecer 
o direito o Magistrado, pura e simplesmente, faz incidir uma determinada regra 
jurídica, federal, estadual ou municipal, ou certo princípio já consagrado? Ou está 
ele subordinado às suas circunstâncias pessoais, culturais e sociais? Qual a 
influência que a cultura do tempo desempenha no exercício da judicatura? Qual o 
papel que tem a chamada opinião pública na decisão judicial? Em que condições 
essas circunstâncias limitam a liberdade e a independência dos Juízes? Finalmente, 
como tal cenário influi na interpretação da regra jurídica e na integração das 
lacunas? Sem falar em alguns outros fatores extrajurídicos que decorrem dos 
julgamentos colegiados, mencionados com a sabedoria de sempre por José Carlos 
Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual, 6ª série, Saraiva, 1997, p. 145 e 
segs) (Direito, 2000, p. 24-25). 

Questionamos o quanto à teoria do direito explica as conseqüências da inclusão 

dos discursos fáticos no direito, portanto a produção de sentido no direito. 

Pode-se, assim, considerar esses discursos como espaço da justiça, pois o fático é 

que permite a adaptação das normas jurídicas às vivências sociais. Acontece que eles também 
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podem ser vistos como espaço para a arbitrariedade. Esse é o paradoxo da teoria do direito: 

estabelecer normas jurídicas (forma) com capacidade de adaptação ao social (conteúdo). 

Com Gregory Bateson dicotomias como direito/justiça, direito/sociedade, 

norma/decisão, discurso-fático/discurso-norma perdem lugar, pois há um duplo vínculo entre 

cada pólo. Por isso, o definimos como marco teórico. O problema não está em haver ou 

formular dicotomias, mas enfatizar um de seus pólos. A busca de nos afastarmos de 

dicotomias, se justifica pela pretensão de oferecer explicações à relação direito/justiça, 

norma/decisão, portanto direito/sociedade. 

Bateson nos permite um afastamento do pensar por dicotomias ao não reduzir as 

alternativas de explicação a um dos pares, com isso podemos dar lugar a uma verificação do 

discurso fático no direito sem nos manter dicotômicos. É o que pesquisamos com a 

observância da forma como “o fato” (o discurso fático) integra o direito desde a tomada de 

decisão judicial. 

A construção da hipótese de que o direito se expressa a partir de mecanismos 

mentais - conjunto de idéias que formam o pensamento dirigido (BATESON, 2002, p. 

XXXII) -, requer a compreensão de nosso marco teórico, a epistemológica da comunicação 

(BATESON, 2000, p. 309-337). 

Nosso objetivo é verificar o quanto discursos fáticos adquirem e ganham 

importância (relevância) em decisões jurídicas ao ponto de serem responsáveis por mudanças 

no sentido do direito. 

Com isso, questionamos o quanto se pode reduzir uma explicação da decisão 

jurídica à interpretação literal de textos de normas jurídicas e de jurisprudências. 

Questionamos, pois, a suficiência de explicação da decisão jurídica oferecida pelo formalismo 

exegético, tal como pelo normativismo kelseniano e pelo realismo jurídico. A alternativa 

encontrada foi analisar o uso de discursos fáticos em decisões jurídicas como fator de 
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mudança do sentido de instituições jurídicas. Caso encontrássemos, da observação de 

decisões, mudanças vividas no sentido de algum instituto jurídico, teríamos, por oportuno, a 

hipótese que a variabilidade do social não é ignorada pelo direito. Com isso, teremos 

explicada a relação direito e sociedade porque a convivência do social com o jurídico não se 

reduz a uma questão de dependência, submissão ou inferioridade de um pólo dessa dicotomia 

por outro, mas pelo duplo vínculo entre direito e sociedade. 

O estudo das decisões coletadas está pautado na epistemologia da comunicação de 

Gregory Bateson (1904-1980), o que não implica a exclusão de outros autores. Isso requer um 

esclarecimento: Bateson, nos anos 40, propõe a discussão epistemológica para a comunicação, 

isso o leva a integrar, nos anos 50, a “Escola de Palo Alto” junto com autores que se 

consagraram como construtivistas, como o psiquiatra Paul Watzlawick e, do antropólogo, 

Erving Goffmann, este último também considerado integrante da sociolingüística 

interacionista. A produção bibliográfica de Bateson não é extensa, inclusive sua visão de 

comunicação, nos moldes da cibernética, tem relação com sua participação nas Macy 

Conferences, quando compartilhou ideias com Johann von Neumann, Margaret Mead e Heinz 

von Foerster. Os artigos escritos resultados desses debates até o ano de 1972 estão no livro 

Steps to na Ecology of Mind, publicado nesse mesmo ano, a outra obra é o livro Mind and 

Nature, publicado em 19791. Assim justificamos porque nossa atenção, quanto à obra de 

Bateson, esteja focada nestes livros e os raros artigos localizados no Portal de Periódicos-

CAPES. 

Com esse esclarecimento, passemos a relatar as vivências na confecção dessa 

dissertação. A princípio, concebido o discurso fático como objeto de pesquisa, tivemos que 

rever esse termo, pois fato, desde Bateson, não é uma entidade física, uma base material (os 

sons, as letras), portanto linguagem não é uma representação da realidade; antes, fatos são 
11133133                                                 

1 Sobre a biografia e história bibliográfica de Bateson, além dos vários sites disponíveis na internet, sugerimos 
visitar: http://www.uff.br/mestcii/samain1.htm; www.golfinho.com.br/biografias/gregory_bateson.htm;  
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objetos processados na mente (BATESON, 2002). Essa necessidade de rever conceitos 

provocou muitas dúvidas, inquietações e desconfianças. Para que tais revisões terminológicas. 

Não será que elas não passam de modismos próprios das ciências humanas, da “mania” de 

usar novos termos para dizer a mesma coisa? 

Acontece que bastou a revisão do termo fato para eu entender que não estava mais 

na mesma dimensão explicativa do pensar por dicotomias, da lógica do buscar a única 

resposta correta. 

Transmitindo isso para o direito, exploramos a idéia de “discurso sobre o fato 

comentado”. É que fato não é uma entidade física, não é uma entidade psicológica, não é uma 

representação, um imaginário. Fato é, simultaneamente, todas essas entidades. Dessa 

concepção de fato, visualizamos o social como integrante da decisão judicial, não por ser 

objeto da prova judicial, nem por ser discurso das partes a ser interpretado pelo julgador, mas 

por ser uma leitura que envolve, simultaneamente, valores (seleções) anunciados pelas partes 

em suas petições, bem como valores (seleções) atribuídos pelo magistrado em sua tomada de 

decisão. Numa frase: a decisão judicial é multifacetada, envolve valoração por interpretação 

de texto de norma, de texto de relato fático, de visão de mundo do magistrado. A decisão, 

sendo assim, é sempre resultante da produção de sentido, portanto entidade coletiva, nunca 

uma escolha pessoal, arbitrária. Não sendo, pois, arbitrária, envolve concomitantemente a 

visão de mundo social e de mundo jurídico de cada um e de todos os atores do processo 

judicial, sem esquecer a mentalidade do judiciário, a cultura jurídica. 

Dessa hipótese, retiramos que o debate sobre o lugar do discurso fático no direito 

não se dá por questão da importância, pela discussão do que do fato adquire relevância numa 

decisão jurídica. A questão é, por que na teoria do direito se insiste em enfatizar um ou outro 

lado, ou seja, direito ou sociedade? 
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Tomando essa problematização, com Bateson podemos refletir sobre a influência 

recíproca e constante entre direito e sociedade, do que nos afastamos da lógica de enfatizar 

um ou outro lado: norma ou fato. Isso se dá porque tanto norma como fato são discursos, 

portanto, integram a comunicação do que se faz jurídico (direito), da produção de sentido do 

direito. Trata-se da idéia de duplo vínculo, difundida por Bateson. 

Voltando-nos ao exame das influências do social no direito (sem destacar o 

retorno das influências do direito no social), observamos, desde textos (discursos) de decisões 

judiciais, a relação direito e sociedade, como é a relação discurso-norma-jurídica e discurso-

fático. Está, portanto, problematizado um dos temas centrais da teoria do direito: a relevância 

da norma jurídica e do fato na decisão jurídica; a produção de sentido do direito no Judiciário. 

Mas, também desde Bateson, deslocamos o debate entre formalismo e ceticismo 

jurídico, ou seja, a polêmica de se o direito está na legislação ou na jurisprudência. Para a 

epistemologia da comunicação a prevalência de um discurso sobre outro, o fático sobre o 

normativo, não pode ser pré-determinada, antes, dependerá da comunicação desenvolvida no 

caso concreto, não por isso reduzimos o debate ao casuísmo, mas reconhecemos que 

elementos imprevisíveis como a psicanálise dos atores envolvidos integra a decisão a ser 

tomada. É o que Bateson nos incentiva a considerar. 

Para refletir sobre esses problemas, examinamos aspectos da epistemologia da 

comunicação de Bateson (2000), nos quais baseamos o argumento de as decisões judiciais 

serem resultado da completude relacional entre o sistema mental abstrato (a mente do julgador 

funcionando como controle racional da decisão) e o sistema material que passa pela mente e 

volta para o mundo real através da linguagem. Dessa visão, sugerimos idéias à análise de 

como se constroem, numa decisão jurídica, mecanismos mentais (cognitivos), os quais 

refletem as estruturas sociais, perceptíveis através da linguagem, dos discursos decisórios 



introdução 
 

14

legislativos, judiciários e sociais (das partes, das provas, da imprensa e tantas outras fontes de 

informação trazidas aos autos processuais), presentes nessas decisões. 

Não se trata de ler a mente dos juízes, nem de se ocupar em estabelecer um 

entendimento do psicológico integrante da decisão judicial. Bateson não é adepto da 

fenomenologia, da filosofia da consciência, mas da cibernética, da teoria da comunicação, do 

construtivismo. Com ele, nossa perspectiva é pesquisar a integração complexa e 

complementar dos discursos legislativos, judiciários e fáticos (sociais) em decisões judiciais, 

para então demonstrar ou refutar o duplo vínculo entre direito e sociedade, por não haver 

prevalência de um ou do outro nas decisões jurídicas tomadas nos tribunais superiores do 

Brasil. 

A pesquisa envolveu o estudo de decisões judiciais coletadas em sites de tribunais 

estaduais e superiores. Adiantamos que, das decisões judiciais observadas, a relevância que se 

dá ao discurso fático e aos aspectos formais ou ao normativo, como fundamento da decisão 

tomada, é complexa, depende de uma multiplicidade de fatores. Não por isso não pode ser 

observada, explicada, diagnosticada, demonstrada, pesquisada. 

Ocorre que não é novidade a importância do discurso fático na tomada de decisão 

judicial. Então, o que trazemos de novidade? Ao questionar a dicotomia norma/fato tomando 

por ponto de partida que as decisões jurídicas envolvem simultaneamente o factual e o 

normativo, tem-se lançado ao debate a insuficiência das explicações atuais da decisão 

jurídica: literalidade versus arbitrariedade. É que não há como pré-estabelecer (literalidade, 

formalismo), sem análise do uso dos discursos da decisão jurídica em cada caso concreto, de 

que recursos os juristas se valerão para “validar” suas decisões, assim como não é possível 

predizer qual discurso, se normativo ou fático, terá maior relevância num caso concreto. 

Contudo, não caímos no ceticismo sobre as regras, como explica Herbert Hart 

(1961), mas convidamos os teóricos do direito a ampliarem suas pesquisas sobre as fontes de 
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informação usadas pelos juristas num caso concreto (STAMFORD DA SILVA, 2000), pois, 

ainda que a complexidade da decisão jurídica esteja oculta na teoria do direito, não por isso, é 

inexplicável. 

Realizamos esta pesquisa em vista de verificar a aplicação teórica da 

epistemologia ecológica (cibernética) e da proposta de visão circular de Gregory Bateson à 

prática do direito. Observamos, pois, o quanto a relevância do fático é capaz de provocar 

mudanças no sentido do direito. Foi o que constatamos da observância de decisões jurídicas 

envolvendo o reconhecimento de paternidade, quando o sentido do instituto “coisa julgada”, 

um dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, sofreu grande mudança 

diante da relevância que o discurso fático da irrefutabilidade do exame de DNA: chegamos à 

flexibilização da coisa julgada. Significa que mesmo nas decisões nas quais o discurso fático 

possui relevância maior que o normativo, o fato comprovado (a paternidade) modificou o 

sentido jurídico de imutabilidade da coisa julgada. Para explicar essa situação, recorremos a 

Bateson o qual nos leva a afirmar que não há separação, na mente, entre o fático e o 

normativo. O contexto dá lugar à fixação de relevância do fático na comunicação jurídica, é 

na linguagem que se pode distinguir factual e normado; mentalmente, eles continuam 

constituindo uma coisa só, sem dualidade. Isso é visto tanto numa mesma decisão na qual o 

relator, por vezes, justifica a relevância do fato com fundamento no jurídico (norma ou 

princípio) ou, em decisões diferentes, pelo mesmo caminho de relevância, todavia, agora pelo 

normativo. 

Amplo nosso objeto, promovemos delimitação através do critério matéria, 

temática de discussão. Como antecipado no parágrafo anterior, optamos pela temática da 

relativização da coisa julgada em ações de investigação de paternidade, quando do uso do 

DNA, como prova da verdade “real”, veio a provocar mudança no sentido jurídico da 

expressão “coisa julgada”. É que o exame de DNA se tornou instrumento jurídico de prova 
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considerada indiscutível, o que gerou a construção de posições jurisprudenciais, quando o fato 

passou a ter lugar de elevada relevância (WELTER, 2002; PEREIRA, 1998). Esta temática 

trouxe de volta o debate sobre o limite de importância que o fático, o concreto, a realidade do 

social, pode adquirir no direito, chegando a alterar o sentido, o discurso jurídico, a 

mentalidade jurídica, a cultura do direito. 

Com o objetivo de observar o convívio entre o discurso-norma-jurídica e 

discurso-fático na decisão judicial, pesquisamos a relevância que o fático pode adquirir do 

discurso decisório ao ponto de alterar os limites do direito, do mundo jurídico. A análise da 

relevância do social no jurídico, através da relação fato-norma, foi nosso objetivo ao 

problematizar o modo como se dá a produção de sentido do direito desde decisões jurídicas. 

Com isso, verificamos a adequação das concepções epistemológicas de Bateson 

sobre análise da linguagem e relação mapa-território, ou seja, da necessária união entre mente 

e matéria, à realidade jurídica. 

Com a adoção da perspectiva sociológica, tomamos a valoração jurídica do factual 

como uma decisão realizada pelo jurista (advogado, procurador, promotor, magistrado), disso 

resultando, na prática forense, através da decisão jurídica, que as valorações integram o 

direito não porque são previstas em normas jurídicas estatais, mas porque a comunidade 

jurídica assim vive, assim se comunica. 

Ainda como introdução, esclareçemos a perspectiva de ciência que pautou nossa 

pesquisa. Refiro-me à idéia de objetividade científica. É que não cabe mais insistir na 

objetividade da forma como foi proposto pela física social de Comte (CASTRO; DIAS, 

1999), não se trata de pensar o fato como objeto físico, fato-social, como em Durkheim 

(1990). Tampouco se trata de lançar a atividade de pesquisa no vale tudo da subjetividade, já 

que a escolha do tema não pode ser controlada por qualquer elemento de objetividade. O que 



introdução 
 

17

acontece é que a subjetividade da escolha do tema, não transpassa a objetividade do 

levantamento e da análise dos dados (OLIVEIRA, 2004, 140). 

Aliás, “a neutralidade científica é exigida como recurso para evitar que o trabalho 

se limite a ser uma denúncia, uma opinião pessoal. Isso não é saber acadêmico, muito menos 

científico” (STAMFORD DA SILVA In: CASTRO JÚNIOR, et tal, 2005, p. 34). Essa, 

inclusive, é uma questão ética: o pesquisador, incluído na comunidade dos observadores de 

determinada área do conhecimento, não tem liberdade plena para excluir dos dados coletados 

que venham a contrariar sua hipótese inicial. Antes, cabe ao pesquisador expor todos os 

dados. Dessa forma ética, a contribuição para a comunidade científica é lembrar o quanto 

hipóteses são refutáveis. Isso não quer dizer que o pesquisador seja ideologicamente neutro ou 

que ele não possa ter suas próprias opiniões e expectativas. Quer dizer que, no momento de 

coletar dados de realidade, – seja jurídica ou sociológica – seu argumento deverá estar 

fundamentado numa postura metodologicamente neutra, como condição indispensável para a 

elaboração de um trabalho que se pretenda minimante científico (OLIVEIRA, 2004, p. 140-

141). 

Neutralidade e objetividade científicas são limitas até mesmo porque “as teorias 

científicas nunca são inteiramente justificáveis ou verificáveis, mas, não obstante, são 

suscetíveis de se verem submetidas à prova”, de tal sorte que “a objetividade dos enunciados 

científicos reside na circunstância de eles poderem ser intersubjetivamente submetidos a 

teste” (POPPER, 2002, p. 46). Não se pode admitir a tese de que a objetividade da ciência 

repouse na objetividade do cientista, pois, o que chamamos objetividade, está atrelada ao 

método crítico, conforme Popper (1978, p.16-22). 

Justamente por essa visão de ciência, optamos por marco teórico a ecologia do 

espírito com Gregory Bateson, a qual acrescemos a concepção de blending com Mark Turner 

e Gilles Fauconnier, os quais temos como atualizadores da visão de comunicação em Bateson. 
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Assim, podemos afirmar que, na tomada de decisão jurídica, estão presentes, 

simultaneamente, o discurso-fático e o discurso-norma-jurídica, o que envolve a realização de 

“ajustes” entre o discurso-da-norma-jurídica-estatal e o discurso-fático da situação 

socialmente vivenciada. 

Esse referencial teórico nos permitiu tratar as tradicionais dicotomias jurídicas (as 

tensões entre conceitos como subjetividade e objetividade, substancialismo e formalismo, 

justiça e segurança) como dualidades aparentes. Assim, essas tensões se tornam perceptíveis 

ao observarmos o direito desde a comunicação, portanto, da linguagem e da interação. Por 

isso, direito é forma de comunicação, não no sentido de formalidade, e, a partir dela, é 

possível atribuir sentido ao “vivido”, inclusive porque, “o fato” é um relato, o sentido que os 

juristas pretendem construir com suas decisões, sejam elas fruto de petições ou de sentenças, 

acórdãos ou súmulas. 

No primeiro capítulo, apresentamos as mudanças terminológicas que vivenciamos 

desde a epistemologia da comunicação de Bateson e da Gramática sistêmico-Funcional de 

Mathiessen e Halliday. Sem essa revisão terminológica não teríamos como desenvolver a 

pesquisa observando a possibilidade de o discurso fático promover mudanças no direito, até 

mesmo antecipando mudanças na legislação, como resultante do duplo vínculo entre o direito 

oficial e a sociedade. Ou ainda, observamos o valor de relevância atribuído ao “fato” pela 

comunidade jurídica como forma de produzir sentido no direito, ao tornar o fático linguagem 

referencial. 

Diante disso, investigamos o fático na produção de sentido do direito desde a 

decisão jurídica. Para isso, e com a pretensão de tratar de tema atual, optamos pela questão da 

flexibilização da coisa julgada, onde analisamos decisões sobre o exame de DNA como fato 

modificador da rigidez desse instituto jurídico. 
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Uma questão transversal é a relação entre a necessidade de haver legislação como 

forma de estabelecer critérios à compreensão do direito, e a justiça. Ou seja, o dilema 

dogmático entre segurança e justiça, composto de problemas como a variabilidade 

interpretativa da legislação vigente, as tentativas de uniformização da jurisprudência como 

garantias de segurança, as soluções judiciais quando existe lacuna da lei, dentre outros. 

Utilizamos as técnicas de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, 

principalmente porque os documentos jurídicos possuem conteúdo previsto e avaliado pelo 

direito, mas, numa perspectiva sociológica, não são vistos à luz do direito positivo que incide 

neles, e sim à luz do contexto social no qual se coloca o fenômeno jurídico contido no próprio 

documento (TREVES, In: SOUTO; FALCÃO, 2002, p. 67). 

A metodologia indicada na pesquisa documental engloba também a avaliação ou 

análise clássica (interna e externa) e quantitativa do documento. A análise clássica permite a 

identificação de linhas essenciais e aspectos secundários de um conteúdo documental, bem 

como de sua autenticidade e repercussão social. Já a análise quantitativa, em sede de 

contribuição à clássica, no tocante ao seu caráter intuitivamente subjetivo, ajuda com uma 

técnica particular pela qual o conteúdo dos documentos é decomposto em seus elementos 

constitutivos (palavras, frases, parágrafos, etc.), que são classificados em categorias e 

calculados em números e intensidade (TREVES, In: SOUTO; FALCÃO, 2002, p. 63-64).  

Nesse sentido, nossa coleta de decisões judiciais, a princípio, seria feita manual e 

pessoalmente junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, todavia, salientamos 

que, em consulta eletrônica à jurisprudência do Tribunal, sob os argumentos: “dna coisa 

julgada”, não foi encontrada nenhuma decisão sobre a matéria específica em discussão. E, sob 

o argumento de pesquisa: “investigação de paternidade dna”, cinco decisões aparecem, porém 

versando sobre outros assuntos (descabimento da ação, ações sem fundamentação, a 
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destempo, etc) e não sobre relativização da coisa julgada a partir da relevância do aspecto 

fático.  

Recorrendo à doutrina, localizamos citações de acórdãos de vários Tribunais de 

Justiça Estaduais, bem como do Superior Tribunal de Justiça. Iniciamos, assim, a coleta de 

dados separando decisões cuja problemática fosse a adoção ou repúdio à tese da relativização 

da coisa julgada, a partir do exame de DNA (prova fática). Para tanto, utilizamos vários 

argumentos de pesquisa, tais como: “coisa julgada dna”; “investigação de paternidade dna”; 

“relativização coisa julgada”. 

Ocorre que nem sempre foi possível encontrar todas as decisões citadas pela 

doutrina (PEREIRA, 1998; LEITE, 2002; WELTER, 2002), e, quando possível, muitas vezes, 

elas não possuíam inteiro teor ou real correspondência com o tema, ou seja, não delineavam 

claramente a relação entre direito e sociedade, e a influência do fato no direito. 

Diante disso, pesquisamos decisões no site do Supremo Tribunal Federal, tendo 

sido encontradas algumas, em número bastante reduzido, sobre relativização da coisa julgada 

a partir de questões constitucionais no âmbito normativo e não especificamente sobre o 

argumento da prova fática. 

Decidimos, então, utilizar decisões que denotem a discussão relevância do 

argumento fático, encontradas, principalmente, na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, e que trazem expressões (como “verdade real”) muito utilizadas para definir a prova 

fática do DNA nas decisões judiciais, ou o lugar do fato na decisão. 

Paralelamente, efetuamos pesquisa jurisprudencial por meio eletrônico nos 

Tribunais de Justiça Estaduais, principalmente daqueles cujos acórdãos aparecem com 

freqüência nas obras doutrinárias, sendo que encontramos mais decisões com inteiro teor 

disponível e acessível para consulta, como no caso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 

do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Outras decisões, sem inteiro teor, mas interessantes 
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pelo objeto, foram encontradas na jurisprudência dos Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro e 

do Estado de Minas Gerais. Contamos também com uma seleção de decisões de outras 

instâncias conduzidas pela relevância do fato ou da norma na escolha do fundamento 

decisório. 

Há que se ressaltar, entretanto, que a perspectiva de análise da relação direito e 

sociedade, fato e norma, a partir do duplo vínculo não se reduz às decisões sobre relativização 

da coisa julgada através da prova de DNA. Mas, por razões de ordem temporal, nosso corte 

epistemológico se fixou nessas decisões, embora elas não sejam as únicas que denotam a 

existência da dupla vinculação no discurso judicial. É o caso de decisões, também por nós 

coletadas, referentes à união homoafetiva, quando são reconhecidos diversos direitos, porém 

não acobertados pela legislação, bem como decisões sobre a função social da propriedade e a 

justa distribuição de terras. Essas decisões, ainda que analisadas, não estão relatadas nesta 

dissertação. 

Não nos compete aqui verificar se o fato é sempre responsável pela aplicação do 

direito – uma espécie de matriz jurídica - ou pelas mudanças de visão da comunidade jurídica, 

apenas nos propomos a identificar casos de mudança do direito pelo fático, como vivemos 

com a relativização da coisa julgada. Dessa forma, um princípio constitucional solidificado, 

coisa julgada, atrelado a outro princípio basilar no Estado Moderno, a segurança jurídica, 

sofreram alteração porque o fático adquiriu relevância acentuada. O que poderia não ter 

ocorrido. Os magistrados poderiam simplesmente negar direito estatal alegando limite do 

sistema jurídico, porém, não foi isso o que vivenciamos, ainda que posicionamentos e 

discussões em torno dos princípios da segurança jurídica e da justiça apresentem suas 

resistências. 

Iniciamos expondo nossa compreensão do pensamento de Gregory Bateson. 

Traçamos aí, as linhas gerais da epistemologia em Bateson, procurando definir seus contornos 
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e parâmetros, além de apontar as idéias centrais que nos fornecem munição para o 

enfrentamento dos problemas com os quais trabalhamos. 

Procuramos, também, destacar as bases da epistemologia de Bateson nas quais 

iremos encontrar as idéias traduzidas na gramática sistêmico-funcional de Halliday e 

Mathiessen, fundamentais para a compreensão da formalização da linguagem, e o 

entendimento de como se dá a ligação entre o social e a linguagem, entre a coisa ou objeto, a 

mente (idéia do objeto) e a palavra (que representa o objeto). 

Seguimos explicando os fundamentos epistemológicos de Bateson na chamada 

causalidade circular (DELL,1986), teoria da lógica circular, a qual traz a diferenciação entre 

níveis de comunicação e tipos lógicos (abstrações que formam diferenças entre objetos), 

quando os tópicos mentais presentes no processo cognitivo, como na idéia de contexto marca 

pela comunicação como processo interativo, dá lugar ao paradoxo na linguagem sem 

invalidação de argumentos ou descontração de verdades, como na perspectiva batesoniana. 

No segundo capítulo, como continuidade e desdobramento da apresentação da 

teoria da comunicação de Bateson, debatemos o processo da tomada de decisão, como 

processo cognitivo e comunicativo. Trata-se da fixação flexível de enunciados jurídicos. 

Aqui, questionamos, por exemplo, como as informações levadas a um Tribunal são 

processadas e se transformam em informações relevantes, no decorrer do processo judicial, 

para a tomada de decisão. 

Para tratar dessa questão nos valemos da tese de que a concepção de idéias (o 

pensamento, o aprendizado, a compreensão, o raciocínio) é um processo flexível, porém 

determinante (BATESON, 2000), e, além disso, decorrente da dupla função da linguagem 

(base da flexibilidade na fixação de sentido). O ponto de partida foi a observação circular e 

recursiva como forma de superação da dicotomia fato/norma, tomando-as como um todo 

integrado pelo valor (elemento abstrato cuja observância só é possível através da 
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representação lingüística). É na construção mental e material, a partir de critérios como tempo 

e causalidade, que procuramos conceber fato e norma de maneira integrada – pressuposto da 

visão circular da teria da comunicação de Bateson, matéria analisada no capítulo 3. 

No entanto, para demonstrar como as relações de causalidade no direito fogem a 

concepção da decisão judicial como silogismo lógico-formal, através da teoria da 

comunicação de Bateson, no capítulo 4, apresentamos a pesquisa empírica, cujo objeto são os 

discursos jurídicos ou decisões judiciais que discutem a relevância do elemento fático no 

direito. A partir da análise do uso do discurso fático nas decisões pesquisadas é que 

verificamos como ocorre a produção de sentido no direito com auxílio das noções de duplo 

vínculo e recursividade de Gregory Bateson. Após o que, escrevemos nossas reflexões finais. 



 

 

1. EPISTEMOLOGIA DA COMUNICAÇÃO: O VALOR DO SOCIAL NO JUDICIAL 

 

1.1 A linguagem e o social a partir de Gregory Bateson 

 
O pensamento de Gregory Bateson se revela interdisciplinar e influente em vários 

campos da Ciência, principalmente nas Ciências Sociais, talvez por ele ser, por formação e 

por prática, biólogo e antropólogo. Além de sua enorme contribuição para Antropologia, 

Biologia, Cibernética, Ecologia, Terapia Familiar, Psicologia Social, visualizamos a 

aplicabilidade de suas idéias sobre linguagem e comunicação para o estudo do fenômeno 

jurídico, para explicar através do discurso judicial como o direito se relaciona com o sistema 

social e qual a importância deste nas decisões judiciais. 

Antes, vejamos as premissas que compõem o pensamento de nosso marco teórico. 

A primeira delas constitui sua base epistemológica. Aliás, é preciso dizer que palavra 

epistemologia em Bateson possui diferentes significados porque ele a usa pelo menos em 

cinco sentidos diferentes: a) a epistemologia como teoria do conhecimento; b) a epistemologia 

como paradigma; c) a epistemologia como cosmologia biológica; d) epistemologia como 

ciência; e também, e) epistemologia como estrutura do caráter (DELL, 1986). 

Em todos esses sentidos, a epistemologia é inseparável da ontologia, porém não se 

confunde com ela, pois, como salienta Paul F. Dell (1986), não são campos de estudo 

diversos, mas sim, correlatos, complementares. A ontologia seria uma estrada não percorrida, 

enquanto o resto dos caminhos, assim, quase tudo, é epistemologia para Bateson: 

“epistemologia é uma denominação de certa forma mais geral que abrange tanto as teorias da 

evolução quanto as teorias da mente” (BATESON, 2001, p. 36). 

É o que encontramos, inclusive, quando Bateson relaciona o estudo da psicologia 

dos alcoólicos anônimos com a teoria dos sistemas em seu texto The Cibernetcs of  self: a 
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theory of alcholism (BATESON, 2000, p. 309-337), ao distinguir epistemologia de ontologia 

para analisar os “erros epistemológicos”. Assim, escreve: 

Há, primeiro, problemas acerca de como as coisas são, sobre o que é uma pessoa, e 
que espécie de palavra é essa. Esses são os problemas de ontologia. Segundo, há 
problemas sobre como conhecemos algo, ou mais especificamente, como 
conhecemos que parte do mundo isso é,                       
e que espécie de criaturas nós somos que podemos aprender algo (ou talvez nada) 
dessa natureza. Esses são os problemas de epistemologia (2000, p. 313)2 

Todavia, a tentação de separação entre epistemologia e ontologia é difícil, pois ao 

longo da história, elas quase nunca se encontram separadas, pois sua aproximação é 

praticamente inconsciente através de “estruturas cognitivas”, de que resulta uma unidade de 

pressupostos (BATESON, 2000, p. 314). 

Se a possibilidade de diferenciação da epistemologia está em responder a como e 

não a o que as coisas são, a epistemologia da Cibernética preocupa-se com o problema de 

como se dá o “processo de informação” (BATESON, 2000, p. 315), nesse processo é que se 

encontra a chave para entendermos comunicação em Bateson. 

Alguns conceitos da Cibernética ajudaram a formar uma compreensão sobre o 

modo como as pessoas conhecem o mundo e comunicam suas percepções. É basicamente nas 

teorias de Norbert Wiener3 que Bateson encontra uma relação fundamental para o 

desenvolvimento das suas idéias sobre processo cognitivo. Essa relação se estabelece entre o 

sistema sobre o qual se fala e aquele que dele fala (sujeito), e que nele está inserido. 

25133133                                                 
2 No original: There are first the problems of how things are, what sort of a world this is. These are the problems 
of ontology. Second, there are the problems of how we know anything, or more specifically, how we know what 
sort of a world it is and what sort of creatures we are that can know something (or perhaps nothing) of this 
matter. There are the problems of epistemology. 

3 Entre os anos de 1946 e 1953, Norbert Wiener integrou o grupo reunido sob o nome de Macy Conferences, 
contribuindo para a consolidação da teoria cibernética junto com outros cientistas renomados: Arturo 
Rosenblueth, Gregory Bateson, Heinz von Foerster, John von Neumann, Julian Bigelow, Kurt Lewin, Lawrence 
Kubie, Lawrence K. Frank, Leonard J. Savage, Margaret Mead, Molly Harrower, Paul Lazarsfeld, Ralph W. 
Gerard, Walter Pitts, Warren McCulloch e William Ross Ashby; além de Claude Shannon, Erik Erikson e Max 
Delbrück. Foi Wiener que visualizou que a informação como uma quantidade era tão importante quanto a 
energia ou a matéria. 
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(RODRÍGUES M.; OPAZO B., 2007, p. 94-95). Todavia, não há em Bateson preocupações 

com critérios de objetividade e subjetividade, na linguagem, pois sua proposta está 

relacionada à superação da dicotomia cartesiana entre sujeito e objeto. Para além da ciência 

natural, Bateson procura um aliado numa ciência relativamente nova - a ecologia, para tentar 

livrar-se de suposições mecanicistas (HARRIES-JONES, 2005). 

Isso demonstra uma posição flexível e aberta diante da produção de conhecimento 

científico, pois Bateson esclarece que nas ciências sociais as repostas não possuem alta 

rigidez, nem a clareza objetiva e com intenções definitivas como nas ciências exatas: 

Seria uma grande-simplificação - e igualmente falso – dizer que ciência 
necessariamente advém da construção e da comprovação empírica de sucessivas 
hipóteses de trabalho. Entre físicos e químicos pode haver alguém que realmente 
proceda dessa maneira ortodoxa, mas entre os cientistas sociais é diferente. Nossos 
conceitos são vagamente definidos - uma neblina obscura, em linhas predefinidas, 
ou ainda não delineadas – e nossas hipóteses são ainda tão vagas que raramente 
podemos imaginar qualquer instância crucial em que toda investigação seja testada4 
(BATESON, 2000, p. 107). 
 

Seu trabalho está centrado na polaridade entre sujeito e objeto, pois, “a ecologia, 

de fato, parece propícia para um deslocamento do sujeito cartesiano e, com ele, da série de 

oposições que inclui aquela entre natureza e cultura” (VELHO, 2001, p.135). 

Essa nova concepção entende o homem e a sociedade como integrantes do mundo 

biológico e natural. Com isso, destrói-se o fundamento da obediência mecânica a leis que 

funcionariam como se fossem as de uma natureza artificial. Porém, essa tentativa de 

aproximação entre natureza e cultura mostra-se paradoxal, a priori. 

Com Bateson (2000), vemos que se trata do reconhecimento de que as 

propriedades não são das coisas em si, nem estão nelas; são apenas diferenças entre essas 

coisas, e só existem em relação umas as outras. Assim, um fato não é jurídico por si, é 

jurídico em relação a outro. Portanto, também é possível reconhecer que a experiência 
26133133                                                 
4 No original: It would be an oversimplification – it would even be false – to say that science  necessarily  
advances by the construction and empirical testing of successive working  hypotheses. Among the physics and 
chemists there may be some who really proceed in this orthodox  manner, but among the social scientists there is 
perhaps not one. Our concepts are loosely defined – a haze of chiaroscuro prefiguring sharper lines still undrawn 
–and our hypotheses are still so vague that rarely can we imagine any crucial instance whose investigation will 
test them. 
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perceptiva pode ser subjetiva, o mesmo não acontecendo com os caminhos que levam a 

percepção e ao conhecer, ou seja, com os processos que levam a essa experiência. Não é um 

tributo ao objetivismo, tampouco ao subjetivismo. 

Como exemplo, Bateson utiliza a metáfora da produção de energia para relacionar 

forma e conteúdo em lingüística. Assim: “as leis de conservação de energia e matéria 

concernem à matéria de substância e não de forma. Mas, processos mentais, idéias, 

comunicação, modelos, etc., são matéria de forma e não de substância” (BATESON, 2002, p. 

XXXII). Entretanto, não se pode confundir informação com energia: “Um observador é um 

ser vivo, a vida do observador é um pressuposto prévio à observação” (RODRÍGUES M.; 

OPAZO B., 2007, p. 95)5. 

Isso nos leva a entender que algo como a gramática é em Bateson objeto de forma, 

ou uma maneira específica de formalização da linguagem. A partir daí é que se constrói um 

longo caminho que liga os fatos da vida real e o conhecimento que temos sobre a estruturação 

do pensamento, ordem e sistema, especialmente trazidos à esfera jurídica. 

Nosso interesse remonta, anteriormente à expressão comunicativa, à formação da 

linguagem e, por isso, nos reportamos a Fauconnier e Turner (2003, p. 189-191) para 

compreendermos a origem psíquica da comunicação. Essa referência inclusive nos permite 

lembrar que a capacidade de integração conceitual é um processo interno (mental, 

psicológico), enquanto que a linguagem é um processo social externo, que depende da 

comunicação. Por isso, na formalização da linguagem, quanto maior for a capacidade de 

combinar conceitos, maior também será a capacidade gramatical integrativa. Isso significa 

que mais variadas são as possibilidades de combinações entre sentidos e noções acerca de um 

termo, e mais flexíveis e imprevisíveis podem ser as falas dos emissores de mensagens – 

como os juízes funcionando nos processos. 

27133133                                                 
5 No original: Un observador es un ser vivo, la vida del observador es un supuesto previo a la observación. 
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1.2 A gramática sistêmico-funcional de Halliday: formalização da linguagem em Bateson 
 
 

As idéias de Bateson sobre formalização da linguagem, as operações mentais, bem 

como o apoio que une a teoria dos sistemas à lingüística, em suas obras, remontam ao que 

Mathiessen e Halliday chamam de Gramática sistêmico-funcional. Esta última, preocupa-se, 

dentre outras coisas, com a ideologia do discurso e cuja premissa, segundo Fowler (2004), é 

que em lingüística, a função determina a forma, pois para Mathiessen e Halliday, a 

“Gramática é um subsistema de uma linguagem, especificamente um sistema de palavras de 

uma linguagem” (Systemic Functional Grammar)6, e esse subsistema se utiliza de símbolos 

que possuem uma referência abstrata – as idéias que representam. 

A gramática, inclusive, insere valor e, nesse sentido, ela é função, pois na relação 

argumento e valor há a função. Então, sistema e função dizem respeito à utilização das 

estruturas e organizações gramaticais (sistema) por alguém e para algum propósito (função) 

dentro do processo de comunicação. Nesse sentido, gramática e semântica se conectam. 

A relação entre a gramática e outros sistemas de comunicação pode ser mapeada 

entendendo-a como recurso para criação de significados através de símbolos, como são as 

palavras. Como assim? Esclareço: o uso convencional da gramática corresponde ao conjunto 

de regras que orientam o nosso falar e a nossa escrita. Trazendo esse raciocínio ao direito, 

pode-se pensar o direito como sistema de normas que definem comportamentos sociais. 

Nesse sentido, ambos os conjuntos (tanto o de regras da fala e da escrita, quanto o 

do agir social) referem-se a uma normatividade e esta, por sua vez, está relacionada a outras 

referências. Assim sendo, a semântica, por exemplo, serve de referência ao conteúdo da 

gramática, da mesma forma, a sociologia se apresenta como ciência referencial para o direito, 

28133133                                                 
6 A referência é: MATTHIESSEN, Christian; HALLIDAY, M. A. K. Systemic Functional Grammar: a first 
step into theory. Disponível em: 
http://minerva.ling.mq.edu.au/resourse/VirtuallLibrary/Publications/sfgfirststep/SFG>Acesso em: 23/05/2007. 
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pois o social também é normativo, e a vida em sociedade produz várias formas de controle e 

padrões de comportamentos. 

A relação entre gramática e semântica é estreita. Considerando a teoria sistêmico-

funcional, a gramática passa a ser entendida como ferramenta para criação de significado. 

Além da semântica, a sintática também serve de referência, só que organizacional, para a 

gramática. 

Há dois dentre três campos em que a gramática pode atuar. Um é o campo 

ideacional (campo das idéias) e o outro é o textual (campos do texto ou discurso). A primeira 

dimensão do quadro tridimensional de análise proposto por Fairclough (apud HALLIDAY; 

MATHIESSEN, 2007) é a análise textual, que usa o aparato da Lingüística Sistêmico-

Funcional (LSF) de Halliday (2007). 

A criação de significado, no entanto, conta com o que Halliday chama de 

estratégias semânticas. Essas estratégias dizem respeito ao uso de recursos gramaticais que 

nos ajudem a expressar uma função de palavra (ordem e significado de palavra). Isto é, na 

escolha do modo gramatical (indicativo, imperativo, condicional) que iremos usar para nos 

expressarmos, encontramos os recursos que indicam o significado do que vamos dizer. Essa 

escolha é realizada estruturalmente, segundo Halliday, e o modo gramatical funciona como 

subsistema de referência para a gramática. 

De início, poderíamos chamar a gramática de Halliday de funcional, pois ela está 

baseada no argumento de que os componentes essenciais do significado na língua seriam 

componentes funcionais. No entanto, firmou-se, em português, a expressão “gramática 

sistêmico-funcional” porque a proposta de Halliday foi a de identificar a gramática com uma 

organização de categorias estruturais da língua, e ao mesmo tempo com um modelo de 

descrição das funções exercidas por estas categorias.  É sistêmico porque visualiza a 

gramática como um sistema de escolhas potenciais, cuja motivação não é aleatória ou 
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arbitrária, e ao mesmo tempo, é funcional, porque busca explicar as implicações 

comunicativas das escolhas feitas dentro desse sistema.  

Assim, a gramática sistêmico-funcional envolve funções altamente generalizadas 

(meta-funções), quais sejam: a função interpessoal, a ideacional e a textual, as duas primeiras, 

“apontam na direção de dois fenômenos lingüísticos, o ‘mundo social’ e o ‘mundo natural’(...) 

Portanto, construímos um modelo do que cada um pode na ação (ideacional), e estabelecer 

quem dá as ordens a quem (interpessoal)” (MATTHIESSEN; HALLIDAY). E, a relação que 

estamos esboçando no âmbito comunicativo é interpessoal, pois envolve a expressão do 

campo ideacional no mundo concreto através da palavra. Essas estratégias vão da adulação até 

persuasão (campo da retórica). 

Então, o modo gramatical é comumente relacionado à intenção do falante ou 

emissor. A intenção está no plano ideacional, e, embora pese na relação entre o que se diz e o 

que se quer dizer, essa ligação nem sempre é perfeita. Mas, a função do modo é indicar o 

significado ou sentido daquilo que se diz. Em português os modos que utilizamos são o 

indicativo, o condicional e o imperativo. 

Na construção da linguagem vão ocorrendo escolhas de modo ou tipo gramatical, 

bem como do tempo, forma positiva ou negativa de declaração, e outras peças do quebra-

cabeça, que envolvem dezenas de aspectos de formação de conteúdo. Em outras palavras, 

monta-se uma verdadeira colcha de retalhos a partir do sistema gramatical. 

Temos, então, nova relação: estratégia de organização e sistema. Sua relação é, 

para a linguagem, a mesma existente entre paradigma e sintagma. Trata-se de mais uma 

relação inter-sistêmica. O sistema paradigmático é o sistema dos significados e o sintagmático 

é o da estrutura organizacional desses conteúdos, algo mais específico ou que torna o sentido 

das palavras mais específico. 
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Todas essas noções são usadas por Bateson para explicar determinados processos 

cognitivos relacionados a alguma dinâmica reflexivamente social, como na maior parte dos 

discursos, inclusive o jurídico, em que determinadas noções, como questões de fato e de 

direito, estão sempre relacionadas a valores e sentidos variáveis. 

As mensagens expressas pela gramática possuem funções dentro do processo de 

comunicação. Isto quer dizer que cada frase ou oração é constituída a partir de um para quê, 

ligado a estruturas gramaticais e a referências mentais de significados (semântica). Forma e 

conteúdo estão, nesse sentido, interligados, e a “escolha” pelo uso de uma expressão ou outra 

dentro de um texto indica a inclusão de certos significados e a exclusão de outros. 

Contudo, para entender melhor sobre quais estruturas se fundamenta a 

epistemologia de Bateson, devemos retornar a análise dos conteúdos da Cibernética adotados 

para fundamentar a sua postura não-cartesiana, como é sua proposta de análise circular dos 

fenômenos, da circularidade observador/objeto-observado. 

1.3 Lógica ou causalidade circular em Bateson. Noções epistemológicas 

 
As maiores críticas ao pensamento ecológico se baseiam no que Harries-Jones 

(2005) chama de estilo acadêmico de necessidade de fixação e de significados precisos, ao 

que Bateson responde em seus escritos com o argumento de que as idéias fundamentais nunca 

são fáceis de alcançar e não podem ser absorvidas de maneira apressada. A saída que ele 

encontrou foi a não-linearidade, isto é, a circularidade, para ele inerente a toda comunicação. 

A construção de uma espécie de lógica circular em Bateson tem início com o livro 

Comunicação: a matriz social da psiquiatria, publicado em 1951, em parceria com Ruesch. 

Neste trabalho, e posteriormente no livro Naven (1958), Bateson analisa a lógica linear em 

que se baseia a cibernética. Neste ponto o autor faz suas primeiras considerações críticas que 

podem ser consideradas anticartesianas, ou uma negação ao princípio da imparcialidade, já 



epistemologia da comunicação: o valor do social no judicial 
 

32

que propõe a não-exclusividade da relação linear e dialética sujeito-objeto, ou da relação 

sujeito x objeto. 

A questão é saber como as idéias que temos sobre as coisas se formam em nossas 

mentes. Elas seguiriam uma seqüência linear progressiva, uma constante que nunca volta a 

seu início, como num desenvolvimento circular (BATESON, 2002, p. 243)? E mais, como a 

lógica linear, que trabalha com argumentos progressivos, responde às “argumentações 

circulares”, aquelas que não seguem uma seqüência contínua, considerando estas como a 

regra geral e não a exceção no mundo real (BATESON, 2002, p. 31)? 

Bateson aposta numa relação circular ou dialógica, onde sujeito-objeto-sujeito-

objeto e outros fatores, como o contexto de observação e de interação, fazem parte de um 

processo muito mais complexo sob o aspecto da comunicação. Assim, a partir do livro Mind 

and Nature, a lógica circular é apresentada como uma relação de causalidade, já que o 

contexto entra na relação de observação e enunciação (comunicação) dos objetos, através 

também do fator tempo, proporcionando uma abertura lingüística que rompe as estruturas 

paradoxais e de contradição ligadas à lógica linear. 

As implicações disso no discurso: podemos superar paradoxos como “toda regra 

possui uma exceção!”, pois se considerarmos o tempo nas sentenças e enunciados, o que 

dizemos pode ser verdadeiro ou falso ou ambas as coisas, dependendo do momento, do modo 

e do contexto em que estamos dizemos. Essa relação casual será mais bem explicada no 

capítulo 3, sobre causalidade no direito. 

1.4 Dos níveis de comunicação 

 
Os níveis de comunicação mencionados na obra de Bateson mostram uma ligação 

com a gramática sistêmico-funcional e a sociolingüística interacionista. Elas possuem uma 

relação de fundo. Notadamente quanto ao que a gramática chama de “meta-função”.  Esta 

seria uma função exógena do processo comunicativo. Tem a ver com a interação e com o 
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feedback. Quanto aos níveis de comunicação, Bateson os divide levando em conta o grau de 

abstração maior ou menor. Quando maior, tratamos de mensagens metalingüísticas, e quando 

menor, tratamos de mensagens meta-comunicativas. O que Gregory Bateson chama de meta-

mensagem (conceitos ou idéias pré-definidas não verbalizadas), pode estar em diferentes 

níveis de abstração (STAGOLL, 2006, p. 127), considerando o discurso como construto. 

Uma importante função dos níveis de comunicação é ajudar na distinção entre o 

mundo da lógica e o mundo da natureza. Levando em conta uma conversa em que há 

confusão ou não recodificação desses níveis, estaremos diante de contradições ou paradoxos 

incompatíveis com o mundo da lógica. Ocorre que no mundo real paradoxos e contradições 

são menos problemáticos e não implicam diretamente ou absolutamente em ilegitimidade ou 

invalidade de um argumento. 

Vale observar que, embora, a comunicação tenha uma ou mais de uma função, do 

ponto de vista pragmático, que tem a ver com a expressão de idéias, sempre há uma parte da 

mensagem que permanece implícita e incógnita.  

E, quase sempre, as mensagens possuem indicações, estas mesmas que podem ser 

encontradas também dentro das estratégias semânticas, para lembrar dos padrões sistemáticos-

funcionais de Halliday. 

 
 
1.5 Da Teoria dos tipos lógicos 

 
Da proposta de revisão metodológica de Bateson, o ponto central corresponde à 

noção de que os hábitos mentais e comunicativos naturais são incompatíveis com a lógica 

formal, pois estão em planos distintos. Disso resulta a já mencionada distinção entre o mundo 

da lógica e o mundo da natureza. 

 A teoria dos tipos foi concebida por estudiosos de lógica e matemática, porém a 

“moderna teoria dos tipos” é, em parte, uma resposta ao paradoxo de Frege ou também 
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“paradoxo russelliano” discutido na obra em Principia Mathematica, de Russell e 

Whitehead (BATESON, 2000, p.180). Esta teoria é, ademais, um ponto fundamental para o 

desenvolvimento da cibernética. Não exploramos a obra “lógica e conhecimento” de Russell 

por questão de delimitação temática, temporal. 

Bateson, a partir dessas noções de tipo, transporta o debate para as ciências 

sociais, ao que adapta acrescendo-lhe a “teoria dos tipos lógicos” como uma das bases de sua 

teoria da comunicação cibernética. Devido a esta distinção, Bateson dividiu em dois planos a 

análise da mensagem. O primeiro plano (o que também se pode chamar de tipo lógico) seria o 

analógico, no qual estaria a própria mensagem ou, metaforizando, num quadro a mensagem 

seria o pano de fundo do enquadre. O interior do quadro, ou segundo plano, seria o do 

contexto e do enquadre, entre os quais existem diferenças sutis. O digital e o analógico são 

tipos lógicos que correspondem a sinais ou indicadores respectivamente de contexto e de 

mensagem (BATESON, In: RIBEIRO; GARCEZ, 2003).  

Estas são idéias que Bateson concebe através da cibernética, teoria que permitiu 

ao autor a explicação de perguntas sobre como as idéias nascem, sobrevivem e interagem 

entre si. São, por exemplo, concepções da cibernética: as cadeias circulares de causalidade, 

retroalimentação e auto-regulação, que se afastam da explicação cartesiana da realidade, a 

qual distingue mente e substância. 

Aplicando a visão de Bateson na teoria do direito, caso tomarmos, por exemplo, o 

direito como sistema, podemos considerar, assim como Reale (1992), que dentro dele existem 

outros sistemas (um sistema prescritivo, um sistema empírico, etc). Nesse aspecto, o sistema 

jurídico é, no dizer de Vilanova (1997, p.168-169), um meta-sistema ou metalinguagem. 

Assim, é possível afirmar que essa comunicação entre sistemas7 determina a 

existência de diferentes níveis lógicos (que são tipos lógicos também), um nível empírico e 

34133133                                                 
7 Em Bateson o termo sistema é usado como capacidade de ativação de processos mentais. A palavra sistema é, 
portanto, referência a tudo aquilo que é capaz de responder à informação de maneira auto-reguladora, sendo esta 
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um nível prescritivo, por exemplo, o primeiro ligado aos fatos de relevância jurídica sobre o 

qual se discute (a mensagem), o segundo ligado à referência normativa que classifica/qualifica 

tais fatos tornando-os fatos jurídicos (a meta-mensagem), embora essa noção possa parecer 

redutiva da complexidade, mas não o é, se considerado seu contexto e as alterações que irá 

sofrer. 

Os tipos lógicos podem seguir uma série hierárquica (BATESON, 2000, p. 289), 

isto é, no processo de aprendizado eles seguem uma espécie de evolução hierárquica, qual 

seja: 

a) O primeiro nível lógico correspondente ao Estímulo, como sinal interno ou 

externo elementar; é algo que pode vir do meio externo, como um gesto, um ruído, uma visão, 

uma interação qualquer, ou mesmo do meio interno, da própria mente, de um pensamento, de 

uma idéia. 

b) O segundo nível lógico, que seria o contexto do Estímulo, ou seja, a uma meta-

mensagem que classifica o primeiro sinal elementar; o contexto diferencia uma idéia da outra. 

Assim, quando eu penso em “decisão”, o contexto do estímulo reduz o campo de abstração 

dessa palavra ao ambiente de julgamento na esfera judicial, e posso diferenciar o significado 

de decisão, afastando temporariamente outras possibilidades (decisão de campeonato 

esportivo, decisão na seleção de um tema de trabalho, decisão ou “escolha” sobre que roupa 

vestir, etc.). 

c) O terceiro tipo lógico é o Contexto do Contexto do Estímulo, ou seja, uma 

outra meta-mensagem que classifica uma primeira; o que me fez definir “decisão” como 

símbolo do ato de julgar na instância judicial? A minha necessidade de trabalhar um tema 

jurídico? A ligação entre o que estou pensando (definição) e porque estou pensando assim 

                                                                                                                                                         
uma característica de todos os sistemas vivos, de células a florestas e civilizações, sociedades, e o próprio 
homem (BATESON, 2002, P. 120-126). No entanto, como bem afirmou Paul Dell (1986), Bateson não pensava 
sobre sistemas pensava sistematicamente. Essa é uma característica de sua epistemologia. 
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elevaria a um terceiro nível de contexto, e assim por diante, pois as perguntas sobre todas as 

possíveis definições de contexto de idéias são infinitas. 

Na dimensão jurídica, este terceiro tipo lógico corresponderia, por exemplo, a 

uma série hierárquica do seguinte modo: as informações, peças, relatórios, inquéritos, etc., 

seriam o primeiro estímulo ou sinal elementar. A petição inicial dá início a formação de 

informações que começam a tomar forma na mente do juiz. As circunstâncias reveladas 

através da instrução correspondem ao contexto do estímulo, e ao contexto do contexto; Nesse 

momento, o juiz faz escolhas sobre o que é ou não relevante para a decisão, através da 

valoração dos significados. 

 Observe-se que embora o contexto, nesse caso, apareça depois, ele é anterior à 

informação discutida. Já esta informação é apenas uma representação de algo que está além 

dela própria, e ele pode sugerir várias alternativas diferentes de representação da realidade. 

Portanto, o contexto ou meta-mensagem é uma variável dentre alternativas as quais o julgador 

usa para delimitar uma informação. 

A Teoria dos Tipos Lógicos indica que uma classe de fenômenos não pode, no 

discurso lógico formal da matemática, ser membro dela mesma. Assim, escreve Bateson 

(2000, p. 280), “o nome difere da coisa chamada”8, isto é, o nome Maria não é o mesmo que a 

pessoa Maria. Porém, é muito comum a confusão entre essas duas instâncias, o que se pode 

chamar de erro clássico de tipificação lógica.  Na epistemologia de Bateson, um dos conceitos 

mais usuais ou um dos recursos de que se vale para direcionar seus argumentos é o chamado 

“erro epistemológico”, que difere do erro de tipificação lógica. 

Confundir o nome com a coisa é um dos subtipos de erro epistemológico, mas sua 

razão de ser, para Bateson acontece no momento da tipificação lógica, pois, uma classificação 

36133133                                                 
8 Bateson faz certas apropriações para indicar a matéria subjetiva da sua teoria dos tipos lógicos, uma delas é a 
de que “a name is not the thing named;” 
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errônea leva a uma falsa hierarquia – dizer que João é um homem, não é o mesmo que dizer 

que a palavra João é masculina. 

Quanto aos erros epistemológicos, estes, segundo Bateson, corresponderiam a um 

tipo de patologia como nos sistemas biológicos. Seria o caso, por exemplo, da confiança na 

objetividade, e da tentativa de controle de um sistema ao qual pertencemos (como o uso do 

poder para impor controle, na família, no trabalho etc.) (DELL, 1986, p. 42). Não se trata do 

controle por si só, mas do controle sem flexibilidade, a que Bateson se refere, pois não há 

como garantir a imutabilidade dos sistemas nos quais estamos inseridos – não há como 

impedir as mudanças nos sistemas sociais, sejam elas previsíveis ou imprevisíveis. Poder dá 

uma falsa impressão de que é possível controla-las, e é a isto que Bateson classifica como erro 

epistemológico. 

Voltando à questão do erro de tipificação lógica, a chamada Teoria da Verdade 

como Correspondência oferece um conceito relacional de proposições, juízos ou sentenças a 

situações reais; nessa teoria, “uma proposição, um juízo ou uma sentença é verdadeira se, e 

somente se, reflete a realidade. Em outras palavras, uma proposição é verdadeira se ela 

corresponde à realidade, se o que ela afirma de fato é” (ABE, 1991.). 

Isso é comparar coisas pertencentes a diferentes domínios, já que de um lado 

temos algo lingüístico, uma expressão lingüística sobre alguma coisa, e de outro temos o fato 

real, que não é lingüístico, é empírico, concreto. Sendo assim, mais uma vez demonstrando a 

ligação entre as idéias de Bateson e a teoria do direito, temos:  

as coisas e as relações causais são um mundo; os dados imediatos dos quais a coisas 
são logicamente constituídas são um mundo diverso. A linguagem – a linguagem em 
que são descritas as coisas e as relações devem ser nitidamente distintas da 
linguagem – a linguagem dos dados – em que são discutidos e descritos os dados 
imediatos (ROSS, 1982, p. 135)9. 

37133133                                                 
9 No original: Le cose e le loro realzione causali sono um mondo; i dati immediati da cui le cose stesse sono 
logicamente costituite sono un mondo diverso. Il linguaggio – il linguaggio in cui sono descritte le cose e le loro 
relazione deve essere nettamente distinto dal linguaggio  - il linguaggio dei dati – in cui sono discussi e descritte 
i dati immediatti. 
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Sendo assim, então, o artigo 121 do Código Penal, “Matar alguém”, não é o 

mesmo que matar alguém. O tipo penal está em um nível de abstração diferente daquela do 

ato  ou conduta real de matar alguém. 

Voltando a Bateson: “a tese central da Teoria dos Tipos Lógicos é que há uma 

descontinuidade entre a classe e seus membros. (...) então, o termo usado para classe é de um 

diferente nível de abstração – um diferente tipo lógico – dos termos usados para os membros” 

(2000, p. 202)10. 

Em síntese, podemos dizer da teoria em questão que uma classe, no discurso 

lógico ou matemático, não pode ser membro dela mesma; ou uma classe não pode ser um item 

que se classifique como seu próprio membro; caso essa regra seja contrariada, podem ocorrer 

os chamados paradoxos e também vícios do discurso, que analisaremos mais adiante 

(BATESON, 2000, p. 208). 

1.6 Noções de contexto e indicadores de contexto 

 
Uma brincadeira denota algo diferente do que a não-brincadeira (coisa séria) 

denotaria. Assim, um símbolo de uma brincadeira ou de uma não-brincadeira denota 

simplesmente uma idéia para a qual um símbolo ou outro irá se adequar. Decorre disso que a 

interpretação do símbolo leva ao nível de comunicação, mais ou menos abstrato. 

Podemos dizer que o contexto dos fatos ou das representações da realidade é o 

sistema de enquadre que irá definir a mensagem (a partir da meta-comunicação). O contexto 

faz parte da mensagem e esta faz parte do contexto numa relação recíproca. 

A diferença entre a comunicação e metacomunicação está na multi-funcionalidade 

das mensagens trocadas. Uma específica hierarquia de níveis de abstração não é necessária 

para a preservação dos componentes funcionais das mensagens. Todavia, existe a recorrência 

38133133                                                 
10 No original: The central thesis of this theory  is that there is a discontinuity between a class and its members. 
(…) since the term used for the class is of a different level of abstraction – a different Logical  Type – from 
terms used members. 
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ou recursividade que liga uma mensagem a outra através de uma pluralidade de canais, por 

isso é tão complexa a análise dos sinais indicativos das referências meta-comunicativas 

usadas nos discursos. É complexo, porque não se pode afirmar com precisão que tipo de 

valores está guiando uma decisão, mas se pode enxergar que eles existem e se manifestam no 

texto decisório. Mas para chegar à noção de contexto Bateson reuniu elementos que podem 

ser identificados em outros autores como Halliday e Bakhtin. 

Halliday divide essa noção em contexto de cultura e contexto de situação, ao 

explicar que ambos os termos foram originados de Bronislaw Malinowski, um antropólogo 

que reorganizou e defendeu a importância do contexto na interpretação do texto. Acrescenta, 

ainda, que, no passado, contexto era aquilo que hoje chamamos de semântica. 

(MATTHIESSEN; HALLIDAY, 1997). 

Já para Mikhail Bakhtin (2002), o contexto é noção diretamente ligada ao 

processo de interação, considerado dialógico. Bakthin chama a atenção para o fato de que a 

linguagem (as enunciações) só tem sentido e significação dentro de um dado contexto ou 

situação social.  

Isso implica uma amplitude de contexto, quer dizer, o que se considera contexto 

está implícito no diálogo: “está envolto nas posições do discurso que a conversação dialógica 

explicita”11 (BAKHTIN apud HAWES, 1999, p.235). 

Mas, Bateson também fala em sinais cuja função é classificar contextos em 

diversos níveis. Trata-se dos “marcadores” ou “indicadores de contexto” (BATESON, 2002, 

p.289-290), os quais são tipos lógicos expressos em várias categorias, como por exemplo, nas 

regras de etiqueta. 

39133133                                                 
11 No original: A dialogues’s context is implicit, which is to say it is implicated in and enfolded into, the 
discursive positions that dialolgic conversation explicates. 
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Os sinais “indicadores de contexto” são reflexo das escolhas (co-construídas nos 

processos de interação) mentais, dispostas em diferentes níveis porque relacionadas a limites 

culturais e opções de procedimento. 

O que Bateson nos propõe é que a comunicação pode ser examinada através de 

seus componentes (interação, expressões, significados, sinais, contexto), mas, essas partes se 

relacionam e possuem uma função especial que é dar coerência ao todo (do processo 

comunicativo), além de auxiliarem na produção de sentido ou fixação do significado, por 

exemplo, nas decisões judiciais. 

Normas e decisões jurídicas estão num nível sintático, e não semântico, diferente 

do contexto fático, e a hipótese é a de que elas são determinadas pelo contexto indicado 

através dos sinais da linguagem e que na comunicação encontram sua coerência, conforme 

Alf Ross explica (apud GONZÁLES-GOMES; GONZÁLES-CHÁVEZ, 2005, p. 13): 

Na linguagem cotidiana, o contexto e a situação constituem os fatores mais 
importantes na determinação do significado. O significado das palavras é relativo 
ou dependente de um plano totalmente distinto que poderíamos chamar de 
sinonímico ou sistemático12. 
 

Bateson (2002, p. 28) defende que toda a comunicação pressupõe um contexto, 

porque sem contexto não há significado, porque existe o que ele chama de classificação dos 

contextos, algo que limita o sentido das palavras. 

Por isso, a função do contexto é delimitar o significado. É o que ocorre com a 

norma jurídica e também com a decisão judicial enquanto linguagem. E, ao lado do contexto 

existe a expressão lingüística, que seria a representação das idéias no mundo natural 

(concreto). 

Existem, porém, certas premissas que acompanham o contexto, que só aparecem 

na linguagem e importam pela sua capacidade de resolver certos problemas lingüísticos como 

40133133                                                 
12 No original: En el linguaje cotidiano el contexto y la situación, para Ross, cosntituyen los factores mas 
importante en la determinación del significado. El significado de las palabras es relativo o dependiente en um 
plano totalemnte distinto que pudríamos llamar sinonímico o sistemático.  
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o paradoxo e a contradição. Esses elementos que compõem o contexto são chamados 

“enquadres paradoxais”. 

1.7 Dos “enquadres paradoxais” 

 
Um enquadre paradoxal ocorre quando existem duas afirmações contraditórias 

entre si. O enquadre é o que delimita uma classe ou conjunto de mensagens. Essa noção 

também leva em conta a gramática sistêmico-funcional e a idéia de classes (de palavras, por 

exemplo). Pode-se dizer que os enquadres são as premissas em relação ao contexto geral. 

Num exemplo jurídico teríamos como enquadre os fatos e como contexto as circunstâncias do 

fato. Mas, o contexto não é algo tangível, é algo que não se reduz materialmente, tampouco 

logicamente.  

Os enquadres são concomitantemente e separadamente inclusivos e exclusivos, na 

medida em que as informações ou as mensagens que comportam incluem e excluem outras 

mensagens em momentos distintos. Assim, quando se está numa brincadeira, estamos num 

dado momento incluindo mensagens de que o que é não é, ou seja, de que o que fazemos quer 

dizer uma coisa, e estamos excluindo mensagens sobre o que a brincadeira poderia ser se não 

fosse uma brincadeira, excluímos, então, a correspondente real da nossa brincadeira. 

No entanto, existem mensagens paradoxais ou que podem indicar contradição, 

como no ditado: “toda regra tem exceção”. Nesse caso, esta mesma frase permite a exceção de 

poder existir uma regra que não tenha exceção, pois um enquadre paradoxal permite que haja 

contradição na mensagem sem que isto quebre sua lógica. É o caso, por exemplo, do paradoxo 

de Frege: “Cícero é Cícero, mas Cícero é Túlio” ou o de Russell: “Há um conjunto de todos 

os conjuntos que não contêm a si mesmos?” 
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Os paradoxos Russellianos13 da abstração se resolvem introduzindo o tempo na 

argumentação. Por outro lado, os enquadres paradoxais de Bateson permitem que em ciências 

sociais, seja possível resolver problemas de comunicação delimitando o contexto e, portanto, 

o sentido de certos enunciados. Sendo assim, o processo de aplicação de uma lei é 

necessariamente descontínuo por motivos vinculados ao tempo, e o significado de uma 

decisão está delimitado por seu contexto. Russell apontou uma forma, através do sentido de 

tempo da linguagem, para solução de paradoxos, mas, como se explica cognitivamente esta 

aptidão? 

Sobre a capacidade de solucionar paradoxos e contradições, Fauconnier e Turner 

(2003, p. 84), afirmam que “existe uma série de casos em que é necessária aptidão para 

manter simultaneamente o que percebemos como representações contraditórias”14. Nesse 

caso, a mente humana executa uma série de combinações (os chamados blendings) que 

perpassam níveis (lógicos) mais ou menos abstratos e correlacionam significados em sentidos 

mais ou menos denotativos. Muitas vezes, a contradição faz parte da cadeia de pensamentos e 

compõe o significado do objeto (idéia ou pensamento), mas através do contexto, ela pode ser 

limitada negativamente, definindo-se, assim, o sentido de uma frase contraditória. 

Ocorre que o contexto vem tanto do meio interno (da mente) quanto do meio 

externo (tempo, local social, cultura), por isso, o enquadre possuiria uma dupla função 

vinculativa, conforme Bateson defende. Como assim? 

42133133                                                 
13 “The paradox arises in connection with the set of all sets that are not members of themselves. Such a set, if it 
exists, will be a member of itself if and only if it is not a member of itself. The paradox is significant since, using 
classical logic, all sentences are entailed by a contradiction”. Significa que se considerarmos o conjunto M como 
sendo "o conjunto de todos os conjuntos que não se contêm a si próprios como membros". Formalmente: A é 
elemento de M se e só se A não é elemento de A. (IRVINE, A. D. Bertrand Russell. Russell's Work in Logic. 
Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2003. Disponível em: http://plato.stanford.edu/entries/russell/. Acesso 
em: 26/11/2008). 
 
14 No original: We have now seen a wide range of cases in which there is need to be able to maintain 
simultaneously what look like contradictory representations. 
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Após localizar a teoria dos tipos lógicos, nas ciências sociais, Bateson formulou a 

teoria do duplo-vínculo para compreender melhor os processos de formação das idéias e a 

fixação de sentido. Ele propõe a existência de uma dupla vinculação como caráter funcional 

da linguagem, na definição de significado. Em outros termos, o duplo vínculo estabelece uma 

dupla função para a informação: afirmação que define e negação de qualquer outra afirmação 

indefinida que contrarie a primeira (RODRÍGUES M.; OPAZO B., 2007, p. 94). 

Portanto, o contexto interno e o externo das enunciações depende também dos 

enquadres paradoxais, os quais funcionam para evitar a contradição e o paradoxo de sentido. 

E, qual a importância disso para a compreensão do discurso fático no direito? 

O direito faz uso da linguagem, e de uma linguagem própria, aparentemente 

dedutiva e causal. E ela aparece no trabalho dos juízes apresentando níveis diferenciados de 

comunicabilidade, a depender do contexto a que esta linguagem está relacionada. As margens 

ou delimitações da linguagem jurídica, principalmente nas decisões judiciais, são definidas, 

destarte, pelos contextos ideais (nível de delimitação lógico racional, abstrato e normativo) e 

fáticos (nível de delimitação concreto, real, natural e representacional). Isso, a nosso ver, 

corresponde ao duplo vínculo. 

Aliás, a questão de como fato e norma podem se encontrar integrados e não 

separados no discurso decisional resolve-se pela observância dos níveis de comunicação, da 

teoria dos tipos lógicos de Bateson: são no mínimo dois níveis distintos: um relacionado ao 

mundo da lógica, abstrato e mental, e outro relacionado ao mundo dos fatos, da realidade 

concreta, ou do mundo natural, e ambos na mente estão unidos, só pela linguagem são 

separáveis. A hipótese é a de que os juízes, em suas decisões, transitem entre esses dois 

níveis, pois “o direito é, ao mesmo tempo, algo real no mundo dos fatos, e algo válido no 

mundo das idéias”15 (GONZÁLES-GOMES; GONZÁLES-CHÁVEZ, 2005, p. 11).  

43133133                                                 
15 No original: El derecho es, al mismo tiempo, algo real em el mundo de los hechos y algo válido en el mundo 
de las ideas. 
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Todavia, para que a frase “fato é norma, mas fato não é norma” não se projete 

como um paradoxo, é preciso entender como o sentido do fático e do normativo é fixado no 

direito, na decisão judicial, através do contexto, e conseqüentemente dos enquadres 

paradoxais, seus pressupostos. 

Com isso, nos perguntamos como na realidade as decisões judiciais podem ser 

vistas enquanto forma, que contém substância, significado, e, ao mesmo tempo, enquanto 

representação da realidade concreta interligada a uma abstração normativa. Percebemos que a 

resposta vem mais uma vez da cibernética, pois, as idéias fundamentais para a decisão 

circulam numa rede de informações, tornando e retornado na mente do julgador, e que, ao 

final, quando da produção textual do ato decisório, são representadas (mapeadas) através de 

sinais que indicam (vagamente) o contexto dessa construção lingüística. O que temos na 

linguagem é, então, apenas a ponta do iceberg. Adiante, expomos os caminhos que levam as 

escolhas definidoras de contexto nas decisões. 



 

 

2. A FIXAÇÃO FLEXÍVEL DOS ENUNCIADOS JURÍDICOS 

 
Das noções apontadas no capítulo anterior trazemos agora uma discussão 

importante acerca da construção de significado nos enunciados judiciais, estes entendidos 

como a representação da idéia de algo concreto e real. A pergunta é: de que forma os juízes 

constroem e definem suas idéias sobre fatos, pessoas e normas? É possível antever o 

significado que um fato, de uma dada norma ou que uma determinada conduta assume para o 

juiz? Durante a interação comunicativa do processo judicial, como o juiz seleciona as idéias 

dos argumentos que servirão como fundamento da decisão? Estas as questões que levantamos 

a partir da hipótese de flexibilidade de idéias de Gregory Bateson. 

Partimos do entendimento de que a decisão judicial possui uma espécie de função 

comunicativa na linguagem. De tal sorte, ela passaria pela escolha de significados (processo 

cognitivo) e expressaria uma nova idéia, construída a partir de idéias anteriores às quais 

estamos sempre retornando. Essa função possui duplo-vínculo na linguagem e recursividade –

que Turner e Fauconnier chamam de “Duplo-fim da compreensão”. 

O duplo-fim (double-scope) é a capacidade humana de redefinir compreensões, 

partindo do pressuposto de que toda linguagem fornece uma rede sistematizada de tipos de 

compreensão, e que vários são os modelos de compreensão, os quais podem se tornar 

convencionais ou não, mas estão geralmente associados a específicas formas gramaticais 

(FAUCONNIER; TURNER, 2003, p. 353). 

Assim, por exemplo, quando um juiz toma uma decisão num caso concreto, dá-se 

a informação do que foi julgado (valorado) como relevante, de forma a comunicar às partes e 

à sociedade, por conseqüência, os elementos para que a decisão jurídica tenha sido esta e não 

aquela. Com isso, a informação noticiada desde a decisão judicial cumpre a função 

comunicativa, da qual surtem seus efeitos, inclusive dando subsídios aos argumentos que 

poderão constituir discursos de recursos processuais.  
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De toda forma, interessa enfatizar a concepção batesoniana de duplo vínculo, pois 

a decisão tomada, por envolver as informações dos componentes, é produto de um discurso 

dialógico judicial. Dialógico em que sentido? Tércio Sampaio Ferraz Júnior (1997, p. 253) 

afirma que o resultado do diálogo entre as partes é uma síntese dada pelo Juiz - aquilo que se 

costuma chamar de consenso e que é expresso pela decisão, por outro lado, há que se 

considerar que nem sempre a decisão (seus enunciados) corresponde a uma síntese. E, numa 

visão sócio-cognitiva, uma decisão é, antes, o resultado novo desde as informações trazidas 

pelas partes. Uma decisão é uma nova informação no direito, pois há nela sempre algo de 

inédito, algo que não se vê nas alegações das partes, mas que é levado ao processo e suas 

manifestações lingüísticas pela mente o juiz. E esse é o sentido dialógico em Bateson, em que 

o diálogo entre partes e juiz (inclusive) resulta de uma re-construção variável dos discursos 

envolvidos, ou seja, projetando algo novo oriundo de combinações mentais infinitas. 

Essa novidade no mundo jurídico, criada pelo julgador, é uma forma de 

linguagem, representação de parte da realidade e demarcação de sentido. Assim sendo, cada 

decisão tem um significado próprio e pautado em outros significados, e seus componentes 

também, ou seja, se a decompomos, podemos observar da mesma forma como o significado 

das expressões, enunciados e implícitas ou explícitas, é determinado.  

A compreensão de como é construída a idéia (por exemplo, o fundamento racional 

de uma decisão) é efetivado através do exame de um processo de transformação cognitiva, 

cujo pressuposto é o que Bateson chama de duplo vínculo (Double Blind). 

No primeiro capítulo, dissemos que Bateson é um dos primeiros a inserir a 

cibernética como fonte e apoio complementar das ciências sociais; em 1948 ele abandona a 

antropologia e dedica-se à psiquiatria, então formula sua teoria da comunicação derivada da 

cibernética conforme propõe em: Comunicação: a matriz social da psiquiatria (URMAL, 
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2001). Sua proposta neste livro é entender a comunicação como matriz de todas as atividades 

humanas. 

Em 1952, Bateson estuda a abstração na comunicação e os possíveis paradoxos da 

linguagem  (ver conceito de enquadres paradoxais no capítulo 1), e em 1954 sintetiza os seus 

estudos sobre a natureza do jogo entre os animais; em 1956, na obra Para uma teoria da 

esquizofrenia, Bateson e o seu grupo de estudos em Palo Alto (Califórnia) desenvolvem a 

idéia do duplo vínculo, sendo por um longo tempo aperfeiçoada, e que funciona, ainda, como 

uma súmula do seu trilho intelectual. 

De certa forma, o trabalho de Bateson estava subordinado à questão geral do 

“papel dos paradoxos da abstração na comunicação”, pois, segundo Otávio Velho (2007, p. 

123 e seguintes), o duplo vínculo supõe um elemento que não está contido necessariamente 

nas noções de antinomia e de paradoxo: a articulação entre diferentes níveis lógicos, no 

sentido de Russell. Sendo que a existência de diferentes níveis na comunicação seria 

fundamental para caracterizar a sua pluridimensionalidade. 

Em certa altura do desenvolvimento da dupla vinculação (quando mais a frente 

escreve sobre a relação entre o mundo material e o mundo da lógica em: Mind and Nature 

ou Espíritu y Naturaleza), Bateson redefiniu a importância dos tipos lógicos, pois haveria 

outros elementos indicativos de significado, os quais trariam uma noção muito mais dinâmica 

da relação entre os níveis, o que sugeriria a noção de hierarquia, indicativa de uma grande 

variabilidade de níveis (VELHO, 2007, p. 138). 

O duplo vínculo foi definido por Bateson, primeiramente, como uma dificuldade 

em discriminar entre tipos lógicos (abstrações de difícil distinção entre classes e membros 

dessas classes em níveis sucessivos). E, ao contrário do que ocorre na lógica formal, o 

rompimento dessa distinção entre tipos lógicos já era, por Bateson, considerada de ocorrência 
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contínua e inevitável na psicologia da comunicação real, tal como exemplificado 

privilegiadamente na brincadeira, na fantasia, na metáfora, no humor, na poesia etc,. 

Seu pressuposto, para Otávio Velho (2007, p. 132), é a existência de uma 

hierarquia de idéias que constituiria a pluridimensionalidade da comunicação. O que ocorreria 

é que, diante de repetidas mensagens contraditórias em níveis diferentes (em que, por 

exemplo, a linguagem corporal pode contradizer a fala), acrescidas de sentido para evitar que 

se dê conta da descontinuidade ou de impedir que se produza um enunciado meta-

comunicativo a respeito. 

Portanto, num primeiro momento, a teoria do duplo vínculo é uma proposta sobre 

como pensar o mundo. Seu ponto de partida é o fato de “frequentemente na ciência, e sempre 

na arte – não sabemos quais são os problemas até eles serem resolvidos” (BATESON, 2000, 

p. 271)16. Então, Bateson propõe explicar retrospectivamente os problemas sobre os quais o 

cientista se debruça. 

O primeiro desses problemas é o da reificação ou objetificação do abstrato, pois 

na mente não existem objetos ou eventos, há apenas abstrações e percepções. Mas, contamos 

com um mecanismo de transformação que é responsável pela criação destas abstrações. Além 

disso, a transformação obedece a regras cuja forma de existência não se sabe explicar, mas 

sabe-se que elas estão “incorporadas nos vários mecanismos que criam as transformações” 

(BATESON, 2000, p. 271), embora não estejam comumente explícitas em pensamentos 

conscientes. 

Assim, as ações e reações humanas não seriam provocadas por um objeto, mas 

pela idéia dele. O que definiria a substância das coisas para além de sua diferenciação, e até 

das próprias idéias, seriam as forças e impactos, percepções do mundo real. Por outro lado, a 

comunicação, idéias, através de unidades de informação. (BATESON, 2000, p. 271) 

48133133                                                 
16 No original:  - often in science and always in art – one does not know what the problems were till after the 
have been solved. 
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O duplo vínculo, como teoria, consequentemente não nasce para explicar a dupla 

função da linguagem, mas já a demonstra. No início, ela serve para que possamos perceber, 

com auxílio de alguma metodologia, a existência dos duplos vínculos, de maneira que os 

adquirimos e percebemos ao mesmo tempo – como uma auto-referência, como no uso da 

criatividade. 

Porém, isso não é nada fácil, porque como havíamos comentado no Capítulo 1, 

primeira parte, nem sempre a descrição do real é simples, como no caso da normatividade. É 

o que diz Otávio Velho (2007, p. 132), citando Bateson: 

Se é o caso de a lógica possuir inadequações para a descrição do mundo natural, 
inadequações que têm a ver com a circularidade e a recursividade, então essas são 
barreiras bastante antigas à compreensão humana. Talvez qualquer organismo seja 
apanhado na incapacidade de fazer a ponte entre todos os níveis lógicos incluídos 
numa dada mensagem, mas a linguagem pode tornar isso mais difícil, e não mais 
fácil.  
 

Para Brian Stagoll (2006, p. 128), na teoria do duplo vínculo, linguagens e 

conceitos são mais ou menos usuais e não podem ser considerados verdadeiros ou falsos sem 

termos empíricos, por isso, para compreender seu modelo, devemos aprender a organizar 

observações em termos de espécie de comunicação e sistemas de freqüência. 

Ocorre que todo sistema biológico, bem como a própria sociedade ou sistema 

social, é capaz de mudanças adaptativas, as quais variam a forma de acordo com o tamanho e 

a complexidade do sistema (BATESON, 2000, p. 274). Além disso, as mudanças adaptativas 

dependeriam dos chamados “guias de feedback”. Tal conceito é oriundo dos trabalhos de 

Bateson e Margaret Mead sobre como os sistemas sociais se organizam, estabelecem e 

progridem, baseados na Cibernética de Wiener. 

Os guias de feedback seriam uma espécie de modelo abstrato de relacionamento, e 

estão inseridos em estruturas físicas ou organismos vivos. Enfim, seriam, eles os responsáveis 
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pela capacidade de um sistema responder a informações no seu percurso corretivo, como uma 

propriedade geral da vida, ou mais precisamente da “mente”. 17  

E, Bateson afirma que através dos processos de superposição e de interconexão os 

indivíduos não apenas absorvem os problemas particulares, como também formas de agir 

aplicáveis a várias classes de problemas (BATESON, 2000, p.274). 

Nesse sentido, o agir habitual é dotado de rigidez e esta é corolário ou peça-chave 

do lugar que a ação ocupa na hierarquia da mudança adaptativa. Com isso, as ações usuais, 

repetitivas, que chamamos mecânicas e formam o hábito só seriam possíveis porque seguem 

um “programa rígido”, que desconsidera o reexame das premissas desse hábito. Tais 

premissas seriam necessariamente abstratas, pois: 

Todo problema é a soma de níveis diferentes de todos os outros e sua descrição ou 
representação na mente estará antes contida em proposições únicas. (...) O hábito 
(propensão) pode negociar com sucesso apenas com proposições que contêm 
verdades gerais ou repetidas, e estas são comumente de um alto grau de abstração. O 
fundamental é que elas sejam sempre verdadeiras, antes que abstratas. *O que é 
importante, antes, é que a proposição seja constantemente verdadeira, ainda que 
abstrata. (BATESON, 2000, p. 274-275)18 
 

Nesse ponto, a teoria do duplo vínculo passa a considerar a dupla função da 

linguagem (um problema que no início não fazia parte do estudo, mas que as soluções 

apontavam). 

O primeiro passo nesse sentido, é a idéia de que para produzir uma conclusão num 

modelo de interação, como no processo judicial, é necessário um contexto enviado para certa 

classe de resposta (BATESON, 2000, p.275), pois nada tem significado se não possui 

contexto (BATESON, 2000, p. 25). Isso é o que o autor chama de “transferência”, ou 

50133133                                                 
17 Sobre o sistema de resposta mental, Fritjof Capra em “The web of life. A new synthesis of mind and matter”, 
pela Flamingos Press, aprofunda muito mais a questão, todavia sua síntese de mente e matéria não nos interessa 
tanto a nível cognitivo, por isso preferimos nos concentrar na abordagem sócio-cognitiva de Bateson, Fauconnier 
e Turner. 
 
18 No original: Every problem is in some degree different from every other and its description or representation 
in the mind will therefore contain unique propositions. (…) Habit can deal successfully with propositions which 
have general or repetitive truth, and these are commonly of a relatively high order of abstraction* what is 
important, hawever, is that the proposition be constantly true, rather than that it be abstract. 
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corresponde a expressão “transformação”, um fenômeno geral nas relações humanas, ou 

ainda: 

Uma característica universal de toda interação entre pessoas, porque, depois de tudo, 
a conformação do sucedido entre eu e você passa a conformar nossa maneira de 
reagir hoje um frente ao outro. E essa conformação é, em princípio, uma 
“transferência” de uma aprendizagem anterior. (BATESON, 2000, p. 25) 
 

O argumento é que desprovidas de contexto, palavras e ações carecem de 

significado e podemos desde já visualizar como certos enunciados dotados de significados 

aparecem nas decisões judiciais e, o contexto, nesse caso é o da influência do mundo social 

mundo jurídico a partir do fato. 

Mas, a noção de contexto parte de um núcleo: a informação. E, o caráter da 

informação é ordenador, pois ajuda a realizar ao mesmo tempo um enunciado positivo e a 

negação de tudo que não corresponde a esse enunciado, como afirmam Rodrigues e Opazo 

(2007, p. 94): “Assim, Bateson sustenta que a informação é multiplicadora, no sentido que 

qualquer evento informativo contém sempre este duplo aspecto de afirmação de um 

enunciado e de negação de qualquer contrário possível definido”. O propósito do duplo 

vínculo é exatamente explicar essa questão que envolve os pólos positivo e negativo no 

processo comunicativo, e mais, explicar como funciona o recurso de retorno a informações 

anteriores para formar uma nova informação, que logo servirá para a formação de outra e 

assim por diante, de sorte que: 

Cada afirmação que faço – positiva ou ‘negativa’ – se revela como demandando 
correção. A afirmação corretiva precisa então, ela mesma, ser corrigida, ad 
infinitum. O autêntico sujeito do discurso desliza continuamente para trás, para além 
de cada esforço para nomeá-lo ou mesmo para negar a sua nomeabilidade. A 
regressão é atrelada e se torna a força semântica guia. (VELHO, 2007, p. 139) 
 

No mais, ressalta a importância do conceito de relação como produto de uma 

dupla descrição em Bateson. Exatamente por isso dizem que a comunicação pode ser 

entendida como criação de redundância, haja vista a necessidade de que nela ambos os 

interlocutores compartilhem de um mesmo sistema de codificação (VELHO, 2007, p. 96). 

Sem ele, as perguntas são mal interpretadas e os resultados, verdadeiros equívocos. 
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O código compartilhado advém do que Bateson chamou da “metacomunicação”, e 

sua função é a de indicar a forma pela qual é possível entender as mudanças comunicativas 

demarcadas (VELHO, 2007, p. 97).  

No discurso jurídico, por exemplo, os interlocutores estão integrados na 

comunicação por meio de um código comum, que pode usar o referencial legislativo, o 

referencial jurisprudencial, o referencial discurso fático, todos integram a linguagem jurídica. 

Assim, falar em “execução” no direito processual civil ou penal, não quer dizer matar alguém 

“executar” no sentido de “matar” ou “eliminar”, mas pressupõe uma informação anterior 

sobre o significado, dentro do contexto (jurídico), que é a informação sobre a existência de 

um tipo de processo - o executivo. 

Existe, dessa maneira, um nível diferenciado desse tipo de significado, por isso, 

diz Bateson (2002, p. 216), que na troca ou escolha de nível, a informação apropriada, que 

serve de base às decisões em um dos níveis, será usada como base de decisões em algum 

outro nível lógico - o que de certa forma desconstrói uma tipificação lógico-formal. 

Portanto, o “erro de tipificação” denominado duplo vínculo é um salto de nível 

lógico, numa hierarquia de classes, o que a torna uma hierarquia de ordens de recorrência. No 

sistema jurídico, inclusive, essa noção é a mesma que encontramos nas legislações ex post 

facto. (Ibdem, p. 216). 

Mais recentemente, Gilles Fauconnier e Mark Turner (2003, p.353), apresentando 

uma leitura sócio-cognitiva renovada da idéia primeiramente concebida por Bateson, 

relacionam a compreensão humana e expressão de sentido (forma e significado construído), a 

partir do que denominam dupla finalidade (mesmo sentido de duplo vínculo).  

Esta dupla finalidade viria da aptidão humana de redefinir compreensões, e seria 

feita através da linguagem, que possui uma rede sistematizada e vários modelos de 
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compreensão, e estes podem se tornar convencionais sendo associados a formas gramaticais 

específicas.  

Por exemplo, a forma gramatical da palavra “verdade”, neste caso, adviria da 

compreensão num dado espaço mental19 (no espaço reservado a definição de uma conduta 

para a aplicação de uma norma, e aí estamos falando de inserir a discussão ao campo de 

conhecimento jurídico), e mesmo assim esse campo de delimitação ainda implica uma enorme 

complexidade de significados. 

Através da “decompression” ou descompressão (FAUCONNIER; TURNER, 

2003, p. 355) poderíamos construir uma variedade de complicadas redes de integração para 

muitas frases, nomes e enunciados que consideramos até usuais, como a palavra “família”, 

que no direito (como sistema social conectado à sociedade) vem adquirindo várias 

significações. 

Portanto, a comunicação, através de simples formas gramaticais, é possível 

porque, cognitivamente, o ser humano moderno pode construir ligações entre todas essas 

formas com dupla-finalidade de integração. Dupla, porque a linguagem precisa da cognição, 

vez que a primeira por si só não seria capaz de cuidar de operações como compreensão e 

modelos de complementação porque o cérebro humano é que supre essas operações de que a 

lingüística não se ocupa (FAUCONNIER; TURNER, 2003, p. 358). 

Assim, decisões jurídicas, aqui, são vistas como figuras lingüísticas dotadas de 

significado – função mental integrada. Aliás, cada palavra isolada possui um significado e 

este não é independente, ao contrário, depende do entorno, de outras expressões as quais estão 

53133133                                                 
19 Os espaços mentais ou domínios locais são, efetivamente, os operadores do processamento cognitivo. São 
dinâmicos e podem ser entendidos como pacotes conceptuais que construímos à medida que pensamos e falamos 
e, por esse motivo, constituem-se diferentemente a cada nova semiose. Estes espaços contêm elementos que são 
estruturados pelos nossos frames e que estão interconectados, podendo ser modificados ou alternados à medida 
que o discurso se desenrola. Assim, podemos dizer que são flexíveis, lingüisticamente motivados e 
contextualmente configurados (MEDRADO, 2006, p. 101). 
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atreladas, como escreve Alf Ross (apud GONZÁLES-GOMES; GONZÁLES-CHÁVES, 

2005, p. 12): 

(...) a maior parte das palavras não têm um campo de referência único, senão dois 
ou mais, cada um deles construído em forma de uma zona central a qual se 
assemelha a um círculo em que tais palavras são chamadas ambíguas20. 

 
Nesse sentido, a determinação do significado de expressões enunciativas judiciais 

se faz também mediante o trabalho de interpretação. E a interpretação é tarefa corriqueira na 

atividade judicial, tanto no sentido normativo – interpretação das normas-, quanto no sentido 

empírico – interpretação dos fatos e das provas. 

Contudo, nossa intenção não é discutir ou explicar os vários modelos 

metodológicos de interpretação dessas expressões. Queremos analisar como ocorre o processo 

de construção de significado, a partir dos processos cognitivos de formação das idéias, 

passando pelo campo do construído, do formado, do concreto, já que nosso objeto são 

expressões de linguagem a que chamamos aqui de enunciados judiciais, embora talvez a 

nomenclatura mais indicada fosse a de frases enunciativas judiciais. 

 É que segundo Tugendhat (1997), enunciados são conceitos ontológicos, ligados 

ao conteúdo, enquanto as frases enunciativas são conceitos lingüísticos ligados ao significado, 

mas não nos prenderemos a questões de ordem terminológica, e por oportuno destacamos que 

trabalharemos com a ordem de significados das partes que compõem a estrutura lingüística 

das decisões judiciais.  

Dito isto, adentramos na questão da formação e correlação de significados. Diante 

do que perguntamos: como se dá esse processo construtivo que começa na mente e continua 

numa expressão concreta, num texto, por exemplo? É justamente o que Gregory Bateson 

discute concebendo entre outras coisas que “nenhum enunciado do discurso pode ser 

54133133                                                 
20 No original: “La mayor parte de las palabras no tienem um campo de referencia único, sino dos o más, cada 
uno de ellos construído en forma de uma zona central a ada que se añade um círculo de certidumbre tales 
palabras son llamadas ambíguas”. 
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compreendido sem uma referência a meta-mensagem do enquadre (frame)”. O enquadre é o 

que define o significado, através de instruções “indicam para onde o observador deve dirigir 

seu olhar” (BATESON In: RIBEIRO, 2003, p. 85), o que anteriormente definimos como 

indicadores ou sinais de contexto. 

Assim, significados estariam num primeiro momento ligados ao plano das idéias, 

enquanto que as palavras (sinais) estariam mais no plano da realidade. A relação entre sinais 

ou símbolos e seus significados se dá, nesse caso, em termos denotativos. Por isso, “na 

verdade, a língua possui uma relação com os objetos que denota comparável com aquela que 

um mapa tem com um território”. (BATESON In: RIBEIRO, 2003, p. 90). Ressaltando que as 

palavras referem-se a coisas concretas, mas somente as representam, e não correspondem a 

essas mesmas coisas. , como realidades empíricas. Assim, a palavra crime é o símbolo que 

representa um significado que lhe é anterior. Não são as mesmas coisas, entre eles (símbolo e 

significado) existe uma diferença. 

Então, existe uma diferença entre a realidade e sua representação, entre o território 

e o mapa, entre um fato real e sua enunciação lingüística, mas em que reside esta diferença? 

Para Bateson, ela não está nem na realidade, nem na representação, está no critério de tempo 

que ele dá o nome de processo de “transformação” (BATESON, 2000, p. 458). 

Nesse sentido, diferença é matéria abstrata e, num sentido muito específico, é 

sinônimo de idéia. Por exemplo, em matéria de comunicação, a idéia que marca o início do 

processo comunicativo é fruto de uma seleção e, a idéia diz respeito a fatos, sim, no plural 

porque mais de um. Ou seja, a mesma idéia pode ter relação com vários fatos diferentes a 

serem comunicados e, a diferença diz respeito à escolha de um fato ou expressão de idéia. 

O fato ou fenômeno, ou mesmo um objeto, é o chamado território. Ele está na 

origem de uma representação, algo não alcançável senão através do processo de 

representação, um fenômeno original e aparente, porque é o que podemos visualizar, e cada 
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qual pode vê-lo de uma maneira diferente e a partir de outras representações inclusive, numa 

cadeia de relações infinita. Com isso: 

(...) a diferença detectada no território corresponde à diferença gerada no mapa. 
Assim, a diferença não constitui uma propriedade do território, senão que a 
denomina, mas uma condição do conhecer. (...) Nesse sentido, se pode dizer ainda 
que as diferenças são infinitas – tantas quantas observações possíveis  - mas o 
observador utiliza umas poucas para fazer sua distinção (RODRÍGUES M.; 
OPAZO B., 2007, p. 94-95)21.  
 

Então, se um fato acontece na minha frente, posso vê-lo e identificá-lo a minha 

maneira, e fazer qualquer juízo dele de forma direta. Mas, se o que vejo é uma representação, 

a qual pode ser a união de duas visões sobre o fato (enunciações fáticas), a idéia que terei 

dessa enunciação pode ser bem diversas da que teria se a minha visão fosse direta. 

As informações - que para Bateson (2002, p. 81) só se tornam possíveis através de 

no mínimo dois emissores de notícias - são produzidas a partir dessas últimas porque elas 

funcionam como geradoras de diferenças, o que resulta deixar sem respostas questões quanto 

à natureza das coisas. Dessa prespectiva de informação, temos por comunicação um processo 

de simultânea fixação e flexibilização de sentidos, pois a combinação de mensagens vindas de 

duas ou mais fontes dão origem a um agregado de idéias, a um incremento de saber 

(BATESON, 2002, p. 80). Passando ao caso das decisões judiciais, esse agregado é 

justamente a voz do juiz no processo judicial, por esta funcionar como “pauta que conecta”. É 

que para Bateson um combinado de peças de quebra-cabeça (informações) funciona como 

“pauta que conecta”, sendo a comunicação um constante processo de fixação de informações 

a serem variadas para que novas informações tenham lugar, possibilitando os discursos. 

Aplicando essa visão dos enunciados judiciais, temos que a construção de sentido 

no direito se dá a partir de critérios de valor (relativos às informações trazidas aos autos) e não 

de verdades pré-determinadas, embora verdade seja um critério à valoração. Assim sendo, a 

56133133                                                 
21 No Original: “La diferencia detectada en el territorio se corresponde com la diferencia que se genera en el 
mapa. Sin embargo la diferencia no constituye uma propriedad del território, sino que denomina, más bien, uma 
condición de lacto de conocer. (...) Em esa medida, se puede decir que aunque lãs diferencias son infinitas – 
tantas cuantas observaciones posibiles haya – el observador utiliza unas pocas para hacer su distinción.”. 
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formação dos enunciados, a nosso ver, é flexível ou não, na medida do uso desses critérios. 

Tomando a validade como critério, os significados desses sinais podem ser variados, como se 

fossem “verdades construídas”, sem que isso afete formalmente a validez da decisão. 

Tomando o critério de verdade, a forma e o conteúdo dos enunciados estão consubstanciados 

numa única versão ou interpretação e só um único significado é possível para não afetar a 

validez da decisão. 

Assim, a flexibilidade na definição de sentido, pode-se afirmar, significa que as 

idéias, em relação às coisas ou aos fatos, são dificilmente programáveis ou previsíveis. E, 

nesse ponto destacamos a ligação entre lógica e lingüística, e o debate sobre a existência ou 

não de uma lógica das decisões judiciais. Para Maria Francisca Carneiro e demais autoras, 

existem “colapsos presentes na formação das sentenças, chamadas zonas de ‘indefinição 

semântica’” (CARNEIRO, 1999, p. 28). Essas zonas seriam o que deriva da ambigüidade e da 

vagueza das expressões lexicais e de suas valorações. Claro, levando-se em conta que 

algumas expressões possuem um sentido usual e tido como universal, mas quase todas podem 

ser usadas em sentidos e situações diferentes. 

No entanto, as mesmas autoras nos informam a opinião de Barth sobre a 

existência de dois segmentos filosóficos acerca da relação entre lógica e lingüística e das 

indefinições (vacuum) semânticas do discurso jurídico: “‘Os lógicos modernos’, que evitam 

as tabulações rigorosas em semântica, aderindo às flexibilizações e à idéia de vacuum; e de, 

outro lado, os lógicos existencialistas ou tradicionais, que atualizam suas teorias em 

proposições do tipo se S, então P.” (CARNEIRO, et e tal..., 1999, p. 30). 

As decisões judiciais, seguindo o raciocínio de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, 

como um todo, implicam na contradição do discurso jurídico sistemático. O direito tende a 

prever uma realidade e a decisão trabalha com sua contradição. Mas, nem sempre o direito 

positivo prevê, então existem as lacunas da lei. O que fazer, se A não é B?  Diz Ferraz Júnior: 
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Na realidade, as decisões jurídicas do discurso judicial introduzem no discurso da 
norma, enquanto sistema, perturbações externas que têm não apenas de ser 
contornadas, mas compensadas e absorvidas (...) o discurso judicial, enquanto 
sistema de decisões, tem de ser completo: é a proibição do non liquet . Mas isso 
significaria que o discurso jurídico, tomado como um todo, sistemático, teria de ser 
necessariamente contraditório e, pois sob o ponto de vista da racionalidade 
científica inconsistente. (1997, p. 133) 
 

 Mas então como é possível que o juiz responda ao que o direito não respondeu, 

ou lhe responda de forma contraditória? Ocorre que o direito pode ser visto como sistema de 

normas, E também como controle social, como agente regulador, etc,. A adoção da 

perspectiva segue critério de alternatividade. A isso, Tércio Sampaio credita ser um problema: 

“as verdades provisórias”. Estas últimas são as ferramentas construtoras do discurso jurídico, 

tal como as normas, todavia, em um nível diferente. A questão é mais ampla, porém nossa 

perspectiva não é trabalhar o discurso jurídico como enunciado normativo, mas como 

construção de significado, e isso permite trabalhar com a flexibilidade semântica. 

Na observância dos aspectos psicológicos e sociais que permeiam os enunciados 

judiciais, temos a indefinição semântica como algo até natural, já que qualquer idéia ou 

informação está sujeita a múltiplas determinações, por várias mentes22 (BATESON, 2000, p. 

508). Não esquecendo, porém, que existem expressões ou palavras, aparentemente ou não, 

com significado único. É possível ser apenas aparência, porque as possibilidades de criação de 

um novo significado para dada representação mental de um objeto qualquer são inúmeras. 

A escolha de um ou outro termo ou enunciado, em direito, se dá como em 

qualquer processo mental, com o que Bateson chama de “seleção natural” (lembrando 

Darwin), que governa as idéias sobreviventes em detrimento das que não sobrevivem 

(BATESON, 2000, p. 509). 

Quando nós adquirimos novos itens de informação, estes correspondem a itens de 

primeiras experiências que são repetidos, afirmados ou contraditados – “idéias podem 

confirmar ou contradizer outras” (BATESON, 2000, p. 510) - para formarem novos itens. 

58133133                                                 
22 É o que Bateson chama de “interwoven strands”. 
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Assim, “a freqüência de uso de uma determinada idéia começa a determinar a sua 

sobrevivência na ecologia de idéias que chamamos de mente. (...) mas, essa sobrevivência é 

também determinada pela sua relação com outras idéias” (BATESON, 2000, p. 509-510)23. 

Um juízo, um valor, uma idéia, essas abstrações podem influenciar outras num 

caminho complexo e desconhecido que está além das formas concretas de expressão. Por isso, 

entendemos que flexibilidade significa que as idéias são dificilmente programáveis, inclusive 

as que dizem respeito às expressões e enunciados judiciais, já que essas ocorrem no mesmo 

processo que envolve razão e linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59133133                                                 
23 No original: The frequence of use of a given idea becomes a determinant of its survival in that ecology of 
ideas which we call Mind; (…) But the survival of an idea is also certainly determined by its relations with other 
ideas. 



 

 

3. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE E A INSERÇÃO DE VALOR NO DIREITO 

Até agora, sondamos o que através da linguagem é possível observar no processo 

decisório. Partimos do pressuposto de que as decisões são atos de um processo sócio-

cognitivo, ou seja, com expressão no mundo real (matéria) e no mundo mental (espírito), mas 

só podemos ter acesso a uma dessas faces – a representação ou mapa do que está na mente, 

que vem até nós pela linguagem, conforme Bateson (2000).  

No entanto, na própria comunicação tudo está misturado (mente, matéria, 

linguagem, valores), e é por isso, que na aparente divisão entre a mente e a natureza 

(realidade) há um mito que isola o valor de significado, isto é, como se ao escolher 

fundamentar uma decisão em razões de fato, não envolvesse também pré-noções de direito e 

vice-versa. 

O valor do social ou do jurídico tem como função unir os dois mundos, porém 

está deles dissociado, como se fosse ente abstratamente individuado. Em Bateson, o valor se 

aproxima da “escolha” que fazemos para distinguir aquilo que percebemos, é uma forma de 

dar sentido aquilo que percebemos. Mas isso acontece porque opera sobre a diferença, ou seja, 

quando recebemos informações, recebemos notícia de diferença, e, “a percepção da diferença 

é sempre limitada por uma escolha” (BATESON, 1984, p. 22). O valor caminha com as 

escolhas e está extrínseco no processo cognitivo. 

Assim, quando consideramos, nas decisões judiciais, o valor como uma noção 

epistemológica, que agrega forma, e, portanto, faz parte da comunicação, não estamos a 

desconsiderar as noções ontológicas sobre o valor dos fundamentos (de fato e de direito) e da 

própria decisão, como expressão de conteúdo e significado.  

Optamos, no entanto, pela análise do contexto decisório que integra forma e 

substância e faz desaparecer possíveis dicotomias entre essas faces. É isso, inclusive, o que 

defende Recaséns Siches, pois se a norma é descrição dos fatos, sua relação não é de 
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independência: “o texto (enunciado normativo) é interpretado em vista de sua projeção nos 

fatos; assim como os fatos são analisados em vista de sua relação com as normas”. (SICHES, 

1974, p. 214)24  

A decisão relaciona informações tanto normativas, quanto sociais, por isso 

entendemos que a valoração é mais que a qualificação normativa, é mais que a escolha do 

argumento, é mais que o ponto de partida ou perspectiva adotada num julgamento, o valor é 

uma espécie de ponto de intersecção, canal ou componente comum entre sistemas, inclusive 

os sistemas social e jurídico. Neste último, ele se insere e se torna perceptível pela forma 

(linguagem) assumida, e que ao mesmo tempo representa as idéias ou significados atribuídos 

às coisas.  

Sobre a questão da qualidade do fato, ou, em outras palavras, do valor do fato na 

decisão, o argumento de Miguel Reale (1992) é no sentido de uma “compreensão dialética da 

experiência jurídica”, pois os fatos nunca estariam, segundo ele, em estado puro, ou seja, 

nunca são mera abstração, mas estão em dispostos em um dado “contexto histórico”, o que 

significa aqui a expressão em si, em um dado tempo e espaço. Assim, os fatos 

naturais/empíricos ao serem inseridos no mundo jurídico recebem a uma “qualificação 

conceitual”, do que resulta a conversão dos nexos causais fáticos originais em nexos de 

compreensão com uma dimensão axiológica. É ao que se refere o autor quando diz: 

As normas jurídicas, longe de serem mero reflexo daquilo que no fato já se contém, 
envolvem uma tomada de posição opcional e constitutiva por parte de quem a 
emana ou positiva, à vista do fato e segundo critérios de valor irredutíveis ao plano 
da faticidade ou a uma pressuposta finalidade à ação. (REALE, 1992, p. 201)  
 
 

Essa união complementar das três esferas de concepção do factual compreende a 

chamada teoria tridimensional do direito, isto é, o entendimento do fenômeno jurídico como 

fato, valor e norma. Porém, esta concepção ontológica não se coaduna com nossa perspectiva 

61133133                                                 
24No original: “El fato es interpretado em vista de su proyéción a los hechos; así com los hechos son anlizados 
en vista de su relación com las normas.”  
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de análise de uma das manifestações do jurídico. Aqui estamos examinando o fato e sua 

importância no direito a partir do valor que lhes é atribuído durante a atividade judicial, e para 

nós não interessa dizer que o direito é valor, ou que o fato pode ser concebido como valor 

ontologicamente, mas vale a compreensão de que o mundo jurídico é composto de fatos 

(expressos no discurso jurídico), e fatos com valor, com relevância, com importância para o 

direito. 

Resulta que o fato, assim entendido "é uma porção da realidade a qual se refere a 

um conjunto de qualificações, ou sob outro prisma, é a base de um  complexo convergente de 

significações, que pressupõem um eidos, isto é, uma 'essência', inconfundível com o 'fato' 

como tal" (REALE, 2002, p. 202). Quer dizer, os fatos sociais, por exemplo, estão ligados a 

valores sociais e históricos e, se em algum momento não possuem essa carga valorativa, são 

meros eventos, fatos puros, naturais, isto é, sem relevância social.  

Então, perguntar qual a importância do fato na decisão não só perguntar o valor 

do fato para o direito, é também perguntar como o direito interage com o fato, e qual a 

importância deste no mundo social, pois a valoração, em Bateson, pressupõe a integralidade 

de ligação ou reciprocidade entre os mundos mental e material (valor como idéia e como 

expressão na linguagem). 

Assim, a expressão de valor conduz na direção de um processo relacional, no 

direito, uma relação causal, cuja matéria de distinção é amplamente variável, mas demarcada 

pela sua natureza não restrita aos padrões lógico-formais. Isso significa que a partir dos 

critérios de causa e efeito, de tempo e espaço, dentre outros, as decisões judiciais atribuem, 

projetam e refletem valores, anteriores e posteriores a ela. 

Ressaltamos que não é nosso objetivo neste capítulo questionar se a tomada de 

decisão em direito obedece ou não a critérios lógicos, mas naturalmente a explanação 
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apresenta posições acerca deste problema nada novo. O fato é que sendo ou não uma operação 

lógica, a decisão judicial é como uma porta de entrada, e saída, de valor no direito. 

3.1 A relação de causalidade em Lourival Vilanova 

 
O estudo da causalidade nas relações jurídicas nos leva a questão do momento de 

inserção do valor no direito a partir da definição de tais relações. O reconhecimento da 

existência de uma relação de parentesco, por exemplo, depende de operações racionais, ou, 

além disso, operações que envolvem conhecimento (recebimento e troca de informações), 

justificação, conexão de idéias e projeções no mundo real, etc. Por isso, a operação mental 

que leva a mensagem que comunica a decisão está permeada por canais de valoração, que 

identificam e selecionam idéias que informam o resultado final – o ato decisório. Disso surge 

a pergunta sobre a existência de uma lógica no direito, se A mais B é igual a C, então C 

menos B é igual a A? Não é tão fácil definir, porque o sistema normativo permite uma 

abertura cognitiva maior, assim ele prevê exceções, ou não prevê, mas deixa em aberto 

situações outra que o juiz precisa decidir (princípio do non liquet). Então, no direito se A não 

é pai de B, não quer dizer que B não seja filho de A. O fato da paternidade biológica (A ter 

gerado B) pode não ter efeitos jurídicos, por falta de reconhecimento pelo direito. Mas 

também, o reconhecimento jurídico pode até existir, sendo que factualmente para o mundo 

social, A nunca foi pai de B, embora o tenha gerado. 

Se a decisão judicial é ou não uma operação lógico-formal, implica saber o que 

podemos chamar de causalidade no direito. Seria uma redução implicativa ou silogística? 

Seria uma cognição influenciada por informações advindas de vários sistemas interligados 

pela mente? Afinal, o que é lógico, o que é causal  no direito? 

Lourival Vilanova (1987, p.48) nos apresenta um conceito de causalidade no 

direito. Diz ele que a causalidade normativa é aquela estabelecida entre o fato e a norma, 
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distinguindo-a da causalidade natural ou física: A queda de um fruto é expressão da lei causal 

de gravidade, como conseqüência de seus efeitos. Que o fruto caído pertença a A, ou a B, que 

seja coisa sem dono, que seja coisa móvel, tais efeitos são estatuídos pelo sistema que pôs a 

norma.  

Vilanova admite a existência destes dois planos estruturais da relação jurídica: o 

plano hipotético, relacionado à previsão do fato, e o plano consecutivo ou da conseqüência. 

Em resumo, de um lado estão os fatos, como causa, e de outro estão as previsões normativas, 

com conseqüências relacionadas. Forma-se, assim, a relação causal no direito. Porém, adverte 

Vilanova, “nem sempre se distribui uma só hipótese para uma só conseqüência”, pois, às 

vezes, podem ocorrer várias hipóteses para uma mesma conseqüência, como também várias 

conseqüências para uma única hipótese (VILANOVA, 1987, p.49). 

Ocorre que tanto hipótese fática quanto conseqüência são abstrações lógicas que 

não compõem a linguagem, a cultura, os conteúdos de significação das normas, tampouco, o 

contexto a que estão submetidas. Então, no plano da lógica, plano abstrato, não se poderia 

falar em causalidade, pois esta é uma relação empírica pertinente ao mundo dos fatos, de 

causa e efeito. (VILANOVA, 1987 p. 49). Assim sendo, enquanto abstrações lógicas, causa e 

efeito se inserem no plano lógico-formal. Porém, uma vez verificados empiricamente, tornam-

se relação de causalidade e, então, adentram o plano material, incorporando elementos como 

linguagem, cultura, valores e contexto. 

A partir das idéias apresentadas por Vilanova é possível, no plano da lógica, falar 

em causalidade? Ou esta última é mesmo apenas um conceito empírico? Segundo o referido 

autor, a causalidade é um tipo de relação entre os elementos causa e efeito, portanto, 

abstratamente pertencem ao plano da lógica-formal, e, enquanto relação, ao plano da 

realidade. Dessa forma, no plano da lógica, as premissas não causam a conclusão, a causa não 

gera o efeito, o que difere da causalidade empírica, em que a premissa é causa da conclusão. 
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Ademais, quando se fala em causalidade jurídica, fala-se, segundo Vilanova, no 

plano fático normativamente qualificado. O problema está nos fatos que não são 

“normativamente” qualificados, e que ainda assim possuem relevância jurídica. 

Apriorísticamente, não haveria uma relação de causalidade no plano empírico, mas haveria 

uma relação jurídica entre o fato e a normatividade. Exemplo disso é a lacuna da lei. A 

relação jurídica existe, mas não existe o que Vilanova chama de “aprioridade” da norma, que 

seria a previsão legal. 

O que acontece é a interligação sistêmica entre o normativo e o fático, e a isso 

Vilanova denomina de “referência semântica” que as normas jurídicas têm no mundo real. 

Significa que “o sistema de normas é correlato de um sistema de objetos empíricos (fatos-

eventos e fatos-condutas)” (VILANOVA, 1987, p. 52). Na verdade, as normas são uma 

representação dos fatos do mundo real. E quando aplicadas, pode-se dizer, conduzem a um 

segundo nível de representação. Elas expressam uma idéia (do juiz) sobre a idéia (do 

legislador) de fato, e não o fato em si. 

Mas, para que a relação de causalidade possa ser qualificada como jurídica, é 

preciso que ela seja estabelecida num plano fático especial, ou seja, juridicizado, aquele 

dentro de uma relação jurídica. Portanto, “a relação jurídica, formalmente, por sua estrutura 

sintática, é uma relação lógica, objeto da teoria formal das relações” (VILANOVA, 1987, p. 

51). 

Formalmente a relação jurídica é uma relação lógica, porque pertence a uma 

categoria abstrata enquanto descrição normativa. Ela se faz mediante uma abstração 

formalizadora (VILANOVA, 1987, p.65) que é, portanto, a passagem da forma gramatical 

para a forma lógica da linguagem jurídica. 

É preciso compreender, no entanto, que “formalizar não é conferir forma a dados, 

inserindo os dados da linguagem num certo esquema de ordem. É destacar, considerar à parte, 
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abstrair a forma lógica que está, como dado, revestida na linguagem natural, como linguagem 

de um sujeito emissor para um sujeito destinatário, com fim de informar notícias sobre os 

objetos” (VILANOVA, 1997, p.44). 

Vale ressaltar que a hipótese fática pode referir-se a fatos naturais ou a fatos 

jurídicos. A diferença é a previsibilidade normativa que dá status especial a certos fatos. No 

dizer de Vilanova: “a causalidade natural é descritiva do acontecer fático. A causalidade 

jurídica é prescritiva. Nessa prescritividade reside sua forma apriori de ante-pôr-se aos fatos.” 

(VILANOVA, 1987, p. 53). 

Mas, os fatos naturais também podem ser referencial jurídico, nesses casos, a não-

previsibilidade é como se fosse uma lacuna na lei, o que, em geral, precisa ser suprida pela 

atividade jurisdicional enquanto não há respaldo legislativo. 

Amparada em noções descritivas e não prescritivas “a antecedência das normas 

face aos fatos, sua aprioridade de validez, não prejulga a questão da origem psico-social ou 

sociológica do normativo” (VILANOVA, 1987, p. 54). O fato encontra, assim, um lugar 

secundário na relação jurídica, pois só a qualificação normativa lhe conferiria relevância ou 

qualidade de jurídico. 

Pela tese da aprioridade da norma os dados de fato operam como causalidade 

natural (motivando, provocando, impedindo novas normas) e psico-social (VILANOVA, 

1987, p. 55). Mas, que fatos servirão de referência semântica do normativo? Vilanova 

responde dizendo que “a ocorrência repetitiva de um mesmo fato não tem o poder de inferir 

normas.” (VILANOVA, 1987, p. 53) Significa que o valor não é intrínseco ao fato, ele lhe é 

atribuído. Quando se atribui (e por qual motivo ainda não se sabe) as normas são 

estabelecidas e passam a ser enunciados deônticos conforme denominação de Vilanova. 

Os fatos sociais, nesse sentido, operariam apenas como causalidade natural (ponto 

de referência) do normativo (VILANOVA, 1987, p. 55). Essa tese admite que a ocorrência 



relação de causalidade e a inserção de valor no direito 

 
 

67

repetitiva de um mesmo fato não tem o poder de inferir normas, sendo assim, de premissas 

fáticas não deriva qualquer enunciando deôntico correspondente. 

Os enunciados deônticos se inserem no plano da lógica deôntica, que é a lógica 

das normas e dos conceitos normativos, a qual incorporou em sua análise conhecimentos e 

parte dos métodos da chamada lógica das modalidades aléticas. Diz-se ainda, que os 

operadores deônticos são os que qualificam condutas ou ações e são mais específicos que os 

operadores aléticos. (ECHAVE; URQUIJO; GUIBOURG, 1996). 

Não é possível dizer, porém, que a lógica deôntica representa fielmente o direito, 

pois conforme Karl Larenz (1978, pp. 272-273), a descrença na pretensão silogística, em que 

premissa maior é a norma posta, premissa menor é o fato e a conclusão é representada pela 

decisão, talvez seja o único elemento em comum entre as teorias da aplicação do direito na 

atualidade. 25 

Assumir, então, que a lógica deôntica é a única lógica das condutas é pretender a 

propriedade absoluta do real, ou tomar a relação entre fato e norma uma relação meramente 

ontológica (CASTRO JÚNIOR, 2005, p. 336). Essa é apenas uma das lógicas possíveis na 

análise do jurídico, que merece integração e complementos, pois: 

A ação de que trata a lógica deôntica é somente aquela que importa mudança em 
‘estados de coisas’ empiricamente verificáveis, dado um lapso de tempo qualquer. 
Uma ‘eleição’ pode ser fato psicológico não verificável empiricamente, como 
também pode ser mudança de estados de coisas fisicamente constatável. Por isso a 
‘preferência’ não encontra descrição possível no espaço de sentido da lógica 
deôntica (CASTRO JÚNIOR, 2005, p. 337). 

 

Por isso diz-se que, em separado de outros complementos, a lógica deôntica 

gravita no plano ontológico em que não há como calcular ou medir o valor da ação que 

conduz a ‘eleição’. A lógica no sentido ontológico, portanto, reduzida a um sistema intuitivo, 

67133133                                                 
25 CASTRO JÚNIOR, Torquato da Silva. Problemas da formalização do Discurso Jurídico. In: Anuário dos 
cursos de  Pós-Graduação em Direito. Recife: UFPE, 2005. pp. 327-343. 
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como unidade isolada de contexto – social, cultural, temporal, não consegue sustentar a 

representação da aplicação do direito. 

Esta mesma idéia se expande na explicação de Vilanova sobre a linguagem do 

direito positivo, tendenciosamente sob a forma categórica. A forma categórica dos enunciados 

jurídicos é o modo mais comum de expressão do dever ser. Quer dizer, o direito positivo não 

prescreve acontecimentos ou condutas, tampouco descreve tais ocorrências, ele se serve da 

descrição de hipóteses fáticas vinculadas prescritivamente a efeitos de caráter deôntico. 

Todavia, propõe que também existem enunciados sob a forma lógica da 

implicação (desde que não material ou extensional, quer dizer, quando antecedente e 

conseqüente são ambos válidos). Nesse sentido, não podem ocorrer contradições entre as 

hipóteses de referencial fático que a norma descreve e os efeitos de caráter deôntico que 

prescreve. Para que a implicação seja válida, ela precisa ter hipótese e efeito (antecedente e 

conseqüente) ambos válidos. Isso é o que Vilanova chama de univocidade. 

Estamos, portanto, lidando com linguagem, pois é nela que recai o esquema de 

causalidade e relação jurídica. Assim, a ligação entre causa e efeito “tem a ver com os 

conteúdos significativos dos termos”, ou seja, com o sentido conotativo (VILANOVA, 1987, 

p. 58). Lembrando que se trata da linguagem jurídica. 

Os elementos da causalidade podem apresentar-se, dependendo do ponto de vista 

adotado, de modo descritivo ou alético (como fatos naturais) o ainda de modo prescritivo ou 

deôntico (como as normas jurídicas). Então, do ponto de vista sintático e morfológico-

gramatical, a linguagem do direito positivo é ambígua e excessiva (VILANOVA, 1987, p. 

59). Porém, a redução dessa linguagem a uma estrutura puramente lógica, leva a forma 

condicional. Diz-se então que: 

Do ponto de vista sintático (lógico), fica em suspenso o problema de se o dever –
ser é um mero operador, ou um modo de ser ontológico, ou uma expressão do fato 
empírico de uma vontade (teoria imperativa do dever-ser), ou uma categoria tão só 
gramatical, um sistema verbal composto (VILANOVA, 1987, p. 61). 
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Para além da questão, retornamos ao conceito de causalidade para dizer que a 

perspectiva sociológica do direito abrange a chamada causalidade sociológica (mais ampla, 

que não é de caráter deôntico) para compreender as relações causais. Este outro prisma, para 

Vilanova, dispensa o caráter deôntico (VILANOVA, 1987, p. 62). 

A sociologia do direito analisa o direito como ele é, sem desprezar o dever-ser (a 

normatividade), pois é esta também é um fenômeno social objeto de sua observação. Mas, um 

dos pontos de diferenciação entre os enunciados da Sociologia do Direito e os enunciados da 

Dogmática Jurídica é que, enquanto os primeiros possuem um valor de verdade, os segundos 

são deônticos, ou seja, são validativos e não-verificativos. 

Entretanto, existem relações entre as causalidades sociológica e jurídica, e estas 

ocorrem devido ao sentido operativo, ou segundo o para quê de determinados acontecimentos 

que dão causa a determinados efeitos e, com isso, caracterizam a razão de ser das normas 

sociais e jurídicas. 

 

3.2 Causalidade na concepção sócio-cognitiva de Fauconnier e Turner 
 
 

Gilles Fauconnier e Mark Turner são representantes da teoria da integração 

conceptual que “busca explicar os fenômenos da linguagem natural a partir das capacidades 

cognitivas da mente humana, propondo um construto teórico que demonstra a projeção entre 

domínios opera a produção, a transferência e o processamento do sentido”. (MEDRADO, 

2006, p. 96). É através da capacidade integrativa que construímos a realidade 

(FACOUNNIER; TURNER, 2003, p. 217). 

A concepção citada, ao contrário das tradicionais teorias sobre semântica e 

linguagem, acrescenta que a língua funciona como mediadora na construção de significado, e 

este, por sua vez, resulta de uma complexa operação cognitiva e criativa integrada a fala, 

porém, dela não somos conscientes.  
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Tal operação envolve uma enorme quantidade de conhecimento prévio que é 

selecionado implicitamente de acordo com o contexto trabalhado pela mente. Mas, isso 

também é imperceptível, restando apenas a língua (e as palavras) para encontrarmos o sentido 

ou significado daquilo que pensamos e falamos. Por isso, as palavras são tidas como guias (ou 

sinais ou indicadores como diz Bateson) para a produção de sentido, o que se faz social e 

contextualmente. 

 Então, o que Fauconnier proporciona de inovador é a compreensão de que o 

que está atrás da forma não é uma coisa, mas o poder humano de construir significados (2003, 

p. 6), que, pode ser tido como uma reconstrução do que Bateson já afirmava sobre o nome não 

ser a coisa chamada. Os adicionais estão por conta de outras palavras para definir a 

construção de sentido pela mente, tais como: as operações de identidade, de integração e 

imaginação (MEDRADO, 2006, p. 99). 

 A identificação permite a relação de semelhança, a equivalência e também a 

oposição e a diferenciação entre as coisas. Serve em operações jurídico-racionais como a 

aplicação da analogia, bem como no primeiro reconhecimento da relação entre a situação 

concreta e a norma posta. 

 A integração corresponde aos processos mais elaborados de identificação e 

oposição que correlacionam conceitos dentro de sistemas mentais dinâmicos com limites 

operacionais, é o que acontece a partir da leitura do processo, quando o juiz já conhece dos 

argumentos das partes, e parte para a confecção da decisão, correlacionado argumentos 

próprios a argumentos alheios, inclusive fazendo uso da jurisprudência como fundamento. 

Mas, a construção da decisão também pode considerara a necessidade de criação de um novo 

entendimento, posição ou argumento, é quando acontece a operação de imaginação, que 

impõe um esforço criativo, por parte do julgador. 
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O problema sobre como entender as relações humanas (o social) a partir do 

processo cognitivo, faz com que Turner e Facounnier tomem como critérios de observação, 

por exemplo, causa e efeito, mudança ou variação, identificação, a parte e o todo 

(relacionados), entre outros tipos e subtipos de relações. 

A partir daí, na relação causal, podemos observar que nas operações lógico-

matemáticas cada evento é efeito do anterior e causa do evento próximo, e essa perspectiva 

nos informa algo sobre o que são os eventos complexos, de que temos uma consciência 

reduzida desse grupo de eventos básicos. A redução da complexidade é, assim, uma das 

formas de entender as relações, incluindo a causalidade. 

Turner e Fauconnier (2003, p. 75), entendem que a redução simbólica pode nos 

ajudar a compreender certos eventos, em especial as relações causais, e também como os 

métodos de manipulação de objetos formais se relacionam com as mudanças nos sistemas 

complexos que codificam. Esses métodos, que também são códigos, são formados de passos 

ou seqüências, que levam a uma conclusão, ou a várias. 

Ocorre que tal redução faz com que cada entendimento, consciente e 

separadamente, possa causar sensação de incompreensão já que perdemos a consciência do 

todo (FAUCONNIER; TURNER, 2003, p. 76). O efeito redutor é, então, paradoxal: facilita a 

compreensão da parte, mas impede a compreensão real do todo. Eis o feixe ou a base da teoria 

do enquadre paradoxal de Bateson reestruturado. 

Nas ciências exatas esse método é bastante usual. Lógica e matemática facilmente 

se coadunam com ele. Por exemplo, matemáticos que desejam ter uma compreensão de um 

complexo matemático qualquer demandam uma apreensão intuitiva do todo e um detalhado 

passo-a-passo para comprovar seu entendimento. ((FAUCONNIER; TURNER, 2003, p. 76). 

A apreensão intuitiva é compatível com a imaginação, a criatividade, aliás, é 

como dizem, Turner e Fauconnier (2003, p. 76), ela é a essência de toda criatividade, já que 
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não há como na redução precisar todo o universo. Por outro lado, o elemento legitimante e 

validativo do entendimento reside no detalhamento do método ou o “passo-a-passo”. Porém, 

esse elemento também influencia o caminho para a intuição e se torna parte dos resultados da 

descoberta ou compreensão de um objeto. Isso explica porque temos a tendência de ligar uma 

causa a um efeito provável. É porque nas causas (como eventos) encontramos um sentido 

indicativo de efeitos prováveis. Dizemos que certas causas (as ações humanas, por exemplo) 

tendem a certos efeitos. Newton, através da física, estudou esse processo com eventos da 

natureza: assim toda ação produz uma reação. Porém, quando se trata de condutas não é 

possível ter certeza das reações, trabalha-se com tendências ou possibilidades. 

Mas, causa e efeito são também fenômenos que só conseguimos relacionar ou 

combinar através de operações mentais. Nesse sentido, a causalidade seria essencialmente 

relação abstrata. 

Essa perspectiva cognitiva de análise nos leva ao fato de que uma idéia geral 

sobre alguma coisa, sobre um fato, por exemplo, é matéria de estruturação, de combinação, de 

integração conceitual, ou simplificadamente uma relação entre causa e efeito. Então, no 

método de construção das idéias, cada passo que comprova é um efeito do passo anterior, 

como um quebra-cabeça que vai sendo montado, não de forma tão aleatória, mas porque cada 

parte de figura precisa de uma que antecede e outra que sucede para que a figura apareça. Há 

uma combinação entre os pedaços. 

É nesse espaço mental de construção que causa e efeito estão juntos, segundo 

Facounnier e Turner. É ele que nos permite entender a representação de uma idéia como um 

todo. Tornando-se a relação de causa e efeito auto-evidente, conseguimos finalmente enxergar 

o efeito diretamente na causa. Como assim? Através da representação adequada o efeito fica 

embutido na causa, como na necessária relação causal em direito penal, entre eventos como 

morte e homicídio. A morte natural não tem conseqüências na esfera criminal, mas a morte 
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provocada por ato humano sim. Essa construção e outras necessitam de criatividade para que 

a representação mental esteja adequada ao fato correspondente. Mas, encontrar representações 

apropriadas significa encontrar soluções complexas para problemas complexos e 

diversificados. 

Enxergar causa e efeito juntos é enxergar o todo, como acontece com a figura do 

triângulo usada para explicar o teorema de Pitágoras (a soma dos quadrados dos catetos é 

igual ao quadrado da hipotenusa). O triângulo é a representação visual do teorema que lhe 

atribui certa legitimidade, porque a partir dessa figura é possível provar, pelo método, a 

verdade que o teorema sustenta. 

Considerando indivíduos que já possuam esse tipo de conhecimento (que se 

ocupam de operações mentais complexas), fala-se no uso mais eficiente, em que os efeitos e o 

método aparecem frequentemente nas causas estão combinados conceitualmente.  

No direito, isso ocorre frequentemente quando da produção normativa, na busca 

de uma representação do fato de relevância jurídica e os efeitos de sua concretização ou não-

concretização no mundo real. Isto quer dizer que o dever ser e a coercibilidade são elementos 

unidos ou combinados abstratamente e materializados através de uma representação 

lingüística, verbal ou não verbal, escrita ou costumeira. Mas esse processo de criação de 

representações ocorre como cenários dinâmicos, ou seja, que têm a capacidade de se remontar 

ou se reconstruir (FAUCONNIER; TURNER, 2003, p. 78). 

A integração mental de causa e efeito é acontece com ajuda da percepção que, 

nesse caso, é uma outra integração: entre a mente e o meio ambiente ou social percebido. Na 

verdade, “a percepção é um processo de seleção em que destacamos alguns dados e deixamos 

outros de lado, sem considerá-los” (RODRÍGUES M.; OPAZO B., 2007, p. 94)26.  

73133133                                                 
26 No Original: La percepición es un processo de selección en que destacamos algunos datos y dejamos otros de 
lado, sin considerarlos. 
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 Assim, à medida que percebemos alguma coisa, fazemos logo uma ligação entre 

esta e um dado significado (isto que vejo é um lápis, pois escreve, mas poderia ser uma caneta 

também! Mas não é!), como conseqüência de sua existência (o efeito está na causa). É como 

se os valores que atribuímos a determinadas condutas estivessem também incutidos na causa e 

representados nos efeitos de certas condutas. A valoração constitui, assim, um processo de 

combinação entre fato e conteúdo, entre objeto e representação, considerando um fator: o 

tempo. 

Tudo isso sugere que as atividades humanas elaboradas racionalmente, como a 

atividade judicial, no sentido cognitivo, fazem uso de operações de combinação conceitual, 

como instrumento de relacionamento entre idéias, valores e condutas. Isso indica que tais 

atividades possuem um sentido criativo. A finalidade das combinações mentais é alcançar 

idéias globais através da integração efetiva de causa e efeito. Na mente, formam-se modelos 

de conexão, que são mutáveis (inclusive em razão de suas relações com o meio externo ou 

social), mas que estabelecem entre si relações de correspondência, como fazemos quando 

usamos metáforas. Portanto, nas “atividades que envolvem altos níveis de abstração do 

pensamento, faz-se necessário um método de separação de causa e efeito e, ao mesmo tempo, 

um entendimento global ao qual eles estão integrados” (FAUCONNIER; TURNER, 2003, p 

.83). 

Causa e efeito ocupam o mesmo espaço com outras relações equivalentes como as 

de alteração ou mudança, de tempo (memória, continuidade, descontinuidade, 

simultaneidade), de espaço, entre a parte e o todo, de representação, de categorias, de 

semelhança, de intencionalidade, entre outras. E, todas essas relações servem como modelos 

de compreensão uns dos outros, ou seja, “causa e efeito podem ser compreendidos dentro da 

relação parte/todo” (FAUCONNIER; TURNER, 2003, p.101). Devido a essa integração entre 
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elementos da combinação psíquica, percebemos que suas relações são muito menos estáticas e 

unitárias do que se pensa, elas possuem uma dinâmica funcional importante. 

Nesse mesmo sentido, a construção de conteúdos probatórios, análise e 

verificação de critérios de verdade/validade das idéias ou representações requerem a 

explicitação de causa e efeito, pois através deles é possível a apreensão consciente do 

conhecimento para as mais diversas finalidades. 

 
 
3.3 Relações circulares a partir de Gregory Bateson - para além da separação entre fato 
e norma 

Facounnier e Turner consideram a relação entre causa e efeito como uma das 

possíveis categorias de observação. Mas, essas categorias também estão inseridas dentro da 

compreensão ecológica de Bateson, pela reconstrução da visão fragmentada da realidade 

através do holismo, que é um olhar objetivo, porém contextualizado, das coisas observadas. 

Por isso, conforme Bateson explica sua forma de compreensão de mundo, ele nos 

diz como separar, para efeito de investigação, o universo do processo mental, do universo de 

causa e efeito, pressupondo que pensar é uma atividade de variação mental, que faz uso de 

certos instrumentos como a cibernética, a teoria da informação e da comunicação, para 

observar o resultado dessa atividade mental (níveis diferentes de causalidade). 

Bateson recorre ao provérbio de que os homens sábios vêem somente esboços e 

confundem a floresta e as árvores, para explicar como a ciência ocidental, a ciência natural e a 

ciência social, até então, rejeitaram o trajeto que pôde ajudá-lo a recuperar o sentido do 

holismo. Em sua publicação póstuma Angels Fear (BATESON; BATESON, 1987), ele 

sugere que trajeto é possível nessa direção, ou seja, através do estudo de como a unidade 

mental foi expressa nas culturas durante todo o mundo (HARRIES-JONES, 2005). 
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A discussão retoma, em especial, o ponto de intersecção entre unidade de diferença 

como parte da moderna ciência, isto é, das novas concepções científicas mais interligadas e 

multidisciplinares. E a contribuição trazida pelo livro é a análise da história das ciências 

sociais e seus aspectos relacionais com outras ciências (HARRIES-JONES, 2004, p. 145). 

Contudo, antes de chegar às concepções de Angels Fear, Bateson trabalha a 

cibernética como orientação sobre a forma como as coisas são percebidas. Estamos 

novamente falando de sua epistemologia, mas agora tomaremos como referência o 

movimento de circularidade que a caracteriza. Para além do mecaniscimo e da visão bipolar, 

ou linear dos fenômenos, principalmente os sociais. 

Isso nos leva de volta a discussão sobre o papel da lógica na teoria da comunicação 

batesoniana. A pergunta é: os fenômenos relacionais cognitivos comunicados podem ser 

observados a partir de que critérios? Da lógica? Da Causalidade? Ou estas expressões e 

equivalem? 

Em geral, as mesmas expressões são utilizadas para seqüências lógicas e de causa 

e efeito, segundo Bateson (2002, p.71). Por isso, não podemos, de logo, supor que existe 

diferença entre essas duas esferas, mas o autor nos remete a uma possível distinção. O 

exemplo empregado para tal diferenciação é o de que um computador opera com seqüências 

de causa e efeito simulando a lógica. Todavia, esse processo é mais simples do que o inverso: 

a lógica simulando a causalidade. Ou seja, é fácil um computador simular todos os processos 

da lógica do que a lógica simular todas as seqüências de causa e efeito (BATESON, 2002, 

p.71). Por quê? Porque as seqüências causais podem assumir formas complexas (como 

círculos ou semicírculos), afirmações que retornam ao seu ponto inicial, etc. Dessa forma, sua 

descrição ou transformação em linguagem se torna por ela mesma contraditória ou paradoxal, 

o que é essencialmente anti-lógico ou contrário a lógica. 
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A diferença entre lógica e causalidade, explica Bateson, é definida a partir do fator 

tempo, elemento que, aliás, também é considerado no pensamento de Vilanova, bem como em 

Fauconnier e Turner, mas cada qual fala da característica relacional do fator tempo com suas 

especificidades. 

De outra forma, a lógica compreende relações atemporais, por isso “se depreende 

que a lógica é um modelo incompleto (ou insuficiente) da causalidade (ou relação de causa e 

efeito)” (BATESON, 2002, p.72). 

Na lógica, é possível ocorrerem inversões. Antecedente e conseqüente podem 

inverter suas posições. Assim, a seqüência se A é igual a B, B é igual a A pode também ser 

expressa se B é igual a A, A é igual a B, sem reversão de sentido, contradição ou paradoxo. 

Mas, não podem ocorrer inversões semânticas como, por exemplo, se A é igual a B, então B é 

diferente de A, pois estaríamos diante de uma contradição. A lógica, não resolveria por si só a 

sentença paradoxal: “toda regra possui uma exceção”, seria preciso fazer uso de elementos 

contextuais para dar solução aos paradoxos da linguagem. 

 Não acontece o mesmo com causa e efeito, pois um elemento é precedido pelo 

outro, havendo efetivamente uma seqüência marcada pelo tempo (um vem antes, o outro 

depois). Existem, contudo, duas formas de conceber tempo na relação causal – como processo 

linear progressivo, ou como processo circular. Neste último caso, qualquer alteração em 

qualquer parte do sistema causal pode ser considerada como causa de mudança posterior, em 

qualquer variável ou lugar do círculo. (BATESON, 2002, p. 73). Na compreensão circular é 

possível solucionar paradoxos e contradições. Foi a partir da cibernética que Bateson 

percebeu a possibilidade de criar os enquadres paradoxais e resolver problemas como o 

paradoxo de Russell (Vd. Nota de Rodapé nº 11).  

Mas, essa seria uma idéia aplicável à relação sistema social e sistema jurídico? 

Sim. A partir da compreensão circular, qualquer mudança no sistema social (cujos fatos 
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sociais entrariam como variáveis causais) pode com o tempo gerar mudança dentro de seu 

círculo e das zonas de contato com outros sistemas ou círculos – como o sistema jurídico - 

não importando se este sistema está dentro ou interligado. 

Pois bem, falar sobre mudança ou estabilidade social ou jurídica exige que se fale 

também no critério de tempo e sua relação com os fatos e seus enunciados. Nas sociedades 

humanas a estabilidade (ou algo próximo a ela) é resultado da descrição de mudanças 

contínuas. Como diz Bateson (1984, p.51): “devemos definir a estabilidade como referindo-

nos sempre a ‘verdade continuativa de qualquer proposição descritiva’”. 

Assim, um fato para ter relevância (jurídica, por exemplo), precisa ter a 

característica da determinação, e esta diz respeito aos critérios de delimitação espacio-

temporal (TOMÉ, 2005, p. 157). São esses critérios que além de tudo orientam o enunciado 

normativo a respeito do fato e as conseqüências que dele derivam. 

Em Bateson, todo enunciado ou proposição descritiva sobre mudança exige 

precisões com relação ao nível lógico do sujeito, ao predicado e ao contexto em que tais 

elementos se inserem (processo cognitivo de contextualização). 

O que para Vilanova, Fauconnier e Bateson é comum a todas as relações causais, e 

as distinguem das relações lógicas é o fator temporal na construção de sentido, todavia o 

recurso de construção está inserido no processo comunicativo, que a partir de Bateson pode 

ser útil na determinação lingüística das relações entre os mundos real e abstrato.  

No mundo jurídico (um dos mundos abstratamente construídos), pelo que se 

apresenta, há este tipo de relação espaço-tempo, em especial nas construções simbólicas, mas 

também na racionalidade judicial com reflexos práticos – operações de aplicação do direito.  

Por isso, acreditamos que a compreensão melhor adequada a uma gama de 

relações operativas envolvendo fatos, normas, valores e atos decisórios, é a compreensão 

circular, pois os fenômenos jurídicos, como fenômenos sociais que são, constituem objeto de 
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investigação no qual o seu próprio investigador se insere (numa interpenetração de sujeito e 

objeto), e suas expressões lingüísticas são as únicas pistas que temos para fixação do sentido 

daquilo que está em suas mentes (relacionadamente). O estudo da relação entre fato, norma e 

decisão, não descarta a alusão ao contexto, e, na visão circular, o valor é o que une (relaciona) 

tais elementos. A circularidade permite a visão do todo integrado, em Ciências Sociais, o que 

significa o emprego da recursividade para determinar de que forma a rede mental de um juiz, 

por exemplo, é capaz de construir uma decisão judicial para um caso concreto. 

Segundo Harries-Jones (2004, p. 147), a investigação de sistemas sociais e 

biológicos não equivale à investigação em sistemas físicos, pois a primeira hipótese é uma 

investigação participante. Em Bateson, a idéia é a de que sistemas de vida são sistemas 

recursivos, qualquer investigação substancial deles levará a um caminho de retorno. Esta é a 

primeira regra do que chamamos de recursividade. 

Assim, recursividade está diretamente relacionada à circularidade uma vez que a 

transformação de informações desde o impulso inicial com a primeira notícia e a 

reorganização mental dessa notícia, até a formação de uma nova idéia resultado da seleção 

cognitiva, leva em consideração toda uma carga de mensagens anteriores (recursos) de ligação 

entre significados.  

A decisão não é, dessa maneira, apenas a síntese conclusiva de informações 

processadas pela mente do juiz, mas o resultado dos processos mentais interligados por 

valores que vêm de fora (a medida do social como influência no jurídico). Portanto, não há, 

em Bateson, como separar fato, norma e valor, pois eles se processam num mesmo espaço 

mental, embora só possamos conhecer sua formalização através da língua e das palavras. 

É exatamente por esta razão - não termos contato com o nível ontológico, com 

aquilo que está na mente - que a separação é tão comum. É possível dizer que o fato é um 
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dado de realidade (geralmente passado, com perspectiva de configuração renovada no futuro), 

e que a norma é uma projeção impregnada de valor em relação ao fato (uma projeção com 

expectativa no futuro), e valor é uma unidade axiológica, que serve para medir a relevância 

dos dados de realidade em relação ás normas. Porém, na circularidade/recursividade, os fatos 

são ao mesmo tempo normatizados pelos valores em processos cognitivos inconscientes, e as 

normas são factuais, pois possuem expressão lingüística no mundo real e indicam contexto, 

sendo também atribuído a elas um valor mutável de acordo com o espaço-tempo, cultura, 

sujeito, etc. 

Enfim, a relação causal entre fato e norma é um sistema integrado, não há 

separação, mas a observação é feita em separado como forma de ativar os sinais indicativos 

de sentido, e para que consigamos racionalmente distingui-los, percebendo o modo como, por 

exemplo, os juízes fundamentam suas decisões, privilegiando um ou mais de um argumento 

ao invés de outros. 

Porém, descontentes com a mera explicação teórica, acerca deste ponto 

fundamental do pensamento de Bateson, nos propusemos a efetuar ademonstração empírica 

do processo de formação, seleção, fixação e determinação de sentido no discurso fático nas 

decisões judiciais. Afinal, esta pesquisa não tem por objetivo apenas concordar com a tese de 

que a decisão judicial não é mero silogismo, mas se propõe a demonstrar através da teoria da 

comunicação, porque e como, sobre os aspectos cognitivos, sãos formadas as idéias presentes 

nos textos decisionais.   

 

 

 



 

 

4. DIREITO E SOCIEDADE NA DECISÃO JURÍDICA: A PESQUISA EMPÍRICA 
4.1 Esclarecimentos metodológicos 
 

No capítulo sobre causalidade e inserção do valor no direito, buscamos, desde a 

categoria lingüística - a causalidade – apresentar, através das noções de Lourival Vilanova, 

Fauconnier e Turner e Bateson, uma alternativa para a concepção de decisão judicial como 

silogismo lógico-formal, ou seja, apenas resultado de uma inferência lógica entre premissa 

maior e premissa menor. Ou ainda, para mostrar como a perspectiva circular ou visão 

integrada entre mente e matéria, da teoria da comunicação cibernética, torna-se uma 

alternativa de análise da inserção do discurso fático na decisão judicial. 

Na teoria da comunicação de Bateson (2002), a linguagem representa o que está na 

mente (ou a parte que não podemos alcançar) e seu significado é reconstruído pelo contexto 

social ao qual a linguagem se vincula. O que Bateson nos indica é a possibilidade de 

visualizar esse processo de construção de informações voltadas para o mundo social através 

da linguagem. 

Temos, então, que mente e natureza são reflexo um do outro, estabelecem relações 

recíprocas, variáveis no tempo e no espaço. Dessa mesma forma, fato e norma estão dispostos 

no universo jurídico, ligados pela variante “valor”, algo que projeta significado e responde 

pela produção de sentido, de acordo com as “escolhas” cognitivamente feitas pelos 

magistrados. Pois, estas palavras dotadas de significado fazem parte da mesma cadeia 

recursiva, coabitando num mesmo espaço mental (FACOUNNIER; TURNER, 2003). Com 

isso, não é possível, dentro do processo comunicativo, separá-los, eis a originalidade do 

pensamento de Bateson aplicado ao direito, pouco explorado até o momento. 

Além disso, como afirmado na introdução, a teoria da comunicação de Bateson é o 

marco teórico, o qual ampliamos com a inclusão da idéia de blending de Facounnier e Turner. 

Essa decisão metodológica é resultado desses autores que conectam linguagem à mente, 

porém de forma distinta daquela da fenomenológica, da filosofia da consciência. Mente, aqui 
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é a parte que não se pode alcançar, acessar. A consequência dessa concepção de mente é que 

significado não tem referência a algo (plano físico), nem é uma construção psicológica, 

mental. Nesses autores, a linguagem representa o que está na mente (a parte que não podemos 

alcançar), por conseqüência, o significado é reconstruído pelo contexto social ao qual a 

linguagem se vincula. Com isso, o processo de produção de informações é visualizado como 

mundo social através da linguagem. Este é o ponto de partida de nossa pesquisa, do qual 

temos que mente e natureza estabelecem relações recíprocas entre si, relações, contudo, 

variáveis no tempo e no espaço. 

Transmitindo essa lógica para o universo jurídico, localizamos o fato e a norma 

ligados pela variante, temporal e espacial, “valor”, como o que projeta significado, dando 

sentido ao “fato” e à “norma”, segundo as “escolhas” feitas pelos magistrados. Pois estas 

palavras dotadas de significado fazem parte da mesma cadeia recursiva, coabitando um 

mesmo espaço mental (FACOUNNIER; TURNER, 2003). Assim sendo, não é possível, 

dentro do processo comunicativo, separar significado e mente (BATESON, 2002). Eis a 

originalidade do pensamento de Bateson aplicado ao direito, não explorado nessa área de 

conhecimento.  

Sendo nosso objeto o discurso jurídico decisional, como são os textos jurídicos sob 

a forma de decisões judiciais, pesquisamos a utilização do elemento fático nesse discurso. 

Esse debate não é nenhuma novidade, porém, repetimos: a utilização de Bateson para tratar 

desse debate é, principalmente porque não apenas realizamos pesquisa bibliográfica, mas 

coletamos dados com a pesquisa documental, isso nos garante relacionar teoria e prática, que 

é uma forma de pesquisa não comum no direito. 

Esclarecemos que o material coletado serve apenas como parâmetro que nos 

permite ariscar afirmações sobre a produção de sentido no direito desde a tomada de decisão 

jurídica, a qual envolve a rede de idéias interligadas, portanto o pressuposto da recursividade 
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e da dupla função da linguagem. Condições básicas para se abordar a decisão jurídica como 

produção de sentido do direito no jurídico. Isso permite que nos afastemos do formalismo e 

do ceticismo jurídico, pois a decisão jurídica, desde nosso marco teórico, não está no Poder 

Legislativo, nem no Poder Judiciário. Como veremos. 

O duplo vínculo ou a dupla função da linguagem descreve uma referência interna e 

uma externa. A interna corresponde aos elementos de um sistema (em nosso caso, o sistema 

jurídico), a externa, o ambiente social, a sociedade, a cultura (em que o sistema jurídico está 

inserido). Esse duplo vínculo é, por nós, explorado como pressuposto da integração mental 

fato/norma, realidade/abstração. Assim é porque o ponto de partida para a análise das decisões 

judiciais selecionadas é o processo de comunicação (interação). Pois quem comunica, utiliza 

premissas (informações estabelecidas) sobre sua própria prática comunicativa, isso é o que 

permite haver compreensão de determinadas informações provenientes da referência externa, 

alheios ao espaço mental do julgador. 

É o que afirma, também, Rawling (1987, p. 66), ao escrever que a interação com 

outros indivíduos pode engendrar uma revisão de suas premissas anteriores. É uma espécie de 

re-cognição para revisão de premissas, que pode ser aleatória de inconsciente (e não há como 

dizer se é ou não, porque ocorre na mente a qual não temos total acesso, senão por sua 

representação na linguagem). 

Trata-se da adaptação das idéias a determinados contextos, como por exemplo, no 

uso de uma dada jurisprudência na fundamentação de um acórdão. A “escolha” da decisão a 

ser citada varia de acordo com o sentido que se quer dar ao texto decisório, mas está inserida 

dentro de uma reformulação da mensagem decisória. A escolha da informação pode, segundo 

Bateson (2000, p. 279-308), ser feita num contexto e numa direção específica. Assim, “como 

um contexto é trabalhado, determina e reflete diferentes prescrições para conhecimento e 

interpretação”.(RAWLING, 1987, p. 66). 
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O corpus da pesquisa é formado de decisões selecionadas a partir da relevância do 

argumento fático para a fundamentação da decisão, e com isso visamos analisar como fato e 

norma estão integrados no discurso decisional, apresentando-se, na interação comunicativa, 

como resultado da dupla vinculação entre o contexto de valores internos e externos (tempo, 

local, cultura) do julgador. 

Para testar este esquema de compreensão, coletamos dados a partir de temáticas ou 

argumentos de busca tais como: “investigação de paternidade dna”; “coisa julgada dna”; 

“relativização coisa julgada” etc., os quais foram esquematizados da seguinte forma: 

a) delimitamos um universo de decisões a serem analisadas quanto à relevância do 

fato para o direito, e grande parte delas vêm de ações de investigação de paternidade em que 

se discute a relativização da coisa julgada (critério formal) pela prova de DNA (critério 

factual), mas há o mesmo debate, em outros termos, nas ações sobre reconhecimento de 

direitos em união estável homo-afetiva, além de outras matérias; 

b) adotamos, então, “argumentos de pesquisa” ou expressões para encontrar 

decisões nos endereços eletrônicos dos Tribunais de Justiça pesquisados, bem como na 

jurisprudência do STJ (Superior Tribunal de Justiça); 

c) para iniciar a análise do uso do discurso decisório, verificamos as expressões 

recorrentes, ou as palavras que mais aparecem nas decisões, e a partir delas estabelecemos 

relações entre os sinais lingüísticos (elementos gramaticais) e seus correspondentes 

significados quanto ao valor atribuído (elementos semânticos); 

d) Observamos a relação das expressões recorrentes com o debate em torno da 

influência da mudança social no direito de acordo com a idéia de recursividade e de dupla 

função da linguagem; 

Algumas das características dos acórdãos pesquisados, como a freqüência, a 

amplitude e o modo como está exposto o discurso, foram mostradas ao longo da coleta de 
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dados, apenas para demonstrar a relação entre a dinâmica social e a dinâmica do mundo 

jurídico, e reflexos jurisprudenciais. Verificamos, aliás, a falta de referências (ao menos por 

via eletrônica) de jurisprudência, que respondesse ao argumento de busca “coisa julgada 

exame de dna”, no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, e as respostas à 

“investigação de paternidade dna”, não discutem o papel da prova fática no processo, mas 

outras questões procedimentais, por isso, não fizemos menção à jurisprudência deste Tribunal. 

No caso específico das ações que utilizam o exame de DNA como determinação 

do fato “filiação” ou “relação de parentesco” nas ações de paternidade, filtramos apenas 

aquelas que discutem a quebra do instituto jurídico-formal da coisa julgada, apesar de que 

outros destes institutos (como a prescrição e a decadência) também estão envolvidos no 

mesmo debate. Optamos pelo uso do discurso polêmico da relativização da coisa julgada, mas 

conscientes de que a questão de fundo é a opção pelo princípio da segurança jurídica e o 

princípio da razoabilidade ou da justiça, ou outros princípios em torno da faticidade como 

argumento. 

Procuramos observar aspectos freqüentes nas decisões selecionadas, agrupando-os 

e comparando-os uns aos outros, deles restou, sobretudo, que: 

a) A hipótese fática apreciada seja ela provável ou comprovada por 

exame de DNA (seja na prova de união estável) é fixa: há ou não 

vínculo genético/biológico determinante da relação de filiação – A é 

pai de B ou A não é pai de B (ou o vínculo afetivo na relação 

duradoura e notória). Portanto, há sempre a discussão em torno do 

discurso fático, variando a valoração e a fixação do sentido das 

palavras usadas para fundamentar as decisões judiciais. 

b) A relação de ocorrência entre as decisões a favor ou contra o 

discurso pela relativização da coisa julgada a partir do elemento 
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fático que não altera os resultados da pesquisa, pois o que é relevante 

é o uso do discurso fático, ou seja, a construção do fundamento da 

decisão considerando o sentido de fato e norma. 

c) A verificação inicial das decisões mostrou a presença corriqueira das 

expressões “verdade real”, “segurança jurídica”, “dignidade da 

pessoa humana”, “justiça”, as quais contabilizamos para verificar um 

tipo de recorrência estatística. Às vezes, essas expressões aparecem 

semanticamente contrapostas, antinômicas, a exemplo de “certeza” e 

“incerteza”, outras vezes, elas tomam formas variadas, como 

“evolução”, “progresso” e “avanços”. 

4.2. Observação das decisões desde a epistemologia de Gregory Bateson  

 
Ressalvas metodológicas feitas, passemos aos dados empíricos a serem analisados. 

Antes, revisitemos alguns pontos referentes ao suporte teórico a que está vinculada à análise 

do uso dos discursos decisórios. 

No capítulo primeiro, expusemos que a epistemologia ou teoria da Comunicação 

de Bateson refere-se a uma espécie de antropologia relacional entre práticas comunicativas e 

sociais. Todavia, não dissemos que - a partir dos estudos de Bateson juntamente com 

Margaret Mead, no livro Naven: Balinese Character – foi construída uma maneira de pensar a 

comunicação humana e as inter-relações heurísticas existentes entre seus diversos suportes. É 

o que afirma Etienne Samain ao escrever que a epistemologia de Bateson “será antes de mais 

nada uma Epistemologia que se constrói a partir dos seres vivos” (2001). Isto significa a 

adoção de uma perspectiva de inclusão do sujeito na investigação científica, superando o 

cartesianismo e as tradicionais teorias sobre objetividade científica. 

Já no capítulo 2, dissemos que uma das chaves da teoria da comunicação 

batesoniana é a relação mente/matéria. A informação (mensagem, enunciado), para Bateson, 
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não é uma entidade material, por isso, a linguagem materialista ou mecanicista é considerada 

inadequada para entender como Bateson usa o termo informação ou mensagem. Para este 

autor, em nosso mundo (universo mental), não tomamos conhecimento dos objetos e, 

portanto, não há objetos no pensamento, existem apenas idéias (BATESON in THOMPSON, 

2001, p. 37-38). Acontece que idéias vinculam o real ao mental. A idéia de um quadrilátero 

existe na mente de um estudante, a idéia de furto, de norma e de qualquer outro fato jurídico, 

existe na mente de juristas. Assim, no caso do juiz, ao qual cabe decidir um caso concreto, 

este julga o pretérito (caso concreto) sem ter tido contato com a matéria de fato, porém o 

mesmo concebe os relatos como descrições do fático, produzindo a convicção que lhe 

motivará a decisão tomada. 

Coube observar a fixação de sentido do direito, portanto da relação entre o factual 

e o normativo na decisão judicial. Para isso, consideramos que no discurso fático existe a 

representação do jurídico e vice-versa, daí a dupla vinculação entre o social e do direito. 

Assim é, inclusive, se aceitamos, por exemplo, que os relatos constantes nos autos de um 

processo judicial não são descrições “puras” de acontecimentos, principalmente porque há 

uma filtragem quanto ao que revelar ou descrever numa petição. Temos, pois, reflexos 

mentais, manipulações, “verdades desejadas”, todos unidos no caso concreto. Numa frase: 

pretendemos verificar como a teoria do duplo vínculo nos auxilia a compreender a relação 

direito e sociedade, através da produção de sentido no direito desde decisões judiciais. 

Além do duplo vínculo, também fizemos uso da noção de referência ou 

recursividade, presentes na obra de Bateson. A recursividade nos permite dizer que as idéias 

(mundo da mente) estão interligadas umas as outras, formando a teia mental que envolve fatos 

(idéias), normas (idéias), valores (idéias); enfim, todos esses, elementos presentes no mundo 

jurídico e na decisão judicial. Com isso, mais uma vez repetimos que, na mente, tudo está 
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unido, porém, quando comunicamos (usamos a linguagem), separamos ou diferenciamos (no 

contexto) o elemento comunicado. 

Bom, no corpus da pesquisa estão decisões obtidas de acordo com os 

procedimentos descritos no item anterior. A partir delas, analisamos a presença de signos 

lingüísticos (palavras, frases, reiterações, citações, alusões) identificando sua expressão de 

significado. O objetivo foi verificar a posição adotada pelo julgador quanto à relevância 

(importância) atribuída à dimensão fática, ao discurso fático, portanto, a influência do social 

no direito. Examinamos, também, o processo de comunicação nos julgados, através da janela 

da recursividade, uma espécie de premissa comunicativa em Bateson. 

Nosso corte metodológico a partir de decisões sobre relativização da coisa julgada 

a partir da prova de DNA se justifica por fornecer conteúdos indicativos da fixação de sentido 

do discurso fático na decisão judicial. Essa questão nos permite verificar que na interação 

comunicativa do processo judicial são oferecidas as pistas para identificação do duplo vínculo 

entre direito e sociedade. É que nas decisões analisadas, podemos perceber a dupla vinculação 

entre direito e sociedade pelos “sinais de contexto”, que indicam a inserção de valores dos 

julgadores e também as influências externas de tempo, local, cultura, etc. Em algumas ações, 

o trânsito em julgado dos acórdãos implicaria na possibilidade de desconstituição da decisão 

por meio de ação rescisória, todavia, nos casos pesquisados o prazo da rescisória já havia se 

esgotado, daí a necessidade de perguntar da possibilidade da coisa julgada ser flexibilizada 

em vista da prova de DNA. 

Aplicando os critérios e o corte epistemológico, chegamos ao corpus de vinte e 

quatro (24) decisões judiciais: sete (07) prolatadas pelo Superior Tribunal de Justiça; seis 

(06), pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal; três (03), pelo Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul; duas (02), pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina; duas (02), pelo Tribunal 
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de Justiça do Rio de Janeiro; quatro (04), pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Para 

facilitar a compreensão apresentamos a tabela abaixo: 

 
Ação Judicial Data Relator Ação Original Decisão Expressão Recorrente 
Resp STJ nº 107. 
248 – GO 
 

07/05/1998 Min. Carlos 
Alberto M. 
Direito. 

Negatória de 
Paternidade 

manutenção da 
coisa julgada  

“certeza jurídica” 

Resp STJ n° 194-
866-RS  

09/06/1999 Min. Eduardo 
Ribeiro 

Negatória de 
Paternidade 

flexibilização da 
coisa julgada 

“ciência”;  
“avanços” 

Resp STJ n° 
427.117 /-MS 

04/11/2003 Min. Castro 
Filho 

Investigação de 
Paternidade 

flexibilização da 
coisa julgada 

“ciências jurídicas”; 
“desenvolvimento 
social” 

Resp STJ n° 
826.698 -MS 

06/05/2008 Min(a).Nancy 
Andrighi 

Investigação de 
Paternidade 

flexibilização da 
coisa julgada 

“método DNA não era 
disponível tampouco 
havia notoriedade a seu 
respeito” 

Resp STJ n° 
140.665 - MG 

17/09/1998 Des. Sálvio 
de Figueiredo 
Teixeira  

Investigação de 
Paternidade 

 inobservância da 
preclusão 

“ciência”; “evolução” 

Resp STJ nº 
4.987/91 – RJ 

 
04/06/1991 

Dês. Sálvio 
de Figueiredo 
Teixeira 

 Negatória de 
Paternidade 

inobservância de 
formalidade legal 
– presunção legal 

 “verdade real” e 
“evolução” 

Resp STJ nº 
226.436 – PR 
 

28/06/2001 Dês. Sálvio 
de Figueiredo 
Teixeira 

Investigação de 
Paternidade 

flexibilização da 
coisa julgada 

“certeza”; “ciência 
jurídica”; “verdade 
real”, “segurança”; 
“justiça”; “progresso” 

Agravo n°128761 
– DF 

17/04/2000 Des. Dácio 
Vieira 

Investigação de 
Paternidade 

manutenção da 
coisa julgada. 

 “dignidade”; “justiça”; 
“novas conquistas 
científicas” 

Apelação: 
N° 131850-DF 

14/09/2000 Des(a)  
Haydevalda 
Sampaio 

Investigação de 
Paternidade 

 flexibilização da 
coisa julgada 

“certeza”; “verdade 
real”; “segurança 
jurídica”; 

Apelação: 
No. 167540 – DF 

 
21/11/2002 

Des(a) 
Adelith de 
Carvalho 
Lopes 

Negatória de 
Paternidade 

 flexibilização da 
coisa julgada 

“verdade real”, 
“dignidade” 

Agravo n° 
168053 – DF 

05/12/2002 Des.  Silvânio 
Barbosa dos 
Santos 

Investigação de 
Paternidade 

matéria de colisão 
de princípios 
constitucionais  
fundada na 
flexibilização da 
coisa julgada e 
princípio da 
proporcionalidade 

“dignidade da pessoa 
humana” 
 

Apelação: 
n°  202348-DF 
 

13/09/2004 Des.  
Asdrubal 
Nascimento 
Lima 

Negatória de 
Paternidade 

flexibilização da  
coisa julgada 
 
 
 

 “segurança jurídica”; 
“incertezas”; “mentiras” 

Agravo: 
N° 232435-DF 

03/10/2005 Des.  Vasquez 
Cruxên 

Investigação de 
Paternidade 

flexibilização da 
coisa julgada em 
consonância com 
decisão de 1° 
grau. 

“segurança”; “verdade 
real”; 
 “dignidade” 

Apelação: 
N° 70017410762 – 
RS 

18/01/2007 Des. Claudir 
Fidélis 
Faccenda 
 

Negatória de 
Paternidade com 
anulação de registro 

manutenção da 
coisa julgada 

“segurança jurídica” 

Apelação: 
N° 70020830790 – 
RS 

23/10/2007 Des(a):  
Maria 
Berenice Dias 

Investigação de 
Paternidade 

flexibilização da 
coisa julgada 

“avanços”; 
“certeza” 
 

Apelação: 19/12/2007 José Trindade Investigação de manutenção da “novo”; 
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nº 70022195580 – 
RS 

Paternidade coisa julgada 

Apelação: 
n° 2002.026702-9 
– SC 

30/05/2003 Des.  Marcus 
Túlio 
Sartorato 

Investigação de 
Paternidade 

manutenção da 
coisa julgada 

 “segurança”;  
 

Apelação: 
n° 2003.011818-7 
– SC 

22/04/2005 Des.  Wilson 
Augusto do 
Nascimento 

Investigação de 
Paternidade c/ 
Alimentos 

flexibilização da 
coisa julgada 

“certeza” 

Agravo: 
n° 
2007.002.29849- 
RJ 

08/07/2008 Des. Binato 
de Castro 

Investigação de 
Paternidade 

 flexibilização da 
coisa julgada 

“verdade real” 

Agravo: 
n°  
2008.002.17128 – 
RJ 

24/06/2008  Des(a). Luisa 
Sousa 

Investigação de 
Paternidade com 
herança 

flexibilização da 
coisa julgada 

“verdade real” 

Apelação: 
n° 
1.0702.06.283393-
5/001(1) – MG 

4/04/2008 Des. Cláudio 
Costa 

Negatória de 
Paternidade 

flexibilização da 
coisa julgada 

“verdade real” 
“segurança”;  
“justiça” 

Apelação 
n° 
0687.06.047594-
8/001(1) – MG 

13/11/2007 Des. Nilson 
Reis 

Negatória de 
Paternidade 

flexibilização da 
coisa julgada 

“segurança” 

Embargos 
Infringentes: 
n° 
1.0000.00.266361-
5/001(1)-MG 

04/10/2006 Des.  Dárcio 
Lopardi 
Mendes 

Investigação de 
Paternidade 

flexibilização da 
coisa julgada 

“certeza”; 
“verdade real” 
“progresso” 

Agravo: 
N°  
1.0071.04.013873-
8/001(1) – MG 

22/05/2007 Des.  Jarbas 
Ladeira 

Investigação de 
Paternidade 

manutenção da 
coisa julgada 

“segurança jurídica”; 
“verdade real”;  
“dignidade” 

 
 

Da tabela acima, observa-se, quanto às expressões recorrentes – aquelas a que os 

decididores recorrem para justificar sua decisão -, a seguinte frequência: 

a) o termo certeza aparece (07) sete das decisões pesquisadas, sendo que em duas delas vem 

adjetivada pela palavra jurídica. Das observações que realizamos, compreendemos do 

contexto textual, que ao outros cinco usos de certeza estão relacionados à certeza fática, por 

derivarem da referência à prova de DNA. 

b) já ciência é usada em (05) cinco decisões, em duas, também adjetivada por “jurídica”, nas 

outras duas, sem adjetivação, indicam emprego do argumento científico na fundamentação 

decisória. Sublinhamos também a expressão novas conquistas científicas. Neste caso, tivemos 

dúvida sobre qual referência deveríamos usar para classificar a expressão, então, pelo fato que 

ela tanto está relacionada ao termo ciência, quanto ao fator tempo (como processamento 
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evolutivo ou progresso). Considerando o contexto da decisão, optamos por entender que 

aquela expressão diz respeito ao argumento científico como justificativa da decisão. 

c) os termos desenvolvimento social, uma vez usado, evolução, duas vezes utilizado, 

progresso, duas vezes usado, avanços, duas vezes usado e novo, uma vez usado, são 

equivalentes quanto ao sentido de acúmulo no tempo, totalizando (08) oito referências. Uma 

vez que, no contexto das decisões, eles destacam: a importância da dinâmica entre direito e 

sociedade; das mudanças recíprocas; e da necessidade de consideração do fator temporal 

(contexto de tempo) nas decisões. O mesmo ocorre quanto à frase: “método DNA não era 

disponível tampouco havia notoriedade a seu respeito”. 

d) verdade real é uma das expressões que mais aparecem nas decisões. Contamos dez (10) 

referências no sentido de princípio orientador do direito. 

e) Enquanto segurança aparece em nove (09) decisões, também como princípio que justifica a 

manutenção da coisa julgada. 

f) o termo dignidade aparece em cinco (05) decisões como princípio justificante da 

flexibilização da coisa julgada. Isso ocorre com a expressão princípio da dignidade, bem 

como na expressão dignidade da pessoa humana.  Além deste termo, localizamos a palavra 

justiça três (03) vezes, nas decisões de nº 226.436 PR (Resp.) e nº 128761 – DF (Agravo), e nº 

1.0702.06.283393-5/001(1) – MG (apelação), num contexto de utilização de princípios 

jurídicos para a fundamentação decisória. 

A sistematização dos dados, voltada a explicá-los desde nosso marco teórico, implicou na 

elaboração de três categorias de enquadramento das expressões recorrentes: 1)confiabilidade; 

2)conhecimento; e 3) moral. Essas categorias indicam valores de referência no direito. Elas 

têm a finalidade de unir, num mesmo grupo, expressões variadas que possuem um mesmo 

valor de referência. Após sistematizadas, a análise nos levou a observar que: Certeza e 

Segurança pertencem à categoria confiabilidade; Ciência e Evolução, à conhecimento; 
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Verdade Real e Dignidade, à moral. Cabe esclarecer que os termos empregados para 

individualizar as categorias (moral, confiabilidade e conhecimento) não têm qualquer 

denotação ontológica, porém nos serviram como parâmetros para identificação de valor 

dentro do mundo jurídico. 

Quanto à palavra “Justiça”, ela está relacionada a todos os demais termos 

destacados, por isso a colocamos no centro do gráfico, pois, sendo, literal e metaforicamente, 

um conceito “central”, está interligada às demais seis palavras. Com isso, temos que Justiça 

estaria envolvendo a três categorias que criamos por ser um elemento de intersecção e 

distinção de valor, por isso não formula isoladamente uma categoria única. Em Bateson 

(2000), isso seria definido como o que é e não ao mesmo tempo, um conceito que faz a 

“diferença” na fixação do sentido, mas que “na mente” está integrado a outros conceitos. 

 

 
 
Saliente-se que é possível, ainda, classificar as palavras em outras categorias, 

conforme a interpretação de significados. 

Escalograma 2D (SSA) - Distância Manhattan City-Block - Amalgamação de Ward
Alienação=,08 e Estresse=,05
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 Assim, temos o seguinte gráfico da relação STJ vs. Tribunais Estaduais, quanto 

à palavra e o conceito ou categoria correspondente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelo gráfico, o STJ diferencia-se dos Tribunais Estaduais pesquisados segundo o 

uso  das  palavras-chave  estudadas.   O Superior Tribunal de Justiça utiliza mais as  palavras  

ciência (71% vs. 6%) e evolução (71% vs. 24%) e menos a palavra dignidade (0% vs. 41%) 

em relação aos Tribunais estaduais. Em se tratando de categorias, o STJ mostra-se mais 

Palavras/Conceitos 
 
STJ 
(n=5) 

Demais Tribunais 
(n=17) 

 Teste Canônico 
 (p) 

Certeza 29% 29% 0,97 

Ciência 71% 6% <,01 

Evolução 71% 24% 0,03 

Verdade/Real 29% 47% 0,43 

Segurança 14% 47% 0,14 

Dignidade 0% 41% 0,05 

Justiça 14% 12% 0,87 

CONHECIMENTO 86% 24% <,01 

CONFIABILIDADE 14% 65% 0,02 

MORAL 29% 59% 0,19 
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propenso a termos de conhecimento (86% vs. 24%) e menos propenso a termos de 

confiabilidade (14% vs. 65%). 

4.3 Observações decisão-a-decisão 

 
Agora, passamos a observar, desde cada decisão, a recorrência dos termos e 

expressões constantes nas tabelas acima. Salientamos que esses termos aparecem sublinhados 

ao longo do texto, e que foram selecionados por representarem a relação entre o fato e a 

norma, o direito e a sociedade, e pelo seu reiterado uso nos discursos decisórios, o que nos 

chamou atenção. Explicamos ainda que existem muitos outros termos e expressões propensos 

à observação, como é o caso de “sociedade” e “formal” ou “formalismo”, mas escolhemos 

apenas aqueles sete que configuraram como representativos da relação o factual e o 

normativo, nas decisões pesquisadas. 

A primeira decisão observada foi o recurso especial ao STJ, sob o nº 107. 248 – 

GO, onde o recorrente Ministério Público do Estado de Goiás pede a revisão de decisão 

daquele Tribunal que aceitou como prova exame de DNA feito posteriormente ao trânsito em 

julgado da sentença em ação de investigação de paternidade. Nesse caso, não ocorre a 

relativização da coisa julgada, ressaltando a data de julgamento em 07.05.1998. Tem-se aqui, 

uma informação não expressa de que em 1998, há um determinante contexto de afirmação da 

prova genética DNA. 

O tempo de julgamento influencia no sentido em que, conforme os exemplos vão 

sendo examinados, nota-se que o uso da prova de DNA vem se tornando mais e mais 

freqüente nos debates jurisprudenciais, além de mais influente na justificação das decisões. 

Assim, o recurso acima é um dos primeiros do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, 

abrindo caminho para muitos outros.  
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Por isso, não podemos deixar de considerar, o fator tempo e sua influência nos 

fatos e em seus enunciados, inclusive, porque tempo integra o contexto, no sentido 

informativo. Assim é porque, em relação ao conteúdo, temos: “um fenômeno existe apenas na 

combinação com outros fenômenos que formam uma palavra. A palavra é o contexto do 

fenômeno. Mas a palavra só existe, bem como seu significado, no amplo contexto de 

relevância, dentro de uma relação” (BATESON, 2000, p.408). Vejamos mais um texto de 

decisão jurídica o contexto-tempo atuando como influencia diretiva. 

No Recurso Especial sob o n° 826.698-MS, a Relatora, Ministra Nancy Andrighi, 

trata de nova ação de investigação de paternidade com fundamento em exame de DNA, 

posterior a uma primeira ação julgada improcedente. No caso em tela, a parte autora do 

recurso pede pela procedência em virtude de já ter operado a coisa julgada. O recurso serve de 

amostra pela relevância da prova fática, já que a decisão o julgou improcedente e acolheu a 

tese de que: 

A propositura de nova ação de investigação de paternidade cumulada com pedido de 
alimentos, não viola a coisa julgada se, por ocasião do ajuizamento da primeira 
investigatória – cujo pedido foi julgado improcedente por insuficiência de provas –, o 
exame pelo método DNA não era disponível tampouco havia notoriedade a seu 
respeito. 

 
Ressalte-se que a expressão “insuficiência de provas” aparece representando um 

fundamento anterior que justifica o acolhimento de nova prova fática. Isso é uma justificativa 

recursiva, pois invoca informações anteriores para construir a nova, como ocorre, aliás, em 

praticamente todas as decisões de recurso em vista de se estar tratando de ação anterior de 

maneira a revisá-la. O inovador, porém, é que nas discussões sobre relativização da coisa 

julgada à margem de criatividade e imaginação do julgador é um pouco maior, pois ele 

precisa construir seus argumentos tomando outras referências além das normativas, como a 

doutrina, as tendências jurisprudenciais e os demais contextos de referência do mundo 

jurídico, inclusive o contexto social. 
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Aplicando a regra de recursividade, que Bateson discute em seu livro Angels 

Fear (1987), localizamos processos que permitem ou negam a circularidade de idéias, 

negação e afirmação de sentido, como ocorre quando idéias expressam valor por influência do 

meio externo na produção de sentido. Esta é uma alteração que Bateson proporciona em 

relação à teoria da lógica circular de 1960. Os processos de ligação são continuamente 

reciclados, formando ciclos de auto-referência, inclusive temporal, isto é, formam uma cadeia 

circular de idéias (HARRIES-JONES, 2004, p. 150). 

O mesmo localizamos no Recurso Especial n° 427.117-MS, de 04.11.2003, 

quando lemos no relatório do Ministro Castro Filho, que é possível a flexibilização da coisa 

julgada formal, pois: “em se tratando de direito de família, acertadamente, doutrina e 

jurisprudência têm entendido que a ciência jurídica deve acompanhar o desenvolvimento 

social, sob pena de ver-se estagnada em modelos formais que não respondem aos anseios da 

sociedade”. 

Observe-se que a palavra formal vem sendo incluída no discurso decisório sobre 

relativização da coisa julgada, aparecendo em boa parte das decisões para adjetivar o termo 

“coisa julgada”, dividindo-a em duas espécies, conforme a doutrina: a) coisa julgada formal: 

aquela que tem efeitos dentro do processo em que foi proferida, não sendo mais modificável; 

e b) coisa julgada material: a imutabilidade da sentença em processos futuros (SILVA, 2005, 

p .485). 

Outra decisão, negativa de recurso cujo fundamento era coisa julgada, por haver 

sido o exame de DNA realizado só após o trânsito em julgado da sentença que negou a 

paternidade. Sob o n º 194.866-RS, Relator Ministro Eduardo Ribeiro, justifica o voto 

dizendo: 

As normas jurídicas hão de ser entendidas, tendo em vista o contexto legal em que 
inseridas e considerando os valores tidos como válidos em determinado momento 
histórico. Não há como interpretar-se uma disposição, ignorando as profundas 
modificações por que passou a sociedade, desprezando os avanços da ciência e 
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deixando de ter em conta as alterações de outras normas, pertinentes aos mesmos 
institutos jurídicos. 

 

Há, nesse caso, uma concentração de idéias em torno de expressões como 

“ciência” e “contexto”, por parte dos ministros julgadores, o que relaciona a questão da 

evolução do direito a partir do desenvolvimento científico como fundamento da relevância da 

prova fática. Trata-se de recursos construtivos na formação da mensagem decisória. 

Encontramos em (3) três votos de acórdãos do STJ (n° 140.665 - MG, n° 4.987-91 

– RJ, nº 226.436 – PR) referências ao termo “evolução”, e seus sinônimos, usado na 

expressão “evolução do direito perante a realidade”. Com isso, verificamos que evolução é 

tratada como sinônimo de progresso, de inovação, não só do direito, mas da sociedade. Sendo 

assim, julgar contra a flexibilização da coisa julgada seria negar a relação direito e sociedade, 

ou negar melhorias ao “mundo jurídico”; seria como negar ao direito avanços por adaptação 

ao social. Esse discurso teve grande influência na produção de sentido da “flexibilização da 

coisa julgada”, em casos concretos envolvendo reconhecimento de paternidade após a prova 

por exame de DNA. 

Esses discursos deram base ao deferimento do pedido de exame genético feito 

após o prazo para alegações, que dizer, após a instrução do processo, o que nos parece levar 

mais uma vez a elevação do nível axiológico da prova fática perante as formalidades legais 

superadas, como no caso do Recurso Especial n º 140.665 - MG, com Relator Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira, que se sustenta: “Na fase atual de evolução do Direito de Família, não 

se justifica inacolher a produção de prova genética pelo DNA, que a Ciência tem proclamado 

idônea e eficaz”. 

Aqui observamos uma mudança no uso do termo evolução, pois no Recurso 

Especial n° 427.117 - MS, o relator utilizou “desenvolvimento social”, e agora a decisão se 

vale do sentido de “evolução” fazendo uso de “desenvolvimento”. Contudo, o sentido está 

ligado ao mundo jurídico e não ao mundo social como justificativa ou reforço do voto. 



direito e sociedade na decisão jurídica: a pesquisa empírica 
 

98

Adiante veremos o reiterado uso de sinônimos como: “progresso”, “mudança”, 

“nova”, “desenvolvimento”, nos quatro acórdãos acima referidos. E, essa indicação de 

contexto está duplamente vinculada ao valor dado pelo próprio relator à prova de fato e ao 

tempo, espaço, pressões sociais, cultura, ao qual ele está submetido, no que podemos 

compreender como a não-aleatoriedade no emprego de expressões de sentido nos discursos 

jurídicos. 

Aliás, sobre a vinculação temporal, há influência do momento histórico sobre as 

decisões dos juízes. Foi a partir da década de 90 que se passou a discutir da possibilidade de 

revisão da sentença transitada em julgado (através de ação de investigação ou de 

desconstituição de paternidade), portanto, o sentido da expressão “coisa julgada” no direito, 

vir a ser modificada por meio de prova fática (PEREIRA, 1998, p. 136). O advento do exame 

de DNA trouxe a conseqüente certeza (real/ fática) da existência ou inexistência de vínculo 

genético entre genitor e filho biológico nessas ações. Mesmo assim, para alguns juízes esta 

certeza não foi considerada tão importante quanto à segurança jurídica, fundamental para a 

coisa julgada. O embate dependia do valor atribuído ao fático, ao exame de DNA como prova 

de evidência, certeza da paternidade. A decisão de quanto valor atribuir a este exame, ao 

ponto de o direito viver mudanças radicais como a promovida pela flexibilização da coisa 

julgada, é o que nos leva a afirmar que não se tratou de aplicação de pressupostos legislativo, 

nem jurisprudencial. Vivenciamos uma rede de influências, uma rede de circularidade dentre 

fatores. Vivenciamos um período de “crise”, conturbação da ordem jurídica, instabilidade no 

direito diante das demandas sociais referentes à paternidade. A resposta jurídica a estas 

demandas sociais promoveu a estabilização do direito quando se produziu um sentido ao 

fático no jurídico. Atualmente, já não há tal embate, mas um sentido produzido, 

temporariamente, no direito, quanto à expressão “coisa julgada”. 
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É o que notamos da variedade de argumentações em torno da relevância do fático 

no direito, tanto na primeira instância judicial – na qual surgem as revisões efetuadas pelos 

Tribunais – quanto nos tribunais - instâncias recursais. Nestas últimas, uma questão 

insurgente é: cabe às partes impetrarem nova ação (de paternidade) quando do surgimento de 

prova fática cabal, mesmo após o trânsito em julgado da ação anterior? Ou seja, trata-se dos 

limites e das situações em que é possível, para o julgador, a quebra de uma formalidade legal 

em razão do valor da prova fática levada a juízo. Observamos que fatores da formalidade 

jurídica, como são os limites processuais, também tiveram seu lugar no embate. 

Seguimos, então, com a observação do material coletado, ressaltando que há um 

verdadeiro encadeamento de decisões, um cruzamento de dados a partir do caminho escolhido 

pelo julgador para fundamentar seus argumentos decisórios, seja através do uso de decisões 

anteriores, seja através da criatividade, seja pelas duas vias. Isso nos permite afirmar que a 

produção de sentido do jurídico não está predeterminada na legislação, não é produto de 

arbitrariedade do magistrado, nem é predeterminada por decisões anteriores, mas pode 

encontrar alguma referência nelas, referência como a que encontramos na expressão “verdade 

real”, cujo uso a partir de agora passamos a analisar.  

Com o Recurso Especial nº 4.987-91 – RJ, tomamos como argumento de 

referência o termo “verdade real” contraposto à “verdade formal”, “forma”, “norma”, e outras 

expressões que aparecem ao longo do exame da jurisprudência do STJ. Neste recurso, julgado 

em 0.06.1991, o Ministro Barros Monteiro foi voto vencido, e, o relator Ministro Sálvio de 

Figueiredo assim fundamentou seu voto: “Na fase atual da evolução do direito de família, é 

injustificável o fetichismos de normas ultrapassadas em detrimento da verdade real, sobretudo 

quando em prejuízo de legítimos interesses do menor”.  

Por isso, o DNA, hoje prova fática, é considerado como verdade real (não-

presumida, não-deduzida, mas comprovada cientificamente), e o aspecto renovado e a força 
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desse tipo de prova nas referidas ações, é cada vez maior, pois “com o exame genético DNA 

não se tem tão-somente a exclusão da paternidade, mas, sim, a afirmação científica da 

paternidade em cerca de 100%” (WELTER, 2002, p.64). Vê-se, então, que ficções legais 

nesta ótica têm um peso menor ao conteúdo provável empiricamente, determinando ou 

fixando um novo sentido ao termo “verdade real”, conforme o contexto de tempo e espaço 

utilizado pelo magistrado. 

Nessa mesma linha de raciocínio está o Recurso Especial nº 226.436 – PR, de 

mesmo relator, mas julgado em 28.06.2001. Mais uma vez a expressão “verdade real” aparece 

contraposta a um critério formal contraposto.  

Além dela, outros enunciados lingüísticos e composições chamam atenção, nesse 

recurso especial, vejamos o teor da ementa desse julgado: 

I - Não excluída expressamente a paternidade do investigado na primitiva ação de 
investigação de paternidade, diante da precariedade da prova e da ausência de 
indícios suficientes a caracterizar tanto a paternidade como a sua negativa, e 
considerando que, quando do ajuizamento da primeira ação, o exame pelo DNA 
ainda não era disponível e nem havia notoriedade a seu respeito, admite-se o 
ajuizamento de ação investigatória, ainda que tenha sido aforada uma anterior com 
sentença julgando improcedente o pedido. 
II – Nos termos da orientação da Turma, "sempre recomendável a realização de 
perícia para investigação genética (HLA e DNA), porque permite ao julgador um 
juízo de fortíssima probabilidade, senão de certeza" na composição do conflito. 
Ademais, o progresso da ciência jurídica, em matéria de prova, está na substituição 
da verdade ficta pela verdade real. 
III – A coisa julgada, em se tratando de ações de estado, como no caso de 
investigação de paternidade, deve ser interpretada modus in rebus. Nas palavras de 
respeitável e avançada doutrina, quando estudiosos hoje se aprofundam no reestudo 
do instituto, na busca sobretudo da realização do processo justo, "a coisa julgada 
existe como criação necessária à segurança prática das relações jurídicas e as 
dificuldades que se opõem à sua ruptura se explicam pela mesmíssima razão. Não se 
pode olvidar, todavia, que numa sociedade de homens livres, a Justiça tem de estar 
acima da segurança, porque sem Justiça não há liberdade".  
 
 

Percebemos um sinônimo de evolução e desenvolvimento, sinal indicativo da 

retomada de idéia/justificativa, presente em decisões anteriores do mesmo e de outros 

Tribunais, é a palavra “progresso”, que denota um contexto de construção do fundamento 

decisório. 
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Das expressões em destaque podemos afirmar que indicam uma composição dos 

valores segurança e justiça no processo e, consequentemente, uma seleção mental de dados 

que fundamentam a decisão. A importância do fato sobressai, quando se diz da certeza do 

julgador como fator de justificação da decisão. A escolha do critério “verdade real” em 

detrimento da “verdade ficta”, não é aleatória, já que os juízes justificam o porquê dessa 

relevância, geralmente usando a palavra “interesse” ou mesmo “justiça”, as quais se 

contrapõem, e ao mesmo tempo se completam, sem excluir, os critérios de segurança e 

formalidade. Significa que a justiça engloba a segurança evitando o paradoxo existencial entre 

princípios jurídicos. 

É que, segundo Bateson (2000, p. 405), “na linguagem cibernética, o curso dos 

eventos está sujeito a limites”, podendo ser uma limitação comunicacional de feedback ou de 

redundância, como se dá com a limitação acerca dos dados, das informações a que se tem 

acesso, bem como da repetição ou tautologia de dois enunciados sobre uma mesma idéia. Se é 

assim, as escolhas feitas em cada decisão são governadas apenas por critérios de semelhança 

ou equivalência, não de igualdade. Por isso, as escolhas e respostas judiciais seguem critérios 

de probabilidade, não de certeza absoluta, portanto, dentro dos limites da linguagem. 

Ocorre que estes limites têm origem e lugar devido aos mais diversos fatores, os 

quais se combinam gerando uma produção de sentido (sentença ou acórdão). Assim, uma 

decisão é, na visão cibernética da linguagem, dentre outras coisas, negativamente, expressa 

por limites, quer dizer, informação é qualificação em termos negativos (BATESON, 2000, p. 

408). Todavia, a limitação/qualificação não é de todo exclusiva, ela nega sem excluir, 

deixando margem à inovação, à construção de novas informações a partir de aspectos 

externos que podem estar fora dos limites da primeira informação. 

Sobre a não exclusão de informações ou idéias - a convivência do interno com o 

externo, do relevante com o irrelevante -, é importante ressaltar, que a prevalência de um 
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aspecto sobre o outro - verdade real sobre verdade formal, forma sobre conteúdo, 

subjetividade sobre objetividade -, nas decisões, não significa exclusão do outro, ainda que 

pode haver um afastamento temporal, havendo necessidade. 

A segurança jurídica, por exemplo, frequentemente aparece como justificativa ou 

fundamento decisório, todavia, a sua prevalência irá depender do caso concreto e da 

orientação interpretativa que irá nortear a decisão. As peculiaridades do caso dão lugar à 

produção de sentido do direito no jurídico. Concorre, para isso, uma multiplicidade de 

informações, umas são incorporadas como relevantes e outras descartadas. O porquê 

determinada informação é considerada relevante, e outra não, é difícil saber, pois não se tem 

acesso à mente do julgador; porém é possível identificar, uma vez definida a espécie de caso 

concreto e analisadas suas decisões, que informações foram consideradas relevantes e quais 

foram afastadas. A relevância, então, é expressa segundo o contexto. É, portanto, uma questão 

de “escolha”, como defende a comunicação em Bateson. 

É o que mais uma vez pudemos observar da análise do uso do discurso fático na 

decisão judicial extraída da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em sede 

de ação de investigação de paternidade. 

Desta vez, foi impetrado agravo de instrumento, sob o número 128761 - DF, 

Relator Desembargador Dácio Vieira, pelo suposto pai recorrente, sob o fundamento de que 

houve rejeição da coisa julgada no juízo monocrático. 

O argumento da Procuradoria de Justiça (parte contrária do recurso) destaca a 

prevalência do interesse público na definição da paternidade, inclusive o voto do relator 

destaca a palavra do Procurador de Justiça Dr. Carlos Gomes: “(...) A ação de investigação de 

paternidade tem características peculiares, sendo que no seu julgamento e busca a verdade 

real, sempre no objetivo de dar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito a 

dignidade.” Essa ligação de idéias serve ao reforço de valores presentes no espaço mental do 
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julgador, porque une a sua idéia à outra a tornando mais forte e válida enquanto 

compartilhada.  

E, continuando o raciocínio: “A procuradoria de justiça entende que a verdade e a 

busca da justiça devem prevalecer sobre todo e qualquer instituto, principalmente em se 

tratando de questão de estado”. E temos neste trecho um tipo de retomada recursiva de 

argumentos anteriores simbolizados pelos termos “verdade” e “justiça”, no contexto da 

decisão, cuja construção semântica e axiológica, a cada reiteração é reforçada. Mas, a despeito 

desta tese (da Procuradoria) sobre a maior relevância do elemento fático, este acórdão decide 

pela supremacia da imutabilidade da coisa julgada, referindo-se a sua própria jurisprudência:  

Investigação de paternidade. Sentença anterior reconhecendo o vínculo sanguíneo. 
Propositura de ação negatória. Coisa julgada. Ofende o princípio constitucional da 
intangibilidade da coisa julgada, a propositura de ação negatória de paternidade, 
mesmo com invocação das novas conquistas científicas27, se aquela foi reconhecida 
em sentença anterior transitada em julgado. (Apelação Cível nº 30.642, registro de 
acórdão nº 70.855, de que foi Relator o e. Desembargador Getúlio Moraes Oliveira) 

 

Destacamos a expressão “novas conquistas científicas”, como análoga à “ciência”, 

em novo discurso, como referência ao mundo científico, conforme o contexto. 

Nesta posição jurisprudencial, o desembargador conclui dizendo que a adesão à 

tese da relativização da coisa julgada constitui um comprometimento a segurança jurídica e a 

solidez adquirida pela sentença. A decisão final do processo foi unânime em 17 de abril de 

2000. 

A Apelação Cível sob o número 131850-DF, Relatora Desembargadora 

Haydevalda Sampaio, Revisora Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante, seguiu outro 

entendimento, em 14 de Setembro de 2000. 

Cuidava-se desta vez de recurso contra sentença de juiz singular em ação de 

investigação de paternidade que reconheceu a ocorrência de coisa julgada. O juiz havia 

declarado em sua sentença de primeiro grau, citada no acórdão, que:  
103133133                                                 
27 Equivale a progresso científico - ciência. 
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Mesmo, assim, a existência de um exame pelo DNA posterior ao feito já julgado, 
com decisão transitada em julgado, não reconhecendo a paternidade, não tem o 
condão de reabrir a questão com uma ação declaratória de paternidade, sendo certo 
que o julgado está coberto pela certeza jurídica  conferida pela coisa julgada.  

A relatora, numa indicação expressa, que antecipa até mesmo a compreensão do 

leitor sobre qual será a sua decisão final, menciona o que, para ela, é uma tendência 

jurisprudencial sobre atenuação da rigidez da coisa julgada na hipótese de investigação de 

paternidade. Isso é o que possibilita a realização do exame de DNA, dando uma solução mais 

justa à matéria. Foram citadas outras decisões do mesmo Tribunal, com entendimento 

semelhante, e, tanto a Revisora quanto o Presidente e Vogal Desembargador Romeu Gonzaga 

Neiva, acompanharam o voto pela procedência do recurso (decisão também unânime) sob o 

mesmo argumento de tendência flexibilizante, na contramão do das idéias de certeza e 

segurança jurídicas. 

Destes dois últimos casos, analisamos que, sob os mesmos fundamentos (sejam 

processuais, sejam materiais), construíram-se decisões que ocupam o mesmo espaço 

discursivo dentro do mesmo Tribunal, refletindo os valores atribuídos em cada caso, pelos 

respectivos magistrados. Significa fato e norma, direito e sociedade estão juntos, habitando no 

mesmo espaço, a construção do sentido é o que indica a relevância de um ou de outro 

discurso. 

A construção da mensagem conforme o duplo vínculo permite essa possibilidade. 

Pois, segundo Gregory Bateson (2000, p. 407), “as informações são conduzidas por eventos 

ou objetos”, mas a leitura destes pode variar, e múltiplas visões do mesmo objeto podem se 

estabelecer. 

Compartilha do mesmo entendimento, embora sob argumento contrário ao 

princípio da imutabilidade da coisa julgada, a decisão no recurso de apelação sob o número 

167.540 – DF, acerca de ação negatória de paternidade, em que foi Relatora a 

Desembargadora Adelith de Carvalho Lopes, processo julgado em 21 de novembro de 2002. 
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A relatora faz menção ao parecer da Procuradoria de Justiça, que inclusive juntou 

ao processo citada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em seu voto comenta o 

argumento da parte autora sob o termo “direito indisponível”.   

No discurso da relatora há um indicativo de auto-referência, quando ela diz: 

“tenho que” indica um contexto pessoal de compreensão ou entendimento na sua escolha pré-

decisória, validada pelo argumento de que: “em casos como o presente, a mencionada garantia 

(da coisa julgada e da segurança nas relações) não pode servir de empecilho à busca da 

verdade real, devendo seu absolutismo ser afastado em nome de outro princípio igualmente 

fundamental, qual seja, o da dignidade humana”.  

Portanto, a decisão, unânime mais uma vez, baseou-se na dignidade da pessoa 

humana como orientadora à busca pela verdade real em detrimento da verdade ficta, ou seja, o 

julgador procurou justificar através de um princípio constitucional a escolha do sentido que 

ele atribui à “verdade real”, ou seja, a expressão que representa o valor do mundo social no 

jurídico. Vê-se, mais uma vez, que a separação entre direito e sociedade é feita a partir da 

comunicação na fixação do sentido. Na mente, dignidade humana e segurança jurídica não 

estão separados, assim como fato e norma, mas na decisão, existe esta separação, apenas no 

momento da comunicação, pois aí o entendimento é de que a “verdade real” está em choque 

coma coisa julgada, portanto com a segurança jurídica, porém no mundo abstrato e não 

comunicado isto não existe. 

Outra decisão do mesmo Tribunal, de número 168.053–DF, cujo relator foi o 

Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, com data de julgamento em 05.12.2002, cuidou 

da mesma matéria, apontando a razoabilidade como instrumento de sua solução. Mais uma 

vez, os argumentos confrontados giram em torno da dignidade da pessoa humana vs. princípio 

da inalterabilidade da coisa julgada. Trata-se de agravo de instrumento, impetrado pelo 
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suposto genitor, em virtude de decisão proferida em primeira instância que relativizou a coisa 

julgada. 

Ao contrário da decisão anterior, a Procuradoria de Justiça opinou pela 

improcedência do recurso, mas o relator, citando inclusive, a decisão anteriormente analisada, 

votou negando provimento ao recurso, mantendo a decisão relativizante, por entender que o 

critério da proporcionalidade entre princípios constitucionais lhe permite ponderar o princípio 

a ser defendido, no caso, a dignidade da pessoa humana. Mais uma vez, em decisão unânime, 

preponderou na seleção de valores, a prova fática. 

Ainda examinando acórdãos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sob o 

número 202.348-DF, na pesquisa eletrônica, vemos novamente um recurso de ação negatória 

de paternidade fundamentada na imutabilidade da coisa julgada, a qual foi impetrada em 

razão de uma outra ação – investigação de paternidade, sendo as partes as mesmas, só 

contrárias as posições nas duas ações. O relator, Desembargador Asdrubal Nascimento Lima 

cita inclusive o argumento do juiz singular: “acobertada pelo manto da coisa julgada, não 

sendo possível a sua pretensão em rediscutir a paternidade do réu face à ocorrência daquele 

fenômeno”, que justificou a decisão a quo.   

Em seguida, há o voto do relator que explicita o objeto da ação como sendo a 

realização de exame genético como prova factual, e em seguida começa a delinear sua 

decisão:  

Assim, primando pela tão pré-falada segurança jurídica, há que se flexibilizar a 
rigidez da coisa julgada naquela ação primeira de investigação de paternidade, para 
possibilitar ao autor a realização do exame que poderá ser sua ‘carta de alforria’.  
Entender como o Magistrado a quo, fazendo-se prevalecer o princípio 
constitucional da imutabilidade da coisa julgada, em se tratando de direitos da 
personalidade, é manter-se uma situação desconfiante, desconfortante e de 
incertezas, talvez até de mentiras28 acerca da relação filial entre pai e filho (Grifos 
nossos). 

 
Em virtude de considerar a justiça da decisão como pautada na verdade biológica, 

o relator julgou procedente o recurso. Contudo, a revisora Desembargadora Haydevalda 
106133133                                                 
28 Antônimos de Certeza. 
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Sampaio, em seu voto, opina pela inocorrência da coisa julgada material, valendo-se deste 

fundamento para julgar conforme o entendimento já esboçado, e retomando recursivamente o 

acórdão em Apelação Cível de nº 131.850-DF, mencionado. Observamos que, mais uma vez, 

faz-se referência a já comentada decisão do Superior Tribunal de Justiça Recurso Especial 

226.423-PR, além de outras decisões, entre os anos de 2000 e 2004, do Tribunal do Distrito 

Federal, a exceção de duas decisões de 1997/98, provavelmente duas das primeiras no sentido 

de uma flexibilização da coisa julgada naquele órgão estatal, já que é nesse período que as 

fontes começam a aparecer.  

Já sob o número 232.435-DF, em sede de agravo de instrumento, contabilizamos 

mais uma decisão consoante com a relativização ou mesmo mitigação do princípio da 

imutabilidade da coisa julgada. Já na ementa percebe-se o tom e as expressões nesse sentido, 

pelo uso da palavra segurança em contrapartida a “proporcionalidade”. O julgado data do ano 

de 2005 e seu relatório é bem sucinto. 

 No voto do relator, consta que a decisão recorrida rejeitou a preliminar de coisa 

julgada. O relator, Desembargador Vasquez Cruxên, ilustra seu voto com vários comentários 

da doutrina brasileira sobre relativização da coisa julgada, porém, o cerne do voto está em três 

parágrafos que aqui citamos e sublinhamos as palavras de significação e que também são 

recorrentes como nos julgados já vistos: 

Contudo, a doutrina mais recente vem sustentando a relativização da coisa julgada 
em certas circunstâncias, em virtude do princípio da proporcionalidade, ou seja, em 
casos específicos poderia o dogma da imutabilidade ter seu alcance reduzido. 
Hodiernamente, já encontramos em nosso ordenamento jurídico situações onde a 
coisa julgada será preterida frente à ocorrência destas situações. 
Com o surgimento do exame de DNA, houve a possibilidade de realização de 
perícia médica para determinação do estado de filiação de uma forma bem próxima 
da incontestabilidade, prestigiando o direito humano à filiação e a dignidade da 
pessoa humana. 
Destaco, ainda, que se trata de uma demanda que versa sobre um direito peculiar, 
pois é ele imprescritível e indisponível, o que entendo que deva haver também uma 
diferenciação na tutela. (fls.3 – Voto do Relator)  
 

Uma peculiaridade deste caso é sua referência jurisprudencial da conta de cinco 

outros acórdãos do mesmo Tribunal compactuando com a relativização da coisa julgada, 
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sendo comuns as expressões “segurança jurídica”, “formalismo”, “direito indisponível” e 

“certeza”, como nas decisões anteriormente discutidas. 

Dessa forma, o voto é concluído reiterando o argumento de que “a prevalência da 

verdade formal sobre a verdade real é uma afronta à liberdade e à dignidade da pessoa 

humana e com o direito humano à filiação”. Estes termos vêm sendo reescritos a cada decisão. 

De forma direta ou indireta os acórdãos pesquisados trazem alguma referência ao termo para 

promover um contexto no qual o valor de “verdade” é escolhido para indicar a posição que o 

fato ocupa na decisão. Quer dizer, no direito, o princípio da verdade real serve de fundamento 

para a entrada do fato enquanto contexto interno e externo (duplo vínculo) no discurso 

judicial. 

No Tribunal de Justiça do Rio grande do Sul, decisões semelhantes vêm sendo 

prolatadas desde a década de 1990, e com maior freqüência a partir de 2000. Em apelação 

cível sob o número 70017.410.762 – RS, o desembargador relator Claudir Fidélis Faccenda, 

desenvolve argumento contrário à flexibilização da coisa julgada. Seu voto traz vários trechos 

de decisões do próprio Tribunal do Rio Grande do Sul nesse sentido, como, a também 

apelação de número 70014.776.397 - RS, do Desembargador Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, bem como a de número 595.151.697 - RS, da 8ª Câmara Cível, todas 

baseadas no princípio da segurança jurídica, afastando a revisão de processos transitados em 

julgado. Também foi citado na primeira apelação mencionada o voto vencido do Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito no Recurso especial número 107248-GO, baseado na certeza 

jurídica, proveniente, segundo ele, da coisa julgada. 

É, por exemplo, o caso da decisão monocrática em Apelação Cível, sob o nº 

70020830790 - RS, julgada em 23 de Outubro de 2007, contra sentença de mérito de primeiro 

grau, que reconheceu a coisa julgada material em ação de investigação de paternidade. Seu 

relatório discute a possibilidade de prova posterior ao trânsito em julgado ser considerada, 
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relativizando o princípio da imutabilidade da decisão. Também faz referência a outro acórdão 

do mesmo Tribunal e outro do Superior Tribunal de Justiça, como recursos de fundamentação. 

 A relatora cria um discurso onde sua interpretação normativa enfatiza a 

sobreposição do valor estado de filiação à coisa julgada, no que julga procedente o pedido, 

como abaixo: 

Ora, tratando-se de direito indisponível, que diz com o estado de filiação, os 
preceitos da Constituição Federal, bem como a legislação de proteção aos menores, 
devem se sobrepor ao instituto da coisa julgada, sob pena de estar-se negando à 
criança a busca da sua origem, do seu vínculo biológico. 
Ao depois, os avanços na área da genética, que, entre outros benefícios, nos trouxe 
o exame de DNA, cuja certeza acerca da paternidade é de quase 100%, é uma 
realidade que não pode ser subtraída das partes, que, no processo anterior, não 
tiveram a possibilidade de realizar.  
 

É a partir dos termos “certeza” e “segurança” (símbolos gramaticais com outros 

possíveis sentidos, principalmente para “segurança jurídica”) expressos tanto nas decisões 

contrárias, quanto nas a favor da relativização da coisa julgada, que se molda o fundamento 

decisório dito válido, legítimo e socialmente aceito, amparado no fato. Contudo, a fixação do 

sentido é amplamente variável, sendo a fixação duplamente vinculada a fatores de legitimação 

do direito, e também a fatores de validação externa no social.  

A descrição ou enunciação dos fatos, inclusive no próprio processo de 

normatização, de jurisdização, de produção de fatos-espécie, e os processos individuação ou 

identificação ou de redução semântica do fato natural, são a escolha pelo significado jurídico 

de um fato social. Assim, a identidade da enunciação fática depende também dos interesses 

teóricos daqueles que irão utilizar seu conceito como suporte de outras teorias em que se 

baseiam suas decisões de conseqüências práticas (STINCHOMBE, 2005, p. 233). É o que 

fazem os juízes quando buscam uma interpretação (teoria) do fato “sub judice”. 

A tese ou interpretação que vence outras possibilidades e as estratificações dos 

efeitos da lei possui várias formas de justificação, isso gera certa diversidade que pode 
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significar tanto insegurança, como uma pluralidade de entendimentos democraticamente 

aceitável, dentro de certos limites. 

Assim, o relator Desembargador José Trindade, em acórdão de nº 70022195580-

RS, concordando e ao mesmo tempo contraditando a opinião da parte apelante sobre não ser 

“admissível que uma perícia de importância do exame de DNA seja feita sem instrumento de 

segurança e certificação, ainda mais quando envolve o interesse de uma criança”, julga 

improcedente o pedido, em vista de o Exame genético ter excluído a paternidade: 

Aqui, nós tratamos de vida, o que, na generalidade, não ocorre nos outros 
julgamentos, noutras Câmaras, noutros Grupos. E justamente por tratarmos de vida 
nas Câmaras de Família, não comporta, em hipótese nenhuma, qualquer 
radicalismo, qualquer sectarismo, qualquer inflexibilidade. Temos que estar sempre 
abertos a mudanças e prontos para absorver o novo29, aquilo que se vai agregando 
ao pensamento na formação da convicção. 

 
Vinculamos facilmente, no contexto da discussão sobre a matéria, o sentido de 

radicalismo e inflexibilidade ao de formalismo e imutabilidade. Como anteriormente 

frisamos, há recorrência na fixação de significado. Os termos não surgem do nada, estão são 

dispostos seguindo um determinado caminho dentre as alternativas da mente do julgador. 

Em Santa Catarina, o Tribunal possui entendimentos semelhantes e sua 

jurisprudência segue o mesmo cotejo entre segurança jurídica e justiça, coisa julgada e 

preservação da verdade baseada em prova de fato. Há, por exemplo, decisões como a 

Apelação Cível número 2002.026702-9, de Orleans, Relator Desembargador Marcus Tulio 

Sartorato, julgada em 30.05.2003, contrária à tese de flexibilização da coisa julgada material 

sob o argumento de que ela é “princípio elementar e fundamental em que se assenta a 

sistemática jurídica, garantidora da segurança das relações sociais, atacável, em tese, apenas 

através de ação rescisória" (Agravo de Instrumento número: 00.006568-4 - desembargador 

Orli Rodrigues)”. 

110133133                                                 
29 Equivale a progresso, evolução, desenvolvimento. Enquanto que as palavras anteriores – “radicalismo”, 
inflexibilidade” e “mudança” equivalem às contraposições, sinalizando limites à informação que se está 
construindo. 
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O voto do relator é consoante com essa forma de entendimento e com argumentos 

de referência ou informações recursivas, o que nos remonta a Bateson, como outras decisões 

com fundamentos semelhantes a reforçar a posição adotada. Vejamos como isso se constrói 

no trecho seguinte: “Destarte, a realização do exame do DNA é absolutamente desnecessária, 

ante a autoridade incontestável da coisa julgada material. O apelante, embora ache que não é 

pai do menor, tem de aprender a submeter-se aos efeitos de uma decisão judicial com trânsito 

em julgado.” E, além disso, acrescenta: “Que prejuízo poderia advir da decisão proferida em 

tal processo? Nenhum”. Com isso, o recurso que pleiteava a realização de exame de DNA, em 

ação de investigação de paternidade transitada em julgado foi negado por decisão unânime da 

Terceira Câmara de Direito Civil. E o uso da fundamentação legal, da visão normativa, fica 

totalmente legitimado pela construção racional e referencial da decisão. Percebemos a 

ponderação de valores e “escolha” mental de um deles através, por exemplo, do termo 

“prejuízo”. Este permite ao juiz aduzir a razão pela qual, para ele, a decisão mais justa é a que 

preserva a coisa julgada, de forma subjetivamente objetiva, como unidade. 

Isso é explicado pelo contexto do “eu”, ou seja, a delimitação interna ou o 

obseravdor que tenta observar a si mesmo numa situação do participante. Nesta situação o 

resultado provável é que os mapas e os territórios (objetos e suas representações, conforme 

Bateson) comecem a se definir mutuamente. Traçar o entorno – ou contexto de um objeto - 

envolve os sujeitos de um discurso cuja característica fundamental seria a circularidade 

constitutiva, auto-definidora, que rompe as regras de tipo lógico. Por isso, aquilo a que 

Bateson denomina enquadre contextualiza e justifica tais rupturas (HARRIES-JONES, 2004, 

p. 149). 

A partir desta compreensão, aberturas são possíveis diante da imprevisibilidade 

criativa contida na referência interna de cada julgador, sobre essa abertura criativa, vejamos 

mais um exemplo textual: em 22.04.2005, foi julgada a apelação cível de número 
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2003.011818-7 - SC, Relator Desembargador Wilson Augusto do Nascimento, contra 

sentença que considerou improcedentes os pedidos em ação de investigação de paternidade. 

Pelo relatório temos o argumento do apelante (suposto filho biológico): “as provas sobre as 

quais se funda a decisão proferida em primeira instância, não conferem ao julgamento a 

certeza  necessária, face ao direito tutelado”. 

Cada decisão, além de suas peculiaridades e semelhanças possui linhas traçadas 

pela atividade criativa do julgador, porque, afinal, no duplo vínculo, há uma variabilidade 

enorme de idéias para serem avaliadas e escolhidas, de que resulta no final o processo 

comunicativo, e, por conseguinte, a determinação do sentido de cada discurso decisório. A 

criação de certas formas de conduzir o processo sem que haja contradição com a referência 

normativa, lembra o que Fauconnier e Turner (2003) identificam como sendo imaginação. 

O diferencial na decisão de Santa Catarina fica por conta da ordem de diligência 

para realização do exame de DNA, o que não consta de outras decisões. E, diante da prova 

contundente de paternidade, o relator, seguindo parecer da Procuradoria de Justiça, opina: 

Deste modo, em que pese os argumentos externados pelo recorrido, o caso em 
epígrafe deve ser analisado além do formalismo processual, garantido ao apelante o 
direito indisponível e imprescritível de ver reconhecida sua origem genética. 
Por corolário, em caso como o dos autos, a coisa julgada deve ser superada, 
considerando os interesses envolvidos na relação jurídica instaurada. (voto – 
preliminares).  
 

Também nesta decisão aparecem informações recursivas, outras decisões 

(Apelação Cível n. 70007545114 – relator desembargador Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves; Apelação Cível n. 01.002434-4 - relator desembargador Anselmo Cerello; TJMS - 

Apelação Cível n. 2001.002544-5/0000-00 - relator desembargador. Hildebrando Coelho 

Neto) e opiniões doutrinárias que corroboram com o entendimento do relator, sendo este 

acompanhado pelos outros desembargadores, gerando unanimidade no acórdão. Vê-se como 

há um encadeamento de decisões com a finalidade de reforçar uma idéia representativa da 

escolha do desembargador. 
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E, também segue o mesmo caminho da dupla descrição com referências 

lingüísticas internas e externas (mentais e sócio-culturais), sob o argumento de pesquisa 

“coisa julgada DNA”, a jurisprudência eletrônica do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 

onde encontramos ementas de duas decisões (acórdãos) que correram em segredo de justiça. 

Com a análise das ementas notamos a referência argumentativa (teia mental) das 

expressões simbólicas, muito usuais na jurisprudência, como as expressões: “prova fática” e 

“relativização da coisa julgada”. O mesmo acontece com a expressão “verdade real”, cuja 

freqüência temos contabilizado, indicando a recorrência ao termo e seus sentidos nas decisões 

coletadas. 

Por exemplo, na ementa do agravo de instrumento sob número 2007.002.29849-

RJ, Relator desembargador Binato de Castro, julgado em 08.07.2008, pela Décima Segunda 

Câmara Cível, destacamos a oitava referência dentre as decisões pesquisadas: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - 
DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE COISA JULGADA - 
ANTERIOR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, POR INSUFICIÊNCIA DE 
PROVAS, PROFERIDA EM 1979 RELATIVIZAÇÃO OU FLEXIBILIZAÇÃO 
DA COISA JULGADA ALTA RELEVÂNCIA DA BUSCA PELA VERDADE 
REAL EM QUESTÃO, ATINENTE AO ESTADO DA PESSOA, PERMITINDO A 
PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DO HOJE 
AMPLAMENTE CONHECIDO EXAME DE DNA, VALIOSA TÉCNICA QUE 
PERMITE A APURAÇÃO PRECISA DA PATERNIDADE PARECER 
MINISTERIAL QUE ELUCIOU A QUESTÃO ENTENDIMENTO 
JURISPRUDENCIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO 
CONFIRMADA.  

Noutro agravo de instrumento, sob o número 2008.002.17128 - RJ, julgado em 

24.06.2008, pela Décima Sétima Câmara Cível, sendo relatora a Desembargadora Luisa 

Bottrel Souza, aparece a mesma expressão: 

Agravo de instrumento. Ação de Investigação de Paternidade c/c Petição de herança. 
Exame de DNA. Herdeiros vivos. Inércia em efetuar o pagamento da perícia. 
Decisão que determinou a perda da prova. Interposição de recurso pela parte autora. 
Antes de ser comunicado ao juízo a quo a decisão proferida em segundo grau, foi a 
mesma reconsiderada. Gratuidade de Justiça concedida à parte autora a autorizar 
exame gratuito. Interposição de novo agravo pela parte ré. Preliminar de coisa 
julgada. Rejeição. 1- Pode o magistrado exercer juízo de retratação, se desconhecia o 
julgamento de recurso. 2- Pode o juiz proferir nova decisão, modificando a anterior, 
diante de seu convencimento, em razão da possibilidade, também, de manejo pela 
parte irresignada de novo recurso. Exame de DNA em investigação de paternidade. 
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Imprescindibilidade da prova. Prova requerida por ambas as partes. Possibilidade, 
inclusive, de iniciativa instrutória partir do julgador em busca da verdade real. 
Jurisprudência pacífica. Aplicação do Art. 557, caput, do CPC. Recurso a que se 
nega seguimento.  
 

Em decisões semelhantes, com tempos diferentes, relatores diferentes, situações e 

partes diferentes, a expressão “verdade real” pode ou não ter um sentido comum, e em parte 

tem. E como reiteração de signos, ou o retorno a mesma expressão presente em diversos 

julgados de vários Tribunais brasileiros, sua presença se justificada pelo desejo de 

consolidação de mudança sobre uma temática ou entendimento jurisprudencial a bem da 

realidade e do direito. 

Sob esta ótica, porém em sentido contrário (o da permanência de posição 

jurisprudencial) encontramos o acórdão número 1.0702.06.283393-5/001(1), do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais, julgada em 24.04.2008, tendo por relator o desembargador Cláudio 

Costa, revisor desembargador Dorival Guimarães Pereira, e vogal desembargadora Maria 

Elza. Nele, o revisor fundamenta sua decisão pela relativização da coisa julgada nos seguintes 

termos: 

Ora, é sabido que o instituto da coisa julgada é destinado à segurança das relações 
jurídicas, o que explica a natural oposição de dificuldades às pretensões conducentes 
à sua ruptura. Entretanto, nas ações de estado, em decorrência do advento do 
"Exame de DNA", a coisa julgada sofreu justificável e oportuna atenuação em seus 
rigores, resultante da inexorável precisão do reconhecimento da verdade real 
decorrente daquele exame genético, a ensejar, por via de conseqüência, sua 
relativização. (...) 
(...) A coisa julgada, em se tratando de ações de estado, como no caso de 
investigação de paternidade, deve ser interpretada "modus in rebus", não se podendo 
jamais olvidar que numa sociedade de homens livres, a Justiça tem de estar acima da 
segurança, porque sem Justiça não há liberdade.30 
 

 
Todavia, a decisão rejeitou a tese da flexibilização, por dois votos a um, sendo os 

argumentos do relator os seguintes: 

A despeito das considerações retro traçadas, esclareço que efetivamente não me 
seduz a tese da relativização da coisa julgada, que não encontra, a meu ver, 
fundamentação legal ou mesmo lógica.  
Em primeiro lugar, não há previsão legal de que a coisa julgada pode ser revista, em 
qualquer hipótese. Portanto, nada autoriza a fragilização do instituto, no plano 
normativo. (...) 

114133133                                                 
30 O texto consta do Recurso Especial nº 226.436 – PR, expressamente, e o tomamos com mais um exemplo de 
reiteração recursiva, isto é, retomada de argumento para construção de outro, como recurso lingüístico. 
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As razões justificadoras da autoridade da coisa julgada são conhecidas de todos e se 
ligam, basicamente, à necessidade de estabilidade nas relações jurídicas. (...) 
Mas importa não olvidar que a idéia de justiça não fica esquecida ou menoscabada 
com o trânsito em julgado da sentença, pois, no Estado Democrático de Direito, o 
processo é orientado por princípios como o do devido processo legal, da ampla 
defesa e do contraditório, do duplo grau de jurisdição, os quais, entrelaçados, 
tendem a permitir ao Judiciário alcançar a solução mais justa para o caso. (Grifos 
nossos) 

 
 

Partilhando desse entendimento votou a vogal citando, inclusive, os argumentos 

do desembargador relator e do Procurador de Justiça, atendo-se à questão da impropriedade 

do recurso de apelação para modificação de registro civil, e mantendo a tese da imutabilidade 

da coisa julgada. Mas, embora o resultado tenha sido este, a parte final do voto considera o 

valor justiça paralelo à segurança, buscando uma expressão de relevância e um papel não-

contraditório em relação ao formalismo, evitando assim o choque entre o interesse social e o 

sistema jurídico. Vale lembrar, aqui que este procedimento é compatível com o que Bateson 

chama de “enquadre paradoxal”, uma limitação para evitar paradoxo ou contradição 

argumentativa. 

Continuando a análise do uso dos discursos judiciais, outra decisão, desta vez 

unânime, do mesmo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de número 1.0687.06.047594-

8/001(1), relator desembargador Nilson Reis, apelação em ação negatória de paternidade 

julgada em 13.11.2007, reitera algumas considerações anteriores, como no trecho: 

Sabe-se que a coisa julgada é o que torna a relação jurídica decidida na sentença 
imutável. Trata-se de norma que visa garantir a ordem pública e a segurança das 
relações. Contudo, na atualidade, a doutrina e a jurisprudência vêm revendo a 
questão da imutabilidade da coisa julgada no que se refere às ações de estado, em 
especial, ações que envolvam a filiação. (Grifos nossos) 
 

 Observa-se novamente expressões anteriormente citadas - “verdade real” e “certeza”-, 

na decisão em processo de número 1.0000.00.266361-5/001(1)-MG, ação rescisória em 

investigação de paternidade, relator desembargador Dárcio Lopardi Mendes, que diz em seu 

voto:  

Todavia, em face do progresso tecnológico, que disponibilizou técnicas de aferição e 
certeza da paternidade biológica, surgiu a necessidade de relativização da coisa 
julgada, em sede de investigação de paternidade, em prestígio da busca da verdade 
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real (em razão da inviabilidade dos exames biológicos ao tempo da ação ordinária, 
assegurando às partes a substituição da verdade ficta pela verdade real.) 

 

Mais um exemplo de importação de discurso (recursividade). Temos visto a 

constante presença dos mesmos termos em decisões do TJMG. 

E, assim outro acórdão do Tribunal mineiro pode ser destacado. Trata-se do 

processo número 1.0071.04.013873-8/001(1), relator Jarbas Ladeira, data de julgamento 

22.05.2007, em Agravo de Instrumento. Decisão que determinou a coleta de material genético 

para realização de exame de DNA, em sede de ação de investigação de paternidade.  

A coisa julgada tem como supedâneo máximo a manutenção do princípio da 
segurança jurídica, situado entre as garantias fundamentais do Estado Democrático 
de Direito.  
Para identificar as situações em que a coisa julgada tem deve ser flexibilizada, é 
preciso realizar-se uma ponderação de interesses ou princípios, conforme o caso 
concreto, para que se descubra qual dos valores colidentes respeita com maior 
amplitude a dignidade humana. 
No caso em tela, após muita reflexão, tenho que a coisa julgada tem seve ser 
preservada. A primeira ação de investigação de paternidade data de quase 50 anos 
atrás, sendo que após a mesma, várias outras foram ajuizadas, sem qualquer sucesso.  

 
Acompanhou o voto do relator, o desembargador Caetano Levi Lopes, contudo, o 

segundo vogal, desembargador Francisco Figueiredo, voto vencido, assim entendeu: 

Não obstante, na tipicidade especial da Investigatória de Paternidade, o Superior 
Tribunal de Justiça elegeu a tese - que hoje tem sustentado sem muito embaraço - da 
"Verdade Real". É a proteção total à busca da verdade para o direito personalíssimo. 
Se não bastasse, o novo Código Civil aplicou a novidade assecuratória dos artigos 
231/232. Direito esse - Busca da Verdade Real - que a ilustre Procuradora de Justiça, 
lamentavelmente, deixou de abordar. Com estas considerações NEGO 
PROVIMENTO. (Grifos nossos) 

 
  Notamos que uma das decisões encontradas em pesquisa no endereço eletrônico 

do Tribunal de Justiça de Goiás difere quanto à natureza da ação, se comparada às demais 

decisões estudadas. E, embora a comparação nesse sentido, não tenha grande relevância neste 

estudo, fica a ressalva pela pluralidade até mesmo de meios técnicos que se observa no 

desenvolvimento da jurisprudência sobre a matéria. 

  Dessa decisão ressaltamos um trecho, a nosso ver, bastante correlato às formas 

lingüísticas, até então visualidades nos discursos dos relatores de diferentes Tribunais. A fala 

constante no voto é a seguinte: 
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Nestes termos, vê-se que, nessas ações, especialmente de exclusão da paternidade, a 
coisa julgada é relativizada se sobrepondo às formalidades legais, ante a prevalência 
do princípio da dignidade da pessoa humana, o qual se traduz em direito de ser ou 
não reconhecida a paternidade, com a realização de exame pelo método DNA. 
(Grifos nossos) 
 

 Os demais desembargadores acompanharam o voto e os argumentos da relatora. 

 No duplo vínculo, ou dupla descrição, a linguagem serve de instrumento para 

distinguir as coisas, os objetos. Assim, é através dela que o juiz distingue fato e norma, pois, 

no plano abstrato, na mente, talvez não existam limites, ou talvez não exista centro ou eixo 

essencial, que sem si delimita os objetos, como pensou Bateson (2002, p. 146). 

 É possível, então, dizer que a relação entre fato e norma na decisão é resultado de 

um duplo vínculo ou dupla descrição? Bem, podemos perceber pelos vários trechos de 

decisão apresentados que há em todos eles convergências ou equiparações de informações, 

medidas por valores particulares intrínsecos a cada juiz, além de informações externas 

oriundas do contexto, da cultura local, do fator tempo etc. Eis um claro exemplo de dupla 

vinculação na mensagem. 

 Pensar na mudança expressa pela relativização da coisa julgada ou da interpretação 

jurisprudencial sobre paternidade, entre outras matérias cuja relevância do fato está expressa, 

é considerar mudança social e jurídica, mas para que elas ocorram são necessários dois 

requisitos, conforme Bateson (2002, p.159): 1) devem adequar-se às demandas internas de 

coerência do sistema (organismo); e 2) devem adequar-se aos requisitos externos, do ambiente 

ou do enquadre ou entorno do sistema (o que está fora). Significa que a presença das decisões 

orientadas pela flexibilização de critérios formais do sistema jurídico pela relevância do 

elemento fático está justificada pelo próprio sistema jurídico, pois adequadas aos pressupostos 

de representação do direito, bem como aos anseios do contexto social, referência externa. 



 

 

5. CONCLUSÕES: a produção de sentido do direito no jurídico 

 
Com a proposta de analisar discursos de decisões jurídicas para detectar o duplo 

vínculo entre direito e sociedade, encontramos na teoria da comunicação de Bateson um 

marco teórico propício para nos afastou da visão dicotômica tão presente no direito. Esse 

afastamento não significa a eliminação de uma das partes, nem sua separação, mas que elas 

integram a produção de sentido do direito no jurídico, resultado da integração entre o jurídico 

e o social. 

A partir dessa teoria, a decisão é entendida como uma construção feita através da 

composição seletiva de idéias, de “mapas” (decisões anteriores que formam e informam 

outras novas decisões). Mapas produzidos por processos mentais, nada simples, complexos. 

Disso retiramos que uma decisão judicial não é construída mentalmente de forma isolada, 

antes integra uma rede cognitiva, uma rede de circularidade entre discursos, rede esta que 

envolve informações valoradas desde vários elementos. 

Com isso, recepcionamos a tese de que fato e norma, na mente, estão integrados, 

podendo, na comunicação, serem distinguidos, pois nela é que eles são dotados de 

“diferença”. Justamente por isso, percebemos a necessidade de ir além da visão formalista e 

da realista do direito, da consideração que a decisão jurídica tem estreita dependência com a 

legislação ou com a jurisprudência. Com isso, negamos que a decisão jurídica seja a única 

decisão correta, assim como negamos que ela seja arbitrária. 

Com isso, uma sociologia da comunicação possibilita a inclusão de reflexões e 

outros sentidos à interligação entre as esferas social e jurídica. Inclusive de forma diversa das 

reflexões já trazidas por autores como Miguel Reale (1992), dentre outros que trabalham a 

relação entre o factual e o normativo como uma questão de valoração do direito ao social. 

Nessas reflexões finais, ao tomar uma decisão, o jurista valora sim, pois, as 

expressões lingüísticas contêm valor e o discurso decisório expressa as concepções de mundo 
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do julgador, o que é, aliás, uma forma de limitação contextual, a prevalência por uma das 

faces do duplo-vínculo. A atividade valorativa é, porém, altamente flexível, mas ajuda a fixar 

o sentido das expressões constantes nos diferentes tipos de discurso – como o judicial. 

Assim, por exemplo, as expressões que aparecem com mais freqüência em nosso 

material de análise empírica são: “verdade real”, (10) dez vezes, e “segurança” (9) nove 

vezes. Estas expressões encontram um sentido comum ou distinto, conforme a decisão é 

construída, por estarem diretamente ligadas a outras expressões de reforço, que informam 

qual o conteúdo intrínseco daquelas primeiras expressões. É o caso da interligação entre 

“verdade” e “evolução” e “dignidade da pessoa humana”. 

Nessa perspectiva, verificamos uma teoria já bastante difundida no direito: a 

decisão jurídica não resulta de silogismo lógico formal. Não que uma decisão causal 

silogística dispense a valoração, escolha dentre alternativas, porém ela não está em dados pré-

estabelecidos pela norma jurídica, e sim na influência contínua de informações que têm lugar 

pelos mais diversos caminhos da linguagem. 

Isto significa que, no processo subsuntivo de aplicação do direito, existe mais do 

que uma referência normativa. Concorre com essa a referência factual, a qual tem lugar 

quando da prova judicial, a pretensão de comprovação dos fatos ou eventos discutidos em 

juízo, e na mente elas encontram-se integradas. 

Nas palavras de Recasens Siches (1974, p.198), “é um erro conceber a sentença 

judicial como um silogismo, no qual, a premissa maior estaria representada por uma norma 

legal; a premissa menor, pelo enunciado dos fatos provados e juridicamente qualificados, e a 

conclusão pela decisão”. 

Diante destas concepções visualizamos dois níveis críticos à tese da decisão 

judicial como silogismo: o primeiro, dos anos de 1930, como forma crítica mais amena; o 

segundo, mais radical, com o movimento do realismo norte-americano, o qual afirmou ser a 
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decisão produto de uma “atividade intelectiva”, constituído por um “ato mental indiviso” 

(SICHES, 1974, p. 203). 

Com Bateson, o caminho alternativo a estas concepções, é a epistemologia 

ecológica, a teoria comunicação cibernética, caminhos para a unidade entre mente e matéria, 

entre fato e norma, entre direito e sociedade. 

Então, o problema da relação direito e sociedade passa a ser visto desde o duplo 

vínculo e, não mais, como paradoxo invalidativo. Assim é porque a relevância do fático na 

decisão dá lugar ao social no jurídico, e a relevância da decisão na sociedade, dá lugar ao 

jurídico no social. Com isso, verificamos que a prova no direito torna o fático, em juízo, um 

mapa relativo ao um território representado (uma relação à realidade pretérita). Ainda mais, o 

que é real, não se repete, é transmitido por informações levadas ao juiz através de 

testemunhos, documentos e outras formas de informações, todas dotadas de influências 

ideológicas. 

A prova no direito, a prova do fático, produz sentido do direito, pois o significado 

de algo no direito é construído desde os debates no caso concreto, portanto, não há garantia de 

previsibilidade objetiva quanto a qual a decisão será tomada. Afastamos, com isso, a tese de 

que o direito se constrói a partir de uma inferência lógico-formal em que, “funciona como 

‘premissa maior’, regra geral, uma lei natural ou uma regra de probabilidade e como 

‘premissa menor’ o fato indiciário que, por seu lado, ou é especificado no processo ou está 

corroborado por inspeção ocular ou testemunho fidedigno” (LARENZ, 1997, p. 430-431). 

Quer dizer, em geral, aspectos cognitivos, como a “seleção de idéias”, processo flexível que 

fixa significados, funcionam como premissa maior ou regra de probabilidade, 

insuficientemente segura, portanto não objetiva em termos lógicos. 
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Todavia, se por um lado um alto grau de probabilidade não significa a certeza ou 

exatidão em matéria de prova fática, por outro, não expressa uma total insegurança ou 

incerteza. Com isso, não caímos no niilismo de que a decisão judicial é arbitrária. 

Este trabalho buscou entender a produção de sentido no direito não pela 

explicação formalista ou através do realismo, mas, sobretudo, a partir da teoria do duplo 

vínculo (BATESON, 2000; 2002), ou dupla descrição pela linguagem (FAUCONNIER; 

TURNER, 2003), o que implica numa explicação pela teoria da comunicação cibernética. Por 

isso, insistimos, esta dissertação se ocupou principalmente em verificar que a produção de 

sentido do direito não se explica pelo formalismo, nem pelo realismo, ou por outra teoria, mas 

sim pelo duplo vínculo, portanto, pela comunicação cibernética. 

Ainda sobre a construção das decisões, Karl Engish (1983, p.83), por exemplo, 

considera que “na fundamentação jurídica da sentença através da lei, se inserem conclusões 

puramente cognitivas”. Ou seja, os imperativos legais não seriam “transformados” em 

proposições, mas se fala sobre eles nas proposições constantes no processo (Idem, p. 106). É a 

relação mapa x território a compor a “diferença” entre o nome e a coisa chamada, nas palavras 

de Bateson (2000; 2002). 

Mas Engish também compara, numa perspectiva lógica, a atividade de verificação 

dos fatos em juízo com a verificação dos fatos em História, pois tanto numa quanto noutra, os 

juízes ou os historiadores “descobririam” os fatos de acordo com as fontes disponíveis. A 

verificação dos fatos estaria, dessa forma, integrada na premissa menor como resultado 

parcial e produto de atos cognitivos e deduções complexas (1983, p. 90). Essa é uma visão 

lógico-formal, da qual nos afastamos através da lógica circular de Bateson (2000), que propõe 

a inserção do sujeito no processo cognitivo voltado não à descoberta, mas à construção mental 

dos fenômenos verificados. 



conclusões: a produção de sentido do direito no jurídico 
 

122

Por isso, ainda insatisfeitos com a resposta ao problema da relação direito e 

sociedade, saímos em busca de propostas teóricas para conceber que tipo de mecanismos são 

usados nesta ampla e complexa relação, representada pelo factual/normativo, pela 

norma/decisão. E, na insistência em buscar alternativas explicativas, o suporte epistemológico 

de Bateson nos permitiu, através da compreensão circular dos fenômenos sociais, o 

afastamento necessário da lógica dicotômica, ou da interpretação literal da lei – como 

pretendeu a jurisprudência dos conceitos, com sua busca por atribuir um único significado 

para cada termo da legislação e, com isso, evitar a subjetividade em nome de uma 

objetividade – e o ceticismo que aceita a arbitrariedade como explicação da decisão jurídica. 

Ou seja, nem objetivismo nem subjetivismo têm lugar na teoria da comunicação cibernética. 

Assim, a epistemologia da comunicação (também chamada de ecológica) de 

Gregory Bateson se mostrou capaz de auxiliar explicações da produção de sentido do direito, 

de forma diversa da constante na literatura jurídica, principalmente porque desde Bateson é 

possível fundamentar uma crítica às concepções de intuição judicial e interpretação literal, 

superando a dicotomia subjetivismo-objetivismo. 

Por outro lado, a despeito de todas as teorias que foram e que estão sendo 

construídas, percebemos com esta pesquisa que existem muitos caminhos explicativos, muitas 

possibilidades de percepção e racionalização do mundo a nossa volta. 

Evidente, tampouco tomamos Bateson como o salvador, mas como autor que 

oferece uma alternativa à explicação da produção de sentido no direito, desde a comunicação 

entre juristas, como ocorre no processo judicial. Também sabemos que das teorias atuais, 

muitas são reformulações de teorias de ontem, reconstruções confirmando ou negando 

argumentos anteriores, ainda que se debata o quanto há revolução científica, como em 

Thomas Kuhn (2000). 
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Não por isso nos limitamos a Bateson, atualizamos o debate, por exemplo, 

incluindo a teoria cognitiva de Turner e Fauconnier (2003), também integrante da matriz 

cognitivista, os quais oferecem uma releitura da epistemologia de Bateson. 

Essa base teórica nos permitiu reflexões sobre a decisão jurídica, a exemplo da 

visão de que os juízes estão sempre recorrendo a informações anteriores para fundamentar 

suas decisões, porém isso não se dá como pré-compreensão, mas como constante reconstrução 

do sentido, bem como que uma decisão jurídica, ainda que resultante de referências 

normativas, ideológicas e factuais, é sempre uma nova comunicação à sociedade. Há sempre 

renovação, há simultaneamente fixação e abertura cognitiva no direito. 

É o que mostra o conteúdo empírico desta pesquisa, tal como constante em nossa 

observação das decisões coletadas. Essa observação, além de nos permitir apresentar 

discussões em torno de como são construídos os discursos fáticos nas decisões judiciais, 

também nos serviu para melhor explicar a relação entre o direito e a sociedade, bem como 

para refletir sobre os “recursos de referência” (informações julgados relevantes através da 

seleção mental) usados pelos juízes na formação de suas conclusões sobre a demanda judicial 

sob julgamento, inclusive ao constatarmos que muitas dessas referências estão presentes 

implicitamente. 

Verificamos deste modo, que nas decisões proferidas pelos Tribunais estaduais 

existem sempre referências expressas a outros acórdãos sobre a matéria, em especial, julgados 

do Superior Tribunal de Justiça, como o Recurso Especial nº 226.436 – PR, citado em mais de 

três decisões de Tribunais estaduais, dentre outras referências. Em duas das decisões 

selecionadas encontramos exatamente o mesmo texto: “Na fase atual de evolução do 

Direito...”, uma clara repetição, que, no entanto, não nos parece falta de criatividade, mas sim 

uma forma de reforço argumentativo, onde informações anteriores são unidas para formar 

uma nova.  
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Dessa constatação, anotamos espaços de constante mudança de concepção a que o 

direito está submetido, assim ocorre, segundo a importância atribuía aos elementos fáticos 

num caso concreto. Do que constatamos sempre ser possível uma variabilidade de 

fundamentos à decisão devido à variedade de óticas, de maneiras de ver os elementos do fato. 

Essa firmação nos foi possível porque - embora a maior parte das decisões encontradas tenha 

sido no sentido da prevalência do elemento fático sobre a forma legal - a questão da produção 

de sentido de coisa julgada desde a demanda social da investigação de paternidade baseada no 

exame de DNA, o direito viveu a necessidade de flexibilizar o sentido de “coisa julgada”, o 

que ocorreu desde o uso combinado de termos como “justiça”, “certeza”, “verdade”, 

“segurança”, “ciência”, “justiça”, “evolução”, “progresso”. 

Como vimos, não se tratou de buscar um único sentido a cada um dos termos 

acima, nas decisões esses termos serviram como referência, como integrantes de um discurso 

produtor de sentido para a flexibilização da coisa julgada. Podemos chamar essas expressões 

de indicadores de contexto, como diria Bateson, pois refletem a seleção mental de idéias do 

processo cognitivo de formação do texto decisório. Ademais, esta seleção também reflete os 

limites contextuais daquilo que está sendo comunicado, ou seja, das influências de espaço, 

tempo, e culturais etc,. Significa que as palavras sublinhadas (sem descartar outras que não 

sublinhamos) na análise empírica foram selecionadas por possuírem função comunicativa 

complexa no ritual jurídico de decidir. E, como função atribuída por elementos de cultura ou 

sociais, o sentido daqueles termos é variável (BATESON, 1958, p. 26) ao mesmo tempo em 

que são fixados por “escolhas mentais” dos integrantes do processo judicial. 

Por outro lado, no embate sobre a flexibilização da coisa julgada não deixaram de 

haver decisões fundadas em elementos formais, amparadas em valores atribuídos à segurança 

jurídica, à ordem, à legalidade. Esses discursos concorreram ao lado de discursos fáticos, cuja 
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relevância é determinada através de outros princípios jurídicos, como a dignidade da pessoa 

humana, evolução, verdade real. 

Tanto nestes, quanto naqueles discursos é possível analisar os mecanismos 

mentais de produção de sentido, partindo de Bateson. A questão é que valores de referência 

fixam o sentido de umas e de outras. Então, poderíamos arriscar dizer que nas primeiras (mais 

formalistas) é a normatividade, e nas segundas a facticidade? Na mente, estes valores (idéias) 

estão unidos, imbricados com simultaneidade. Só na comunicação é possível distinguir. 

Conforme vimos, o fator tempo e as mudanças sociais são elementos também 

fundamentais na análise do uso do discurso jurídico, pois os recursos examinados encontram 

seu lugar no direito a partir de um dado momento histórico e num renovado contexto. Na 

maioria das decisões pesquisadas isso é percebido e absorvido pelos juízes, revelando, mais 

uma vez, a absorção dos valores sociais em transição. 

Nesse sentido, a aplicabilidade da epistemologia da comunicação – tal como 

representada pelas idéias de Gregory Bateson ao tratar da relação entre a realidade (território) 

e sua representação (mapa) – para o estudo de decisões. Foi o que nos permitiu pesquisar o 

quanto os juízes apreciam informes sobre a realidade, perspectivas, pontos de vista, 

argumentos particulares, informações e símbolos que chegam a eles como relatos do real, 

jamais em si mesmo concebido. Inclusive, porque nessa epistemologia, realidade é o que se 

comunica, e não uma entidade idealizada, metafísica, que aí está e precisamos conhecer. 

Conhecemos porque nos comunicamos, assim, o juiz conhece o que lhe chega como 

comunicação e daí julga influenciado pelo comunicado. 

Há ainda a questão de que dentro de cada informação analisada pelos magistrados 

existem outras inúmeras informações (outros dados implícitos ou explícitos), formando o que 

Bateson chama de “diferença”. A informação que o próprio juiz comunica, produz desde sua 

fala, seu discurso, a “diferença” por ser seleção de idéias que constrói a decisão. Numa 
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analogia com a teoria da seleção natural de Darwin, em que o forte sobrevive - a “seleção 

mental de idéias”, não sobressai a espécie de argumento mais forte, e sim a mais adequada e 

apta para a mente. 

Do mesmo modo, a concepção de “dupla função da linguagem” contribui para a 

explicação da seleção ou escolha de sentido das expressões constantes na decisão, quando o 

juiz confirma, nega ou afasta argumentos. A vinculação pela linguagem, portanto, explica (em 

parte) a variabilidade de decisões possíveis e válidas num mesmo sistema jurídico. 

Das análises, localizamos como importante argumentação em torno do processo 

decisório que nele, fato e norma, assim como o valor intrínseco neles, estão juntos, nas mentes 

dos atores envolvidos no processo comunicativo do direito, ou seja, na mente dos juízes. É 

dizer, fato e norma, direito e sociedade, segurança e justiça, forma e conteúdo, são conceitos 

cujo sentido é produzido desde a comunicação como processo interativo entre os juristas, 

durante casos concretos. Não são, portanto, resultantes exclusivos da literalidade (legislação), 

nem de decisões anteriores (jurisprudência), antes, dá-se o duplo vínculo entre os dois 

componentes de cada par das dicotomias acima escritas, o que dá lugar a inclusão de novos 

fatores, como ocorreu na flexibilização da coisa julgada desde o exame de DNA nos casos de 

reconhecimento da paternidade. 

Cabe, por fim, acrescer sugestões de novas pesquisas a darem continuidade à 

explicação da produção de sentido do direito no jurídico, principalmente incluindo a 

pluralidade de informações que formam o relevante e o irrelevante, identificáveis em análises 

de decisões jurídicas, como por exemplo, explorando o lugar do fato no direito, portanto da 

inclusão do social no discurso jurídico. 

Salientamos que existem decisões judiciais sobre união homoafetiva, 

considerando aspectos fáticos, como vínculo afetivo para obtenção do direito à guarda de 

menores, bem como decisões em ações de desapropriação para fins de Reforma Agrária que 
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servem de referência para a análise do duplo vínculo entre direito e sociedade neste âmbito. 

Estas decisões poderiam servir para futuras pesquisas. 
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