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RESUMO: Esta escrita desenvolve uma reflexão sobre os significados que 
podem ser auferidos pelo operador do direito quando da descrição/interpretação 
de fatos e decisões judiciais e o quanto as compreensões pré-concebidas podem 
transmitir o que não foi dito, mas está entrelaçado com o modo de ver o mundo 
do intérprete. A análise parte de um acórdão proferido pelo Tribunal Regional 
Federal da 5a Região, o qual reconheceu o direito da companheira em partilhar 
pensão previdenciária do instituidor da pensão juntamente com a esposa e filha 
incapaz do falecido em confronto com um artigo publicado no sítio eletrônico 
Consultor Jurídico - CONJUR, que diz tal decisão confere direitos à amante do 
de cujus. Entretanto, o cerne do presente trabalho são os efeitos que a 
interpretação das decisões e das escrituras podem transformar (ou manter) 
entendimentos arraigados e preconceituosos que afetam as relações sociais, 
culturais e jurídicas dos indivíduos e a sociedade. Questiona as implicações 
decorrentes dos entendimentos dos operadores do direito e do uso da palavra - 
obriga pensar sobre a necessidade de construir novos rumos, a fim de respeitar 
o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Pensa as práticas 
jurídicas e os conceitos legais realizando comparação com práticas e anseio 
sociais, haja vista as novas constituições familiares, além daquelas reconhecidas 
na Constituição Federal de 1988. Pergunta até que ponto a ação interpretativa 
jurisdicional garante os direitos dos indivíduos sendo este o objeto da pesquisa. 
Pondera-se sobre a origem da palavra concubinato e sua conceituação atual, 
bem como sobre os limites da decisão judicial e suas consequências. Diferencia-
se princípios e regras. Destaca-se a importância da observação da realidade 
social e jurídica vigente, buscando-se construir uma nova teoria. A metodologia 
utilizada é dialética e fenomenológica-hermenêutica. Os resultados, obtidos pela 
análise jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, demonstram o quanto a 
mobilidade da linguagem deixa à mostra a subjetividade num discurso 
pretensamente neutro, cujos saberes nele veiculados tomam aparência de 
verdade, neutralidade e universalidade. Assim, o discurso da lei e da 
jurisprudência deixam escapar, por entre suas dobras, sentidos outros que não 
aqueles “conscientemente” e explicitamente formulados. Na realidade, o que se 
quer apagar, emerge nas diferentes designações empregadas, mostrando que, 
apesar da aparência de discurso vanguardista, o texto legal e os julgados não 
conseguem obliterar as marcas de velhos sentidos que insistem em permanecer. 
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