
--------x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x-------- 

HERMENÊUTICA JURIDICA – 1a AVALIAÇÃO PARCIAL PARA NP1 

Data: 22/02/2015 

 

 

OBS:  1.  Responda, tomando como referência a nota de aula e as explicações dadas em sala de 

aula, escrevendo de 6 a 12 linhas em cada resposta, com a letra de tamanho 12. 

2. Faça respostas pessoais. Respostas copiadas do texto ou iguais às dos Colegas não 

serão consideradas. 

 

 

       --------x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x-------- 

 

1. A hermenêutica existencial é aquela que resulta das experiências de vida de cada pessoa 

na sua comunidade nativa, manifestando-se em variadas formas. Nesse contexto, explique qual a 

importância dos mitos e da razão natural. (0,5 ponto) 

 

Resposta => 

O mito é importante porque representa os primeiros indícios do despertar da consciência 

humana, também compreendida, como sendo os primeiros lapsos da racionalidade humana que podia 

ser notado através da interpretação ou da explicação prática que tentou dar para os fenômenos 

cósmicos fundamentados segundo a sua compreensão natural daquela época. Os pequenos esforços de 

tentar compreender os acontecimentos do seu dia-a-dia, era uma maneira criativa de tentar 

compreender algo por meio da explicação advinda do mito, pelo motivo dele está sempre presente na 

mente das pessoas ficaria mais fácil de afirmar algo sobre os acontecimentos naturais que ainda 

careciam de uma explicação prática. Portanto, a razão natural era responsável por individualizar uma 

pessoa diante das outras pessoas e até, mesmo dos outros animais irracionais; além de ser útil ao 

homem ajudando a definir novos meios para conduzir e explicar o seu pensamento de maneira mais 

coerente dentro da própria sociedade. 

 

 

--------x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x-------- 

 

2. Como se distinguem os conceitos de hermenêutica e de interpretação e por que se diz que 

a hermenêutica é, ao mesmo tempo, uma ciência e uma arte?  (0,5 ponto) 

 

Resposta => 

Podemos mencionar que ambas são baseadas nas experiências e nas vivencias das pessoas, 

pois, a hermenêutica é vista como a parte teórica da interpretação, que visa fazer um esclarecimento, 

um anúncio, uma compreensão sobre determinados assuntos para conseguir obter um melhor 

entendimento do seu sentido, sendo considerada como uma ciência interdisciplinar pelo fato dela 

poder ser utilizada em várias áreas do conhecimento e da vida humana. Enquanto, a interpretação 

pode ser compreendida como a aplicação da sua parte prática, visando tentar obter uma melhor 

compreensão ou solução de um determinado fato que esta sendo interpretado por ela. 

A hermenêutica é uma ciência e uma arte, porque ela precisar do auxílio dos conhecimentos 

teóricos e dos procedimentos técnicos da área jurídica, sendo por isso, considerada como uma ciência; 

e também, pode ser classificada como uma arte, porque às vezes, é necessário uso o bom senso 

buscando fazer uma compreensão e uma adaptação do fato social de acordo com a norma mais 

adequada da área jurídica. 

 

 

--------x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x-------- 



 

3. Segundo Heidegger, “A linguagem pertence à vizinhança mais próxima do humano.” O 

que isso significa? Que diferença há entre a forma de comunicação humana e a dos animais? 

(0,5 ponto) 

 

Resposta => 

 “A linguagem é pertencente à vizinhança mais próxima do ser humano”, devido ser uma 

ferramenta necessária para que o ser humano possa se reconhecer como um membro de uma 

sociedade, ou de um grupo, ou de um clã e ainda, a linguagem é a responsável por fazer o mesmo se 

reconhecer como uma pessoa; e, principalmente, o que diferencia a forma de comunicação humana 

dos outros animais é o aspecto associado à linguagem e a maneira como as pessoas fazem o uso 

espontâneo da sua racionalidade, sendo ambas características básicas, que ajudam a distinguir o 

homem dos outros animais, pois, por meio do elemento linguístico uma pessoa podem expressar os 

seus pensamentos; também, podem, interagir, conversar e compartilhar dos mesmos sonhos (ou não 

em determinados momentos) com outras pessoas que falam a mesma língua; e, principalmente, é o 

meio indispensável para a formação do processo de comunição e de interpretação do ser humano 

devido ajudar a expor (ou a expressar) o que está pensando (ou passando) em sua mente.   

 

 

--------x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x-------- 

 

4. Na vida cotidiana, ocorre o processo de aculturação, dentro do qual nós construímos a 

nossa visão do mundo. Comente sobre a influência do cotidiano no modo de pensar das pessoas, 

relacionando isso com os paradigmas sociais e com os conceitos elementares do Direito. (0,5 

ponto) 

 

Resposta => 

O cotidiano ou a vida cotidiana é um fator primordial para o exercício da nossa compreensão 

devido boa parte dos fatos nascerem no seio da família e no nosso próprio cotidiano, sendo 

responsável por fazer o homem refletir, compreender, julgar e analisar sobre as coisas que o cercam 

dentro do seu meio ou da sua sociedade. Entretanto, esse conjunto de precedentes associado ao 

homem, como no caso: da espontaneidade, da probabilidade, do economicismo e do uso de 

precedentes, podem ser compreendidos, como sendo os paradigmas que vão servir de orientação para 

ajudarem os indivíduos a lidarem com as verdades, os problemas e as mudanças provenientes dentro e 

fora do seu ambiente em que vivem, forçando os mesmos a transformarem os velhos preceitos sociais 

em novos, para que dessa maneira a sua mente não venha a se acomodar com as situações rotineiras 

do seu dia-a-dia, nem a se tornar escravo das verdades absolutas (ou das velhas tradições) do seu 

passado. Portanto, o conceito do direito se nota na vida cotidiana através da sua concepção espontânea 

do que seria justo ou injusto para um individuo independente do seu grau de instrução (ou formação). 

 

 

--------x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

 

HERMENÊUTICA JURIDICA – 2a AVALIAÇÃO PARCIAL PARA NP1 

Data: 01/03/2015 

 

 

OBS:  1.  Responda, tomando como referência a nota de aula e as explicações dadas em sala de 

aula, escrevendo de 8 a 15 linhas em cada resposta, com letra tamanho 12. 

3. Faça respostas pessoais. Respostas copiadas de textos existentes ou iguais às dos 

Colegas não serão consideradas. 

 

 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

 

5. A hermenêutica teológica contemporânea teve início com o método histórico-crítico de 

interpretação da Bíblia. Explique qual a diferença entre este método e o anterior e que 

importância isso teve para a hermenêutica em geral? (0,5 ponto) 

 

Resposta => 

A diferença entre ambos os métodos estava no fato de que, no primeiro método, o 

histórico-crítico de interpretação da Bíblia também, conhecido de tradicional estava 

relacionado ao estudo da interpretação de textos escritos ligado a palavra divina e outras áreas 

associada ao direto, à literatura e a própria religião, cuja interpretação deste método tinha que 

ser contextualizada, buscando esclarecer o que estivesse escrito nela e ainda possíveis 

influências históricas, sociais, culturais. 

Enquanto, na hermenêutica teológica contemporânea ou também, chamda de moderna, 

ela agregava tantos os textos escritos como também, todo  o processo interpretativo, como é o 

caso das formas verbais e não verbais de comunicação, e ainda os aspectos que podiam 

prejudicam o processo da comunicação. 

Portanto, ambos os métodos foram inportante para a hermenêutica em geral, porque 

possibilitou no desenvolvimento da análise da compreensão, ajudando e contribuindo para 

obter uma melhor interpretação acerca das coisas. 

 

 

------x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x------ 

 

6. A hermenêutica grega antiga, ensinada por Aristóteles, não era uma ciência, mas uma 

metodologia. Explique como Aristóteles considerava a hermenêutica? (0,5 ponto) 

 

Resposta => 

Aristóteles, o grande discípulo de Platão considerava a hermenêutica como uma parte 

lógica, cujo seu estudo tinha como objetivo fazer um esclarecimento explicativo a respeito de 

conceitos tentando adequar o processo da linguagem e do pensamento como os fatos da 

realidade. 

No estudo apresentado por Aristóteles, o pensador considerava a hermenêutica não 

como uma ciência, mas como uma metodologia, devido ela tratar apenas de mostrar ou de 

traduzir alguma coisa que não estivesse claro em seu contexto, pois, naquela época a 

hermenêutica era compreendida apenas no plano puro literal; destacando para o fato que o seu 

processo do conhecimento se dava por meio das abstrações mentais. 

 

 



------x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x------ 

 

7. Com base na teoria de Aristóteles, Descartes explicitou o conceito da razão metafísica ou 

razão científica. Explique isso, demonstrando a influência desse conceito sobre o Direito. 

(0,5 ponto) 

 

Resposta => 

Para Descartes a razão metafísica ou razão científica é compreendida como sendo um 

processo estático e igualitário pelo fato da razão ser igual e sempre ocorrer da mesma maneira 

em todos os indivíduos que faziam o uso dela, sendo neste caso necessário apenas que a pessoa 

desenvolvesse o seu conhecimento ou seu pensamento de acordo com a sua concepção que 

tinha acerca das coisas. 

Contudo, podemos destacar que a sua influência no direito, quando um indivíduo 

conhecedor das leis ou um jurista busca fazer o uso da razão com objetivo de dar uma solução 

mais justa para o caso que está sendo analisado ou julgado por ele; também, podendo ser 

compreendido como o caminho que vai servir para orientar e organizar o conhecimento de 

uma pessoa. 

 

 

------x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x------ 

 

8. Segundo Hegel, o espírito objetivo é a concretização da racionalidade subjetiva através 

das produções humanas nos diversos momentos históricos. Explique de que modo esse 

conceito da razão histórica tem relação com a cultura e com o Direito. (0,5 ponto) 

 

Resposta => 

A razão histórica tem relação com a cultura e com o direito pelo fato, de que tudo que 

foi criado, desenvolvido e explicado ao longo da história da humanidade está relacionado 

direto ou indiretamente à concepção que eles tinham a respeito dos acontecimentos do seu 

tempo; e também, por ser uma consequência do resultado das ações humanas realizadas ao 

longo do tempo que tornou possível conhecer, integrar e repassar os conhecimentos adquiridos 

de uma sociedade para outra, sendo dessa maneira relevante para o desenvolvimento da cultura 

de um novo grupo. 

Portanto, podemos mencionar que a sua relação com o direito se estabelecia por meio 

dos próprios fenômenos sociais, já que a norma jurídica é considerada um objeto cultural pelo 

fato de esta associada a situações concretas do dia-a-dia, a valores sociais, a própria história e 

ao meio cultural. 

 

 

------x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x------ 

 

9. Os primeiros intérpretes do Direito, em Roma, foram os sacerdotes. Depois, surgiram os 

jurisprudentes. Explique como era a interpretatio romana desenvolvida por estes. (0,5 

ponto) 

 

Resposta => 

A interpretatio romana é considerada como sendo uma categoria básica da 

hermenêutica jurídica que tem como fundamento principal tentar descobrir o sentido e o 

alcance da norma por meio da verificação de três elementos básicos que ajudavam a formar a 

interpretação, como, por exemplo: por meio da “ratio legis”, da “mens legis” e da “occasio 

legis”. 

Na primeira, a “ratio legis” é compreendida como sendo os motivos ou as causas que se 



pretendem atingir por meio da norma; enquanto, que na segunda, a “mens legis” é defendida 

como sendo a intenção pelo qual a norma ou a lei foi criada, ou seja, a sua utilidade ou 

finalidade que ela representa para a sociedade; já, na terceira, a “occasio legis” consiste no 

período histórico que foi responsável por influenciar na criação daquela lei ou norma. 

Portanto, a interpretação romana desenvolvida por eles visava compreender o texto de 

maneira teórica; também, a sua forma como era aplicada na prática e ainda os seus possíveis 

efeitos e consequências ocasionadas na vida de um determinado indivíduo. 

 

 

------x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x------ 

 

10. Os Glosadores e Comentadores de Bolonha são considerados os criadores da moderna 

ciência jurídica. Fale sobre esses sábios, suas metodologias e sobre o “jus commune” por 

eles criado. (0,5 ponto) 

 

Resposta => 

Os Glosadores e Comentadores foram importantes para criar a base jurídica comum, 

mais conhecida como “ius commune”, que consistia em fazer uma interpretação do Código de 

Justiniano ligado a outros atributos, como: ao próprio costume e as leis locais. Eles tinham 

dois como principais Glosadores: o Irnério e o Acúrsio. 

Os Glosadores eram monges responsáveis por fazer a reinterpretação do Direito 

Romano para a população medieval, no qual, tentavam entender o significado literal da norma 

antiga, ou seja, chamada “de iure” e depois, buscavam estabelecer uma relação e adaptar o 

sentido da velha norma jurídica para a sua nova realidade do seu mundo, com objetivo de 

tentar eliminar as incertezas e as dúvidas acerca da nova norma ou lei. 

Já, os Comentadores adotavam o método escolástico que consistia em procedimentos 

lógicos dedutivos com objetivo de tentar dar uma maior amplitude a sua interpretação, mas as 

suas análises não foram muito aceitas devido serem bem complexas, extensas e formais. 

 

 

------x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

 

HERMENÊUTICA JURIDICA – TRABALHO OPCIONAL – ANÁLISE DO TEXTO 

SOBRE “AÇÃO JUDICIAL CONTRA AS VAQUEJADAS DO CEARÁ” PARA NP1 

Data: 13/03/2015 

 

 

OBS:  1.  Leia o texto abaixo e faça um comentário de 20 a 30 linhas abordando a questão citada, à 

luz dos argumentos baseados nos valores e na cultura da sociedade. 

 

 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

 

 

1.   “A Procuradoria Geral da República (PGR) pede ao Supremo Tribunal Federal (STF) que 

suspenda a eficácia de lei estadual que regulamenta a prática da vaquejada no Ceará. A ação foi 

ajuizada para contestar a integralidade da Lei estadual nº 15.299/2013, que estabelece as regras para a 

realização da vaquejada como atividade desportiva e cultural. A norma fixa os critérios para a 

competição e obriga os organizadores a adotarem medidas de segurança para os vaqueiros, público e 

animais.  

A vaquejada consiste em uma competição onde uma dupla de vaqueiros, montados em cavalos 

distintos, busca derrubar um touro, puxando-o pelo rabo, de forma a dominar o animal em uma área 

demarcada. Assim é a vaquejada tradicional, praticada pela população como esporte. Segundo a ação, 

a lei trouxe a profissionalização da vaquejada e, com isso, algumas práticas passaram a ser adotadas, 

como o enclausuramento dos animais antes de serem lançados à pista, momento em que são açoitados 

e instigados para que entrem agitados na arena quando da abertura do portão. Tais práticas acarretam 

danos e constituem crueldade contra os animais, o que é vedado pelo artigo 225, parágrafo 1º, inciso 

VII, da Constituição Federal.” 

Na sua opinião, o STF deve suspender a lei estadual e proibir a prática, por ser cruel 

para os animais? qual será a solução jurídica mais adequada, observando o fato sob os aspectos 

culturais e econômicos? É justo maltratar os animais por razões econômicas? É justo proibir a 

tradição cultural que está sendo comercialmente explorada? 

 

 

Resposta => 

Eu acho que o Supremo Tribunal Federal (STF) teria que suspender a lei estadual nº 

15.299/2013 e proibir de vez a prática da vaquejada no Ceará pelo fato ser considerado uma atitude 

cruel, covarde e desumana com os animais que são utilizados nesta competição, pois o ato do vaqueiro 

de puxar o rabo do boi para tentar depois, derrubá-lo dentro da faixa apropriada estabelecida pela 

competição da vaquejada, muitos acabam esquecendo ou vingem não atentarem para os perigos de 

acabarem ocasionando serias lesões nos animais, como, por exemplo: de vim a deslocar a articulação 

da cauda, de deixar pequenas ou grandes fraturas nos ossos das patas ou no seu corpo e até, dependo 

da maneira como venha a ser puxado o rabo do touro ou jogando o mesmo no chão poderá traumatizá-

lo ao ponto de ter como única alternativa a amputar de alguma parte do animal, deixando-o inutilizado 

tanto para as futuras competições como para o seu dia-a-dia. 

A vaquejada apesar de ser uma prática bem antiga, em que os primeiros registros sobre essa 

atividade recreativa-competitiva ocorreu em 1810 e tendo se popularizado ao longo dos anos, 

ganhando cada vez mais adeptos, admiradores e apaixonados nesta nova modalidade, motivando dessa 

maneira mais pessoas a participarem desta atividades práticas ou assistirem a vaquejada, fato este que 

fez dela ser considerada uma atividade extremante rentável tanto para quem participava dos rodeios 

como também, para aquelas pessoas que compareciam nos rodeios apenas para apostar nos vaqueiros. 



Entretanto, se refletirmos sobre a proteção e a defesa dos direitos dos animais, acredito que as 

leis deveriam ser mais severas para evitar que as razões econômicas, em alguns casos, venham 

prevalecer diante dos maus-tratos dos animais, pois, como o próprio inciso VII, do parágrafo 1º, do 

art. 225, da Constituição Federal de 1988 assegura que devemos preservar e “proteger a fauna e a 

flora”, buscando evitar que as práticas coloquem em risco a sua função ecológica, ou até mesmo que 

venha a provocar “a extinção de espécies” ou que submetam os animais a atos de crueldade, de abusos 

ou de abandonos. 

Portanto, sou a favor que seja proibido qualquer tipo de prática abusiva que venha lesar ou 

prejudicar a vida de um animal, apenas para satisfazer o interesse comercial ou a tradição cultural da 

nossa sociedade, porque esporte bom é aquele que a sua prática não é preciso haver derramamento de 

sangue de um ser vivo, nem expor o sofrer de um animal inocente. 

 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

 
 

 

 

 

----x--------x--------x--------x-------- --------x--------x--------x--------x---- 

 

Autor: Henrique D. 

 

(Pesquisador) 
 

----x--------x--------x--------x-------- --------x--------x--------x--------x---- 


