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1. Constitui uma aquisição de vários domínios científicos o reconhecimento de que existe 
uma relação necessária entre a natureza dos suportes do comunicação e, se não o conjunto das 
operações intelectuais possíveis (J. GOODY, 1977, 1986, 1987; W. ONG 1974), pelo menos as 
tecnologias de representação do conhecimento. 

 
2. Esta tese também parece ser válida no domínio especifico da comunicação jurídica, como 

mostram estudos recentes sobre a inter-relação entre o suporte e o conteúdo da comunicação na 
experiência histórica do discurso jurídico. 

A passagem da oralidade à escrita não constituiu, nem uma transição isenta de 
dificuldades para os produtores e destinatários do discurso jurídico, nem um processo isento de 
continuas e violentas tensões pelo controlo político do discurso (A. HESPANHA 1983, 
J.-M.SCHOLZ 1984, J. GOODY 1986, 1987).  

Quanto ao primeiro aspecto, tem sido destacado como, ainda muitos séculos depois da 
introdução da escrita na comunicação do conhecimento jurídico, os juristas continuavam o utilizar 
processos de representação da realidade (v.g., o "exemplo", cf. SANTOS 1980), processos de 
organização do discurso (v.g., a quaestio), estratégias de prova (v.g., a tópica), característicos e 
eficazes no domínio do comunicação oral, mas completamente desadequadas ao ambiente da 
comunicação escrita, nomeadamente pela sua não economia e pela não utilização de virtualidades 
intelectuais facilitadas pelo novo suporte de comunicação (v.g., a análise conceitual, cf. GOODY 
1987). Parece ter sido justamente a inadequação destes modelos de representação do conhecimento, 
utilizados pelo tradição jurídica dos finais da idade média, a um suporte de comunicação, 
dominante nos meios cultos europeus no decurso do século XVI, que deu lugar ao esgotamento do 
tradição intelectual dos juristas tardo-medievais e ao aparecimento de novos formas de representar 
o direito. Tal é o caso dos novas lógicas (v.g., a lógica de Pierre de la Ramée, ela mesmo produto do 
mesmo ambiente intelectual criado pela escrita, W. ONG 1974); dos novos processos de 
argumentação, utilizando com intensidade recursos intelectuais (v.g., a análise conceitual) cuja 
representação era facilitada pela escrita, das novas estratégias discursivas (v.g., axiomática versus 
argumentação); e de novos géneros literários (v.g., o tratado "sistemático''). 

A própria diversidade entre escrita manual e escrita impressa deixou traços na evolução do 
discurso jurídico: a glosa é típica da civilização jurídica escritural, enquanto que a sua 
representação tipográfica, bem como o do modelo discursivo do quaestio, levantava dificuldades 
não triviais, pelo que, com a difusão alargada da imprensa, vieram a ser abandonadas. 

 
3. No plano da controlo político do discurso jurídico, esta mutação dos suportes da 

comunicação também foi determinante. 
 Existe hoje uma literatura suficiente sobre as grandes tensões sociais, provocadas no seio 
do comunidade dos agentes do discurso jurídico, pelo advento da escrita como principal suporte 
na comunicação jurídica (BOURDIEU 1982, A. HESPANHA 1983, GOODY 1896). 
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Esta inovação levantou, desde logo, graves problemas sociais no domínio do prova dos 
situações jurídicas (nomeadamente, da propriedade e outros situações reais, cf. GOODY 1986). 
Mas, para além disso, fez mudar de mãos o monopólio do conhecimento jurídico dos círculos que o 
detinham por antiga tradição oral (muitos vezes restrito a círculos familiares ou de honoratiores), 
para os que passaram a adquiri-lo pela leitura, no seio de círculos letrados que rapidamente 
desenvolveram, por seu lado, mecanismos de defesa deste seu novo monopólio (v.g., língua técnica 
e sistemas herméticos de referências). 

A própria relação entre os agentes do discurso (produtores e consumidores) e esse mesmo 
discurso muda de natureza com o advento da escrita. Enquanto que a mensagem oral faz parte da 
competência natural dos agentes, a escrita, sobretudo a escrita especializada, utilizando línguas 
técnicas e formas sofisticadas de expressão (como é tipicamente o caso do discurso jurídico), exige 
capacidades técnicas adquiridas por uma aprendizagem longa, custosa e socialmente cara. No 
mundo do direito, isto provocou a marginalização, relativamente à comunicação jurídica agora 
dominante, não apenas da generalidade das pessoas, mas mesmo de uma parte apreciável dos 
produtores tradicionais do discurso jurídico. 

No plano da geografia mundial das sistemas jurídicos, o suporte escrito (mais tarde, 
impresso) dotou os sistemas de direito letrado de um enorme poder expansivo. Eles tornaram-se 
potencialmente mundiais, tendo subalternizado e progressivamente aniquilado as culturas 
jurídicas locais, baseados no oralidade. 
 

4. O suporte informático parece estar a introduzir, também na comunicação jurídica, novas 
características. 

Algumas delas limitam-se o potenciar características de eficiência em que a escrita já 
inovara relativamente à comunicação oral. É o que acontece, nomeadamente, no que respeita ao 
alargamento do âmbito geográfico da acção comunicativa. O fenómeno tinha-se iniciado com a 
escrita; mas, com as tecnologias informáticas, este alargamento potencia-se ainda, sendo 
acompanhado de um brutal aumento na rapidez de transmissão dos mensagens. Também no plano 
da acessibilidade, se verificou um enorme progresso. As mensagens sobre suporte informático 
estão disponíveis onde haja um terminal, armazenam-se em espaços mínimos, reproduzem-se por 
cópia quase instantânea, são passíveis de reformatações ilimitadas, editam-se no papel, 
transformam-se, inclusivamente, em sons. 

Mas as características mais radicalmente inovadoras do suporte informático dizem 
respeito, em primeiro lugar, ao facto de exigirem maior estruturação do informação; em segundo 
lugar, à circunstância de poderem ser objecto de processamento automático, i. é., sem a intervenção 
de agentes humanos; e, em terceiro lugar, ao facto de possibilitarem (exigirem) novos formas de 
expressão (e actuação automática!) do pensamento, traduzidos, no domínio do direito, por novos 
formos de edição de normas jurídicas e da sua aplicação. 

Quanto ao primeiro aspecto, enquanto que o suporte escrito convencional não exige uma 
grande estruturação suplementar das mensagens (àparte a sua codificação alfabética e a 
observância dos regras ortográficas e, eventualmente, tipográficos), o suporte informático exige 
que as mensagens sejam constituídas de acordo com modelos e formatos explícitos de 
representação, tais que possam ser interpretados automática e eficazmente pela máquina. 

Quanto ao segundo aspecto, a informação registada em suporte informático ganha uma 
natureza dinâmica de auto produção e replicação, na medida em que a máquina pode ser instruída 
sobre o modo de transformar a informação armazenada, produzindo informação suplementar que, 
por sua vez, pode constituir a matéria prima de novos processamentos automáticos.  

Quanto ao terceiro aspecto, os progressos verificados no campo das técnicas 
computacionais de representação sofisticada de conhecimento abrem o possibilidade de os órgãos 
jurídicos competentes procederem à edição de normas directamente sob a forma de bases de 
conhecimento (a utilizar no contexto de sistemas periciais). Tais bases de conhecimento já não são 
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apenas os repositórios computacionais das normas escritos tradicionais (questão já discutida no 
parágrafo anterior). Antes exprimem, directamente, as normas jurídicos numa nova língua técnica, 
altamente estruturada e adequada à representação formal do conhecimento, mesmo na ausência de 
versão prévia na forma escrita tradicional. Essas normas passam, além disso, o constituir bases de 
conhecimento directamente utilizáveis por meios computacionais adequados. A mais longo prazo 
será de esperar que esta nova forma de edição de normas se constitua como a forma primitiva 
preferencial (os “códigos” da era da informática...), a partir da qual se obterão os versões escritos 
tradicionais. 
 

5. Serão também naturalmente inevitáveis os convulsões no plano do controlo político do 
discurso jurídico, em consequência do vulgarização do suporte informático no plano da produção, 
comunicação e aplicação do direito. Alguns indícios são já aparentes. 

Por um lado, o introdução de meios informáticos nas organizações impõe - não 
explicitamente, mas nem sempre inadvertidamente - normas que tendem o substituir e/ou a 
complementar a regulamentação jurídica relevante. Ao contrario desta última, a regulamentação 
'informático" é tipicamente "escondida" nos programas e escapa ao conhecimento e ao controlo dos 
juristas e dos próprios utilizadores desses meios informáticos. Mais ainda, a sua autoria e 
fundamentação tendem a ser desconhecidas. Como cenário deste fenómeno, considere-se o caso 
das inúmeras restrições "informáticas" impostas, para além das normas jurídicos expressamente 
aplicáveis, por um sistema informático de gestão de contas bancarias (v.g., as limitações, 
eventualmente ilegítimos, ao acesso pelo titular de uma conta ao registo dos seus movimentos): 
quem foi o autor destas normas restritivas ? quem as promulgou ? onde estão publicadas ? quando 
e por que meios se obteve o acordo do titular da conta ? 

Os meios informáticos surgem assim como fontes de direito (implícitas e incontroladas). 
Por outro lado, enquanto a comunidade jurídica não adquirir as capacidades técnicas 

necessárias ao uso e controlo do suporte informático, corre-se o risco de que ela assista, impotente, 
à transferência para outras comunidades (v.g., a dos informáticos) de funções que exigem os 
conhecimentos que lhe são próprios e que essas outras comunidades manifestamente não possuem. 
A titulo de ilustração, considere-se a (indesejável) possibilidade de serem informáticos os 
exclusivos autores de normas na forma de bases de conhecimento. A constatação do carácter pueril 
(eventualmente, incorrecto) de muitas aplicações informáticas no domínio do direito não traduz 
senão este facto. 

6. A progressiva adopção de novas formas de edição das normas, partindo da situação 
actual centrada na edição escrita tradicional em direcção à situação futura vinculada à edição 
directa dessas normas como bases de conhecimento levanta algumas dificuldades epistemológicas 
e técnicas. 

Neste momento, a única via de desenvolvimento imediatamente possível posso por 
transcrever normas existentes na formo tradicional para novas linguagens de representação do 
conhecimento. Deste modo, cai-se num problema clássico de tradução: a impossibilidade de 
garantir, na língua de destino, a completa fidelidade à asserção na língua original (tradutore, 
tradittore). Estas dificuldades são particularmente gravosas no domínio do direito quando se 
pretenda usar como fonte jurídica (ou seja, como fonte a partir da qual se vão produzir efeitos 
sociais concretos), o resultado desse esforço de transcrição. Este tipo de estratégia da investigação 
dará, assim, resultados necessariamente limitados. A sua principal justificação consiste, portanto, 
em preparar as comunidades envolvidas para o estádio seguinte, em que a edição de normas será 
feito directamente nas línguas de representação do conhecimento. As bases de conhecimento 
obtidas por este processo de "tradução" devem, além disso, ser encarados como versões pessoais 
dos códigos originais; que valem, não como uma representação alternativa, única, objectiva e 
absolutamente fidedigna, da fonte, mas apenas como a palavra dos seus autores. Como qualquer 
outra representação do direito (nomeadamente, as representações doutrinais), estas representações 
informáticas constituem, portanto, apenas uma dos interpretações possíveis do universo jurídico 
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representado, baseada em certos pressupostos, quer no plano da hermenêutica desse universo 
jurídico, quer no plano dos formalismos de representação. 

O que acaba de ser dito é particularmente importante para corrigir um ponto de visto 
bastante generalizado entre os leigos, e de consequências não despiciendas no plano da política do 
discurso jurídico, segundo o qual a representação informático desfrutaria, por natureza, de um 
maior rigor, que a furtaria à controvérsia própria das restantes representações do direito, e lhe 
autorgaria uma hierarquia superior. 

Por outro lado, embora a utilização de tais línguas de representação do conhecimento já 
tenha obtido sucessos significativos na constituição de bases de conhecimento de suporte a 
sistemas periciais em alguns campos de aplicação (v.g., medicina, prospecção mineira, manutenção 
de equipamentos, gestão financeira), é claro neste momento que há ainda um longo e difícil 
caminho a percorrer no enriquecimento das línguas de representação do conhecimento até que 
possam tratar de modo adequado as questões jurídicos essenciais. 
 
Discute-se, desde logo—na esteira de uma antiga polémica no interior do próprio pensamento 
jurídico (non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat)—se o conhecimento jurídico se 
organiza em torno de normas gerais ou se em torno de caves. No campo das línguas de 
representação do conhecimento em domínios do direito têm porventura prevalecido, até hoje, 
modelos baseados na/orientados para a representação de caves—caves "típicos" (prototypes 
[McCARTY 1981], hypotheticals [RISSLAND 1985], problematische Fälle [L. PHILIPPS 1986]) e 
suas deformações (deformations [McCARTY 1981, RISSLAND 1985], polivariante [L. PHILIPPS 
1986]). Mas não é seguro que esta orientação não decorra do facto de a maior parte dos autores 
provir de um sistema jurídico—o anglo-saxónico—em que a inferência a partir de casos tem sido 
considerada como parodigmático. Não falta, no entanto, quem recuse esta perspectiva "casuistica'', 
defendendo a opinião de que cada caso não represento mais do que o "encapsulamento" (o modo 
sintético de referir) de um determinado contexto normativo. 

Um outro ponto de discussão—este mais frequentado pelos engenheiros do 
conhecimento—refere-se à opção por línguas de representação baseadas em regras (rule based) [v.g., 
SERGOT 1985]) ou em representações conceituais (frame/object based) [v.g., McCARTY 1980, 
GORDON 1986]. Algumas das primeiros tentativos de representação do conhecimento jurídico 
seguiram o primeiro modelo, nomeadamente porque, numa sua representação superficial, os 
normas jurídicos são muito facilmente traduzidas em cláusulas do tipo "if ... then ...". Progressos 
mais recentes no campo das metodologias de representação do conhecimento parecem 
recomendar, no entanto, a opção por técnicos que permitam uma estruturação do universo de 
discurso representado maior do que aquela que pode ser obtida por uma abordagem estritamente 
baseado em regras [SUSSKIND 1987, STAMPER 1986, GORDON 1986]. Tais serão os vantagens, 
nomeadamente, dos línguas orientados para objectos, que permitem modelar o campo jurídico a 
representar como um universo de objectos, interrelacionados e dotados de um dinamismo 
regulado por normas. Tais modelos permitirão, por um lado, captar o rede conceitual profunda em 
que se baseia a descrição de um dado domínio do direito (a sua dogmática ou estrutura 
conceptual). Por outro lodo, eles permitirão definir, de forma mais elegante e eficaz, domínios e 
sub-dominios normativos, permitindo uma organizarão modular dos normas, com os vantagens 
que isso tem na definição de entidades conceituais sensíveis ao contexto e no optimização dos 
estratégias de limitação dos sub-universos normativas, relevantes (a que é particularmente 
importante na construção de sistemas periciais eficazes). No que respeita à maior ou menor 
''naturalidade" de cada um dos tipos de representação, é ainda cedo para se proferirem juízos 
definitivos. E provável que—pelo menos para alguns domínios do direito (aqueles 
dogmaticamente mais trabalhadas)—representações conceituais correspondam a uma transposição 
mais imediata do universo de discurso a representar. Em contrapartida, representações baseadas 
em regras poderio corresponder mais directamente a uma apreensão superficial da generalidade 
das normas jurídicas, podendo, por isso, ter vantagens na resolução dos problemas jurídicos ditos 
"fáceis" [GARDNER 1983, SUSSKIND 1987]. Seja como for, é importante que, qualquer que seja o 
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modelo adoptado, a representação dos elementos normativos não perca a sua modularidade, de 
modo o permitir uma fácil modificação das normas, sem alterar a estrutura do universo do 
discurso, no caso de modificação do sistema jurídico. 

É também provável que o questão dos línguas de representação do conhecimento não 
possa ser totalmente desligado do questão dos objectivos da representação. Na verdade, a 
representação do conhecimento jurídico visa sempre um seu determinado processamento. Ou se 
pretende, por exemplo, simular a dinâmica de uma organização, no medido em que esto decorro 
de um conjunto de normas jurídicas; ou se pretende verificar a coerência lógica de um certo 
conjunto de normas jurídicas (v.g., normas legais, como em certos projectos italianos e soviéticos); 
ou se pretende gerir eficientemente bancos de dados jurídicos [v.g., actos notariais ou, mesmo, 
textos legislativos); ou se pretende verificar, nomeadamente para fins didácticos, o rigor e 
coerência de trechos de discurso jurídico; ou, finalmente, se pretende obter sistemas que resolvam 
casos jurídicos, para fins didácticos ou práticos. A interpelação entre sistemas de representação e 
objectivos do representação é reconhecido no literatura especializado [v.g., SCHANK 1979]. No 
domínio da representação do conhecimento jurídico também é provável que isto se passe modelos 
conceituais poderão ser particularmente adequados para lidar com problemas de desenvolvimento 
de sistemas de informação a partir das normas que regulam o seu funcionamento; por outro lodo, o 
papel preponderante das regras de decisão é inegável na constituição de sistemas periciais para 
apoio à decisão jurídica. 

Em termos gerais, será ainda de destacar as dificuldades que necessariamente surgem 
quando se pretenda obter uma língua de representação que corresponda idealmente ao tipo de 
processamento intelectual a que os juristas estão habituadas. Na verdade, um modelo ideal de 
representação do conhecimento jurídico deveria dispor das seguintes virtualidades: 

a) aptidão para representar, em todo a sua riqueza, o universo de discurso dos juristas: 
� os objectos que o constituem; 
� as suas relações mútuos e os normas que os regulam;  
� as suas transformações, dependentes de acontecimentos, e os 
� normas que os regulam; 

b) aptidão para representar o carácter oferto (open textured) e contextual (context dependent) dos 
categorias jurídicos; 
c) aptidão para lidar com os problemas levantados pelos conceitos difusos e pelo conhecimento 
incompleto; 
d) aptidão para representar a generalidade dos mecanismos de inferência (aparentemente) 
usados no discurso jurídico (dedução indução, analogia, tópico); 
e) aptidão para incluir formas não ortodoxas de inferência, com especial relevo para o 
raciocínio não monótono, por exemplo associado à edição de normas com base nas excepções; 
f) aptidão pare incluir as regras heurísticas usadas pelos juristas para reduzir a contexto 
normativo dos sub-domínios sub judice e, facilitando o seu tratamento;  
g) modularidade do representação, permitindo alterar sub-domínios do universo, sem que o 
estruturo global deste tenho que ser modificado; 
h) carácter explicito e modular dos elementos normativos da descrição, de modo a que os 
eventuais alterações das normas legais possam ser facilmente inseridos em universos de 
discursos já modelizados. 

 
7. Em conclusão. 
 



António Manuel Hespanha e Amílcar Sernadas, "O impacto da computação no direito", Vértice, em Revista jurídica. AAFDL 13/14(Jan.-
Jun. 1990), 179-190. 

AMH 1999, O Impacto da Computação no Direito (02-06-2013 10:30:00) 
6 

É evidente a necessidade, para os juristas, de adquirir o domínio das novas técnicas de 
representação do conhecimento, próprios dos meios informáticos sofisticados. Por outro lodo é 
também evidente a necessidade, para os informáticos engenheiros do conhecimento, de procurar 
junto dos juristas as criticas às línguas actuais de representação do conhecimento,  com vista ao seu 
aperfeiçoamento. 

Não existe, ainda, unanimidade quanto aos modelos mais adequados para representar o 
conhecimento jurídico, nem sequer quanto aos seus requisitos. 

8. 0 projecto Normlog surge neste contexto cientifico particularmente activo. Concentro-se 
em duos questões fundamentos primeiro, conseguir estabelecer a necessária ponte entre as 
comunidades locais jurídica e informática, através do experimentação de transcrição de normas 
escritas tradicionais paro línguas de representação formal do conhecimento (com especial destaque 
para as soluções mistas com regras e estruturas [SERNADAS 1988], incluindo o regulamentação 
por excepção); segundo, explorar os resultados obtidos num domínio de aplicação de baixo risco 
(desenvolvimento de sistemas de informação baseados nos normas jurídicas que os regulam). 

 
BIBIIOGRAFIA 
 
BOURDIEU (1982), P., Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques, Paris 1982. 
GARDNER (1983), Anne, "The design of a legal analysis program", Proceedings of the Fourth National 
Conference of the American Association for Artificial Intelligence, 1983. 
GOODY (1977), J., The domestication of savage mind, Cambridge 1977. 
GOODY (1986), J., The logic of writing and the organization of society, Combridge 1986. 
GOODY (1987), J., The interface between the written and the oral, Cambridge 1987. 
GORDON (1986), Th., ''Oblog-2. A hybrid knowledge representotion system", dact. 
HESPANHA (1983), A. M., "Savants et rustiques. Lo violence douce de la raison juridique'', lus 
commune 10(1983), 1-48. 
McCARTY (1980) L.T., SRIDHARAN, N.S., "The representation of conceptual structures in 
TAXMAN. Part One: logical templates", Tech. rep. LRP-TR 4, Laboratory for Computer Research, 
Rutgers University, New Brunswick, NJ, May 1980. 
McCARTY (1992 ) L.T., SRIDHARAN, N.S., "The representation of on evolving system of legal 
concepts, prototypes and deformations", Proceedings of the Seventh International Joint Conference on 
Artificial Intelligence, Vancouver 1981, 246-253. 
ONG (1974), W. J., Ramus method, and the decay of dialog, New York 1974 (1ª ed. 1958) 
PHILIPPS (1986), Lothar, "Eine juristische Datenbank für Probleme und Argumente" (dact.). 
RISSLAND (1985), Edwina, "Arguments moves and hypotheticals", Wolter, C., (ed.), Computing 
power and legal reasoning, Minnesota 1985. 
SANTOS (1980), Boaventura S., O discurso e o poder. Ensaio sobre a sociologia da retórica juridica, 
Coimbra 1980. 
SCHANK (1979), Roger C. et al., “The Gettysburg Address representing social and political acts", 
em N. V. FINDLER, Associative networks. Representation and use pf knowledge by computers, N.Y.—
London 1979, maxime,  329-331. 
SCHOLZ, J.-M. (1984), "Warum Goody lesen?", lus commune, X t1984). 
SERGOT (1982), J. M., “Prospects for representing law as a logic program", Clark, K. L., (ed.), Logic 
programming, London 1982. 



António Manuel Hespanha e Amílcar Sernadas, "O impacto da computação no direito", Vértice, em Revista jurídica. AAFDL 13/14(Jan.-
Jun. 1990), 179-190. 

AMH 1999, O Impacto da Computação no Direito (02-06-2013 10:30:00) 
7 

SERNADAS (1988), C., FIADEIRO, I., 8. SERNADAS, A., "Object-oriented conceptual modeling 
from law", C.-H. KUNG, R. MEERSMAN, The role of artificial intelligence in data bases and information 
systems, North Holland 1988. 
STAMPER (1986), R., “The processing of business semantics necessity and tools”, Proceedings of 
IFIP TC2.6 Working Conference”Knowledge and Data”, Albufeira (Portugal), November 1986 (dact.). 
SUSSKIND (1987), R., Expert systems in law, Oxford 1987. 
 


