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HERMENÊUTICA JURIDICA – 1a AVALIAÇÃO PARCIAL PARA NP2 

Data: 20/04/2015 

 

 

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

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

2. Faça respostas pessoais. Respostas copiadas não serão consideradas. 

 

 

 

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

 

1. Explique o que significam o fundamento gnosiológico e o fundamento axiológico da 

interpretação do Direito? (0,5 ponto) 

 

Resposta => 

  O fundamento gnosiológico da interpretação do Direito consiste em dar 

esclarecimento cognitivo acerca dos fatos jurídicos, ou seja, ela vai se preocupar em estudar e 

compreender um conjunto de fatores associados ao conhecimento do ser humano, aos seus 

métodos e qualquer outro aspecto que vise atentar para a validade do seu conhecimento e, 

também, da sua realidade; enquanto, o fundamento axiológico da interpretação do Direito visa 

analisar os valores ligados aos fatos, atos jurídicos ou qualquer outro aspecto que possa vim a 

ser valorado por uma pessoa, contribuindo para influenciar e induzir diretamente na escolha 

daquele individuo pelos valores morais e éticos; ou seja, pode-se dizer que é aquilo é 

valorizado pelo ser humano. 

 

 

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

 

2. Faça uma comparação entre a concepção objetivista e a concepção subjetivista da 

interpretação, relacionando com o atualismo e com o conceito da “lógica do razoável”. 

(0,5 ponto) 

 

Resposta => 

  A diferença entre ambas consiste que na concepção objetivista vai discutir a temática 

do sentido da norma dizendo esta contida na própria lei, cujo interprete tem como objetivo 

entender o sentido da norma ligada a ela mesma; enquanto, que na concepção subjetivista vai 

tratar de analisar o sentido da norma ligada a vontade do legislador, em que o interprete será 

responsável por entender na lei, qual foi à vontade do legislador quando há criou, não 

podendo ele desvirtuar das ideias do mesmo, sendo que ambas se relacionam com o atualismo 

pelo fato que a lei deve sempre ser associada conforme as evoluções e as mudanças do dia-a-

dia da sociedade ou da vida de uma pessoa, podendo quando for conveniente e necessário 

para solução dos litígios criarem, ampliarem e modificarem antigas leis por novas leis; 

salientando para o fato de que na lógica do razoável não existe um modelo melhor ou pior, já 

que o interprete vai buscar sempre associar o seu entendimento com a norma (ou com a lei) 

mais coerente conforme da cada caso especifico. 

 

 

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

 



3. Explique a importância da interpretação sistemática e da interpretação integradora 

para a aplicação do Direito nos casos novos, não previstos na legislação. Explique isso. 

(0,5 ponto) 

 

Resposta => 

  A interpretação sistemática é importante para aplicação do Direito, porque ela busca 

entender e interpretar as palavras do seu texto na integra, atentando para o conjunto das 

normas e dos dispositivos inerentes a constituição da mesma, de modo que ela defende que 

devemos tentar quebrar com os paradigmas da formalidade com objetivo de aplicar uma 

justiça mais coerente e condizente com as perspectivas e realidade da vida do homem, pois, só 

dessa maneira seria possível obter uma interpretação mais justa no momento de aplicar a lei e 

de julgar a um caso determinado da sociedade; enquanto, na interpretação integradora, 

podemos dizer que ela é baseada no conjunto normativo, tendo como objetivo preencher as 

lacunas do ordenamento, buscando aplicar ao caso concreto as suas normas, de maneira a vim 

solucionar ou preencher da melhor forma as deficiências ou lacunas do ordenamento jurídico, 

para que aquele litígio possa ter um resultado (ou fim) mais coerente, justo e adequado com a 

justiça social. 

 

 

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

 

4. De que modo, através da hermenêutica, são solucionados os problemas decorrentes das 

antinomias do ordenamento jurídico e da sua relação com outros ordenamentos? (0,5 

ponto) 

 

Resposta => 

  Neste caso, o modo como são solucionados os problemas decorrentes das antinomias 

dentro do ordenamento jurídico ocorre por meio da retirada de uma das normas que esteja 

ocasionando o conflito ou a sua incompatibilidade, cujo esta solução se baseia na escolha 

entre três critérios fundamentais, como é o caso: do critério cronológico, do critério 

hierárquico e do critério da especialidade; além, de ainda poder destacar um quarto critério 

que tratar da forma da norma que é o caso da “sui generis”, sendo que a relação com os 

ordenamentos pode ocorrer por meio de relações de coordenação, quando ela for proveniente 

do mesmo ordenamento estatal ou também, por meio de relações de subordinação, quando ela 

for oriunda de distintos ordenamentos. Portanto, vale destacar, que ele pode ser segmentado 

(ou classificado) de duas maneiras em ordenamento estatal e não estatal. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

HERMENÊUTICA JURIDICA – TRABALHO OPCIONAL – ANÁLISE DO TEXTO 

“ELABORANDO BOAS PEÇAS PROCESSUAIS – LINGUAGEM E DIREITO” PARA 

NP2 

 

Data: 25/05/2015 

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

 

1.   Tema do Trabalho: Leia o texto e faça um resumo de uma página, abordando as ideias 

principais. Ao final, escreva um parágrafo de 5 linhas (pelo menos) comentando de que modo a 

hermenêutica pode ajudar o jurista a escrever boas peças processuais? 

 

 

Resposta => 

O texto de Luiz Otavio de O. Amaral vai tratar um pouco da questão de como o profissional deve 

agir para conseguir elaborar boas peças processuais na área do direito, em que ao longo do seu discurso o 

autor vai enumerar e dividir o seu texto em alguns subtemas que tem como objetivo facilitar na 

compreensão e no entendimento do seu leitor, cujo inicia o seu texto fazendo uma relação entre o direito e 

a linguagem para mostrar sobre a importância de buscar escrever petições sempre de maneira clara, 

objetiva e direta, para que o profissional do direito possa conseguir obter um melhor desenvolvimento e 

aprimoramento do seu texto, quando for criar uma estratégia de sucesso para o seu cliente. 

Primeiramente, podemos mencionar que a petição inicial é compreendida como uma peça 

processual que serve para instaurar o processo jurídico, sendo útil para mostrar ao juiz ou tribunal a quem é 

dirigida, as informações básicas, como: os nomes, os prenomes, o estado civil, a profissão, o domicilio, a 

residência do autor e do réu; também, deve trazer o fato e os fundamentos jurídicos pedido, buscando 

deixar claro sobre as especificações do seu pedido, das possíveis provas com que autor pretende 

demonstrar a verdade dos fatos alegados, do requerimento para a citação do réu, do valor da causa, do 

local, da data, da assinatura e do registro do advogado, cujo esses cinco últimos devem vim descritos no 

final da petição inicial, conforme percebemos na descrição do inciso I ao VII, do art. 282 do CPC.  

Vale destacar que, na petição inicial devemos optar por ser direto e sucinto no desenvolvimento do 

texto, buscando atentar para o fato de tentar dar um melhor enquadramento e harmonia entre a norma 

jurídica e o vernáculo, para que possa ele obter maior êxito nas causas judiciais, pois, os art. 156 do CPC 

deixa claro sobre obrigatoriedade do uso do vernáculo em todos os atos e termos do processo; além de 

destacar que “a língua portuguesa é o idioma oficial da Republica Federativa do Brasil”, cabendo aos 

brasileiros venerara e manter o idioma, conforme é descrito no art. 13 da Constituição Federal de 1988. 

Nessa perspectiva é importante que a outra parte envolvida no caso, o réu tem o direito de fazer o 

uso da sua contestação, da exceção, da reconversão ou por via declaratória incidental da sua defesa, cujo 

ele deverá expor as sua razões de defesa de forma direta ou indireta, prazo de 15 dias, a contar do próximo 

dia útil subsequente, conforme verificamos no art. 297 do CPC, pois, caso não apresente a sua defesa na 

ação tornará-se-à revel o réu. Entretanto, vale frisar que o uso do recurso serve para dar uma maior 

credibilidade e efetividade a ampla defesa e ao grau de jurisdição, de acordo com os incisos LIV e LV, do 

art. 5º da Constituição Federal de 1988. 

Ao longo da temática, o autor Amaral esclarece que a prolixidade e o rebuscamento na criação e, no 

desenvolvimento do texto jurídico são os dois principais problemas associados a petição, por isso, ele 

recomenda ao profissional do direito o uso do bom senso, quando for fazer qualquer texto, procurando 

sempre adotar regras (ou estratégias) que possam ser úteis para o desenvolvimento, aprimoramentos e 

esclarecimento da petição inicial ou de uma peça processual.    

Portanto, neste caso podemos dizer que a hermenêutica pode ser de grande ajuda para o jurista, 

porque por meio dela, ele poderá realizar e garantir uma maior objetividade na interpretação, possibilitando 

ao mesmo realizar uma leitura mais racional do texto normativo, contribuindo para elaborar conteúdos mais 

coerentes, diretos e acessíveis com a realidade de cada caso concreto, devido ter mais alternativas e 

recursos a sua disposição para expandir e facilitar na decodificação do seu pensamento. 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 
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Autor: Henrique D. 

 

(Pesquisador) 
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