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Ponto 


A Medicina, a o Direito e a Cc 
estas são galáxias da 

circunstancial que lidem, de um 
tra, com o problema prova. Na medida I 
diagnósticos, interessam-se 
zer-se ter ocorrido; cuidam 
que rodeiam a sua ü 

Iam-se nos cruzamentos entre a fonte, a per! 
no visível; 

VU>UCIUÇ ao que a não 
de trazer à luz aquilo 
por isso que têm 

de visão os tem. 

olhar. O ponto 


Dito ele um preço a pag 
também a expressão um excesso de conl 
vilégio e nas conjugadas dos s 
para ver e para No caso sistema 

sistema jurídico em rota de 
e esse excesso pode 

enquanto alucinação materiais, isto é, 
exacerbada as propriedades e funçÕ€ 
to (daí resultando, exemplo, 
zero, de puniti 
ritária, crispação probatória), e, neste caso, 
desse excesso é a ostensão; ou enquanto tu: 
isto é, deslocamento multidirecQ 

da 

vííi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


