
 

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

UNIDADE II - HERMENÊUTICA FILOSÓFICA 

 

OBS:  1.  Perguntas e respostas dos questionamentos para aprofundamentos e fixação (Modelo) 

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

 

1. Explique as teorias hermenêuticas de Schleiermacher e Dilthey, demonstrando ainda de que 

modo interferiram na hermenêutica jurídica. 

 

Resposta =>  
O Schleiermacher fez a adaptacao do metodo historico-critico, que era utilizado na teologia 

protestante, para o plano geral do conhecimento cientifico, aplicando-o primordialmente no processo de 

compreensão interpessoal, sem levar em conta o processo interior mental que se passa no pensamento do 

interprete. Ele afirma que e impossivel dissociar o que esta escrito de quem o escreveu, medida em que a 

linguagem escrita de alguem e uma interpretacao pessoal dos fatos que sao descritos. 

O interesse de Schleiermacher pela hermeneutica surgiu a partir da necessidade de fundamentar os 

procedimentos praticos de traducao e interpretacao de textos antigos.  

O processo hermeneutico pode ser distinguido em duas etapas conjuntas e complementares: a 

interpretacao do texto (falado ou escrito) e a interpretação do seu conteudo. A primeira visa o aspecto da 

literalidade; a segunda procura descobrir o pensamento desenvolvido pelo autor ao produzir aquele texto. A 

primeira, e a interpretacao gramatical do texto; a segunda e a interpretacao da genialidade do autor do texto. 

Já, o Wilhelm Dilthey, ele foi discipulo e biografo de Schleiermacher, aprofundando-se nas teorias 

deste, buscando demonstrar como a experiencia historica pode tornar-se ciencia, ou seja, como e possivel a 

historia ser considerada uma ciência, em que procurou demonstrar que pelo mesmo metodo, a historia 

tambem poderia ser estudada cientificamente.  

Dilthey foi o primeiro pensador a propor a divisao do conhecimento cientifico entre 'ciências da 

natureza' e 'ciências do espírito', que se distinguem por um metodo analitico-esclarecedor (as primeiras) e 

um procedimento de compreensao descritiva (as segundas). O ato de conhecimento das ciencias naturais e a 

explicacao, enquanto o ato de conhecimento das ciencias do espirito e a compreensao. 

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

 

2. Expĺique as teorias hermenêuticas de Heidegger e Gadamer, demonstrando a sua importância 

para a hermenêutica jurídica atual. 

 

Resposta =>  
Heidegger entendendia que o objetivo da hermeneutica nao era pesquisar regras e metodos para a 

compreensao, mas aprofundar a propria compreensao, o compreender em si mesmo, qual a mudanca interior 

que ocorre no ser humano quando ele compreende algo, sendo que a compreensao esta diretamente ligada a 

existencia, porque e na compreender as coisas é algo que o ato da compreensao faz parte da propria essencia 

do homem, porque e com base na compreensao que o homem se forma como ser humano e constitui a 

sociedade. A compreensao nao trata apenas de regras para melhor entendimento de falas ou textos, mas por 

ela e possivel penetrar na essência mais profunda do ser humano. Isso significa que a hermenêutica. 

Gadamer ira dizer que a compreensao de um texto e resultado de um certo dialogo entre o interprete 

e o proprio texto, pois, ao mesmo tempo em que o texto 'responde' as perguntas do interprete, essas respostas 

se incorporam ao seu campo mental, suscitando novas perguntas que, ao serem respondidas, novamente se 

incorporam ao patrimonio mental do interprete, formando uma especie de movimento circular continuo e 

interminavel. 

O nosso processo compreensivo se constitui num movimento constante de pre-compreensao para a 

compreensao e posterior retorno a pre-compreensao, para depois seguir adiante um determinado texto e ou 

pode ter sido compreendido por muitas pessoas, essas compreensoes se reunem e se fundem em um grande 

cenario interpretativo, que ele chama de horizonte da compreensao. Já, aplicadas a hermeneutica juridica, 

conduzem a necessidade de que, na interpretacao legislativa, devemos ter sempre em referencia o texto 

constitucional e, num plano mais distante, o todo socio-cultural. 

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

 

3. Explique resumidamente as teorias de Sartre e Ricoeur, demonstrando sua influencia sobre a 

hermenêutica em geral e sobre a hermenêutica jurídica. 



 

 

Resposta =>  
Jean Paul Sartre (1905-1980) e um filosofo existencialista frances do seculo XX, sendo a 

caracteristica fundamental do existencialismo e a afirmacao de que a existencia precede a essencia, ou seja, e 

necessario sempre partir da subjetividade, cujo Sartre critica o que ele chama de 'visão técnica do mundo', 

em funcao da qual as coisas, antes de existirem, ja tiveram sua essencia definida. 

As consequencias dessa teoria para a hermeneutica partem da afirmacao de que não existe nada 'a 

priori', em que os significados que as coisas tem estao relacionados com um tempo e um lugar determinados, 

nao existindo ideias absolutas e desligadas do momento historico. Com o passar do tempo, as coisas vao 

mudando de significado, os valores vao se transformando, e a compreensao que temos delas tambem vai 

evoluindo. Já que a interpretacao, que e a busca do significado das coisas, e dinamica e esta sempre de 

modificando também. As influencias dessas ideias sobre o Direito sao no sentido de que as normas devem 

ser entendidas dentro desse constante movimento de mudanca e perene construcao da vida humana na 

sociedade. 

Paul Ricoeur foi um pensador frances, contemporaneo de Sartre, que desenvolveu estudos nas areas 

de psicanalise, linguistica e hermeneutica, dedicando-se especialmente a textos classicos do cristianismo. A 

sua contribuicao a hermeneutica, portanto, situa-se na analise e critica dos textos escritos. Realiza-se uma 

especie de dialogo entre o texto e o interprete, atraves do qual as polissemias manifestam seu sentido, pois o 

hermeneuta investiga a 'intencionalidade' presente na narrativa e com isso, abre-se um novo campo de 

atividade, onde interagem o fato narrado, o autor e o interprete, surgindo dai a sua interpretacao. 

A hermeneutica de Ricoeur defende uma ideia de significacao em que o sentido da obra escrita 

encontra no mundo social, nem no mundo particular do leitor, mas no mundo próprio do texto, e nesse 

sentido, o conjunto de significados que ele possibilita encontra-se sempre aberto e inconcluso. Todas as 

varias interpretacoes ja produzidas nao esgotam esses significados e nem levam a uma mesma conclusao, 

permanecendo sempre a possibilidade de novas e diferentes interpretações.  

A famosa divisao feita por Dilthey entre ciencias da natureza, que buscam a explicacao dos 

fenomenos, e ciencias do espirito, que buscam a compreensão, sendo a hermeneutica e uma atividade que 

circula entre o modo explicativo e o modo compreensivo, nao se encontrando totalmente nem no primeiro 

nem no segundo. Tanto a explicacao quanto a compreensao sao necessarias e se completam. 

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

 

4. O que significa entender o conhecimento como a fabricação do ideal e como caminho de busca 

e regresso? 

 

Resposta =>  
1. O conhecimento e a fabricação do ideal sobre a terra;  

2. O conhecimento e caminho de busca e de regresso à tenda de convivência com todos os seres. 

Ideal e aquilo que pertence ao campo das ideias. Assim, fabricacao do ideal significa producao de 

ideias novas. Toda vez que adquirimos um novo conhecimento, a nossa mente fabrica novas ideias, pois, 

conhecer algo ou alguem e sempre fabricar conceitos, produzir ideias, transformar um ser do mundo material 

em representacoes mentais. 

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

 

5. Descreva os passos da elaboração do conhecimento. 

 

Resposta =>  
O conhecimento de perfaz em etapas sucessivas, denominadas intuição sensível, memória e 

experiência. O primeiro momento e a captacao das 'coisas' (objetos, pessoas, comportamentos, valores, 

costumes, etc). A intuição sensível é o ato de apreensão ou de percepção da realidade. O segundo 

momento do ato do conhecimento esta na memória. Sua função é conservar e lembrar o que ja esteve ao 

alcance da intuicao sensível, em que a memoria que permite a continua construcao do conhecimento. “A 

memoria e o tesouro e o lugar de conservacao das imagens”. O terceiro passo constituinte do conhecimento 

esta na experiência: esta a síntese ordenada do material captado nas intuições sensíveis e depositado na 

memória. E ponto de partida para conhecimentos mais elaborados. 

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

 

6. O que se entende por conhecimento como ato existencial? 



 

 

Resposta =>  
Eu acho que O conhecimento é através de um exercicio espontaneo da inteligencia natural, em que é 

o conhecimento como ato existencial. A vida e um continuo processo de percepcao e acumulacao de 

conhecimentos, pois, da existencia desse conhecimento espontaneo, que provem do uso natural da 

inteligencia e que, em todos os lugares e em todas as epocas, os seres humanos sempre foram capazes de 

desenvolver, interagindo com o seu meio ambiente. 

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

 

7. Explique o conceito original de ciência e sua divisão a partir do Renascimento. 

 

Resposta =>  
O conceito original de ciência em que a ciencia era sinonimo de filosofia e assim continuou durante 

toda a Idade Media, no qual distinguir sempre mais, diferenciar cada vez mais os ramos do saber, afastando-

se dessa experiencia universalizante dos gregos, modificada pelo Renascimento e que o pensamento 

contemporâneo procura historicamente reconstruir. A partir do Renascimento (sec. XV), surgiu uma divisao 

da filosofia em duas partes: a fisica (physica ou filosofia da natureza) e a metafisica (metaphysica ou 

filosofia das coisas que estao para alem da natureza). 

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

 

8. Descreva o entendimento atual acerca do conceito de ciência. 

 

Resposta =>  
Na linguagem atual, aplicando um conceito generico de conhecimento cientifico, esses três grupos 

denominam-se: ciencias filosoficas, ciencias naturais e ciencias sociais. 

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

 

9. Por que se diz que o bom senso e a base de todos os métodos? 

 

Resposta =>  
O fundamento e a base de todos os metodos e o bom senso, a razao natural, o conhecimento 

compartilhado por todos, aquele que aprendemos no meio em que vivemos e que forma a nossa identidade 

cultural. 

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

 

10. O que e evidencia e qual a sua importância para a produção do conhecimento valido? 

 

Resposta =>  
Todo metodo sempre se apoia numa evidencia. Evidencia e aquela situacao em que a nossa mente 

sente completa seguranca diante dos resultados do conhecimento. Um conhecimento evidente e aquele que 

esta livre de duvidas.  

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

 

11. Descreva os caminhos utilizados tradicionalmente na busca da evidencia do conhecimento. 

 

Resposta =>  
Os dois caminhos ou metodos opostos e complementares sãoo reconhecidos por todos os pensadores 

desde a antiguidade ate hoje. Sao as duas formas basicas do nosso pensamento evoluir: a primeira, partindo 

de ideias gerais que vao sendo simplificadas por um processo de divisoes e subdivisoes ate chegar aos fatos 

concretos que chama-se dedução ou pensamento dedutivo. E o metodo comum utilizado nas ciencias 

teoricas, tendo sua aplicacao mais perfeita nas matematicas. A segunda forma e aquela que parte dos fatos 

concretos, procura formular principios gerais ou hipoteses, que necessitam de comprovacao atraves da 

experiência que chama-se indução ou pensamento indutivo. 

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

 

12. Comente sobre a divisão entre conhecimento generalista e especialista. 

 



 

Resposta =>  
No conhecimento generalista os campos do conhecimento eram todos integrados: ao exercer 

astronomia, ele também exercia a geometria, era também matemático e filósofo, tudo ao mesmo tempo. 

Somente nos tempos modernos, com a busca de maior precisão do conhecimento, os estudiosos vieram a 

particularizar cada vez mais, distinguir sempre mais, diferenciar cada vez mais os ramos do saber, afastando-

se dessa experiência universalizante dos gregos, modificada pelo Renascimento e que o pensamento 

contemporâneo procura historicamente reconstruir.  

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

 

13. O que e e qual a importância do principio da medida? 

 

Resposta =>  
Com Tales, inaugura-se uma nova visão desses fatos, que podem ser medidos e previstos. Com ele, a 

mitologia foi substituída pela matemática, o irracional pelo racional. A previsão caracteriza o saber que surge 

com Tales: o saber medir, que em nossos dias caracteriza mais a ciência do que a filosofia. Esta mudança de 

mentalidade introduzida por Tales, que chamaremos de princípio da medida, foi o grande diferencial 

histórico que marca o início da filosofia grega e, a partir dele, de todo o pensar filosófico e científico no 

mundo ocidental.  

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

 

14. Exponha brevemente a polemica atual acerca da utilização dos métodos na ciência jurídica e o 

resultado disso na interpretação e aplicação do Direito. 

 

Resposta =>  

No que diz respeito à ciência jurídica, a questão do método ainda é polêmica. Há aqueles que 

defendem a estruturação do saber jurídico de acordo com o padrão das ciências da natureza, atribuindo-lhe 

excessivo rigor lógico e exagerado formalismo, como é o caso do positivismo jurídico. Por outro lado, há 

aqueles que defendem uma maior aproximação entre o Direito e as ciências sociais, conferindo-lhe maior 

flexibilidade, com a aplicação de padrões valorativos relacionados com a cultura, como é o caso da 

sociologia jurídica. Da nossa parte, dizemos que a ciência jurídica tanto pode adotar o rigor lógico e formal 

das ciências da natureza, quando a flexibilidade valorativa das ciências sociais, dependendo da matéria em 

questão. Assim, por exemplo, nas questões tributárias e outras que envolvem conhecimentos eminentemente 

técnicos, deve-se priorizar uma metodologia com maior rigor lógico formal; já nas questões que envolvem 

direitos pessoais individuais ou coletivos, a prioridade deve ser para a metodologia aberta das ciências 

sociais, considerando o contexto fático sociocultural.  

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

 

15. Explique os componentes básicos do ato do conhecimento. 

 

Resposta =>  
O conhecimento e um processo, uma ação que se realiza numa serie de etapas e não se faz de uma 

única vez, sempre que se ocorre um ato de conhecimento, tem-se a presença de três elementos necessários: o 

EU (sujeito) que conhece, a ATIVIDADE em si mesma e o OBJETO a que se dirige a atividade 

desenvolvida. O conhecimento e uma ação é algo dinâmico, em movimento. 

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

 

16. Faca a distinção e explique as classes de objetos do conhecimento. 

 

Resposta =>  
São agrupadas em quatro grandes classificações: objetos naturais, ideais, culturais e metafísicos. 

Objetos naturais sao os que tem existencia no tempo e no espaco e que se apresentam a nossa 

experiencia, sendo captados pelos nossos orgaos sensiveis. Essa captura se da por meio da intuicao fundada 

em criterios empiricos, isto e, a intuicao sensivel.  

Objetos ideais sao aqueles que nao tem existencia no mundo fisico, podendo ser apreendidos apenas 

racionalmente. Sao puros conceitos formados pela nossa razao. 



 

Os objetos culturais tambem tem existencia no tempo e no espaco e sao acessiveis a experiencia 

sensível, em que sao moldados pela Mao e/ou pela inteligencia do homem. 

Objetos metafísicos só podem ser alcançados pelo pensamento racional,por serem entes puramente 

racionais, de representacao material ou gráfica impossivel. Existem apenas na mente e nao podem ser 

materializados. 

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

 

17. Qual a classificação da norma jurídica entre os objetos do conhecimento? Justifique. 

 

Resposta =>  
Classifica-se a norma jurídica como um objeto cultural. Na sua liberdade natural, o ser humano 

pode, fazer tudo que quiser pela racionalidade, ele tem a capacidade de eleger suas proprias alternativas de 

conduta; a possibilidade de escolher por livre arbitrio o comportamento consciente a ser seguido. A vida na 

sociedade so e possivel se o homem impuser limites a sua liberdade individual, em prol do bem de todos. 

Isso e feito atraves das regras de conduta, das normas de comportamento e acao social. A norma juridica faz 

parte deste conjunto de normas, sendo um produto cultural, se classifica a norma juridica pelo fato de que ela 

tem uma forma cultural de expressao e exprime um conteudo tambem cultural de caráter linguistico. 

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

 

18. Demonstre a relação entre cultura e valor, relacionando com a conduta humana. 

 

Resposta =>  
Toda conduta é axiológica, esta ligada a valores. A palavra 'conduta' 

vem do verbo latino 'ducere' (conduzir) associado a preposicao 'cum' (com), ou seja, cum+ducere, atraves do 

seu participio passado (cum+ductum – conduzido com), pois, se a conduta e axiologica, o homem e um ser 

axiológico, sendo 

racional, o homem possui em si a aptidao de eleger racionalmente alternativas de conduta que sempre o faz 

movido por valorações. 

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

 

19. Como se relacionam a cultura e o valor com a interpretação? 

 

Resposta =>  
Se a cultura e uma das consequencias da conduta, e se a conduta contem valor, afirmamos que os 

objetos culturais possuem um valor intrinseco, de sorte que a norma juridica e o Direito, enquanto objetos 

culturais, são carregados de valores como consequencia de sua existencia social. Em toda norma e em toda 

conduta regrada, existe sempre um valor subjacente, funcionando como determinacao e matiz da sua 

natureza. Ao agir, conscientemente ou nao, o homem sempre o faz em função de um valor, que confere 

sentido a este agir. Assim, onde esta o homem, esta a interpretação, em que chamamos de valor quer dizer 

que quanto mais 'luminoso' for um determinado fato social, quanto maior o interesse que ele provoca, quanto 

mais forte for o seu significado social, maior sera o valor que ele porta. 

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

 

20. Que significa ‘pensar e interpretar’? 

 

Resposta =>  

No meu entendimento, pensar é interpretar, é a decorrência do livre exercício do bom senso, do qual 
chamamos de pensamento, ela é fundamental ao homem, e que faz parte da natureza humana.  

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

 

21. O que e interpretação? Como se diferenciam interpretação e hermenêutica? 

 

Resposta =>  

Interpretação é a busca do sentido (bom senso) e este constantemente se transforma. Como se 

diferenciam interpretação e hermenêutica? Resp. – Na interpretação a diferença é no conceitual ou teórico, 

no qual o interessado aprende os requisitos básicos da atividade que vai desenvolver; Na hermenêutica 



 

corresponde aos procedimentos conceituais, teóricos prévios, que servirão de roteiro e orientação para as 

atividades práticas de interpretação. As duas estão inteiramente vinculadas, mas constituem atividades 
distintas que não se confundem entre si.  

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

 

22. Por que se diz que a interpretação e necessária ao homem? 

 

Resposta =>  

Porque ela faz parte da sua natureza humana.  

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

 

23. Por que a interpretação e uma tarefa historicamente inesgotável? 

 

Resposta =>  

Porque na medida em que a interpretação é a busca do sentido e este constantemente se transforma. 

A hermenêutica, enquanto ciência e arte da interpretação, é entendida assim como atividade perene e 

incompleta.  

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

 

24. Qual o exemplo que os jurisprudentes romanos nos deixaram sobre a mais proveitosa 

interpretação do Direito? 

 

Resposta =>  

Historicamente, foi a atividade interpretativa que deu alma e vida ao Direito Romano, cujo legado 

nós hoje aproveitamos. Os jurisprudentes romanos foram os pioneiros na ciência e na arte de transformar a 

norma numa criação permanentemente viva, fertilizando-a com suas experiências de vida e com seu apurado 

senso de percepção da evolução da sociedade do seu tempo. Mesmo sem teorizar a respeito desta vital 

atividade jurídica, eles nos deixaram exemplos práticos e concretos de elaboração da ciência jurídica, a partir 

da sua capacidade de sempre interpretar de maneira nova antigos costumes e práticas, o que os tornou 
referência permanente no estudo do Direito em todos os tempos.  

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

 

25. De que modo o processo interpretativo e também um processo de autoconhecimento do 

homem? 

 

Resposta =>  

Onde há o ser humano, este processo faz parte do próprio ato essencial, a partir do qual o homem se 

identifica ontologicamente como ser pensante e atuante no mundo, capaz de conhecer o mundo e de 

transformá-lo. A capacidade racional do ser humano se manifesta de forma mais expressiva exatamente na 

atividade interpretativa. Não há razão sem interpretação. Quer seja de forma consciente ou inconsciente, é na 

atividade interpretativa que o homem conhece a si mesmo, conhece o outro e conhece o mundo, ou seja, é 

através da interpretação que o homem chega à consciência, o que torna a interpretação uma ação necessária, 

indispensável ao homem.  

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

 

26. Por que a interpretação e uma tarefa historicamente inesgotável? 

 

Resposta =>  

Por ser dotado da capacidade de perceber a sua presença, o homem pode ser considerado o portal do 

sentido do mundo, entendendo-se com isso que todas as demais coisas existentes têm acesso ao sentido 
através do homem.  

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



 

 

27. Por que se diz que a interpretação e uma tarefa humana por excelência? 

 

Resposta =>  

Por conferindo-lhe um lugar central entre todos os existentes e a responsabilidade pela exuberância 

interminável dos infinitos desdobramentos nos quais o sentido se manifesta. Por isso, onde está o homem, aí 

está a interpretação.  

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

 

28. Diz-se que o valor e um conceito indefinível. O que isso significa? 

 

Resposta =>  

Como o sentido é inesgotável e se manifesta de muitas maneiras, deverá haver um referencial para a 

opção por uma determinada manifestação deste sentido, preferencialmente a outras. Este referencial é o que 

chamamos de valor. O valor é um desses conceitos fugidios, que escapam a qualquer tentativa de definição. 

Todos nós, entretanto, estamos constantemente tomando decisões em nossas vidas e o que orienta qualquer 

decisão é a noção de valor que temos. Decidir é valorar. Se onde há o homem, há interpretação, da mesma 

forma, onde há homem e interpretação, há valor. Não há ser humano alheio ao valor. A percepção do sentido 

é inerente a uma determinada faceta valorativa sob a qual o sentido se nos apresenta. Embora não seja 

possível definir adequadamente o valor, podemos reconhecê-lo como uma energia que produz no homem 

uma atração irresistível por algo determinado, gerando assim os sentimentos e reações de aproximação, 

aceitação, adesão, assim como também os seus opostos de afastamento e recusa, quando há uma contradição 

entre o que é esperado e o que nos é oferecido. Inegavelmente, o valor é uma força de natureza espiritual que 

o homem não consegue definir claramente com postulados racionais, mas que é capaz de percebê-lo sem 
qualquer reticência toda vez que diante dele se apresenta.  

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

 

29. De que modo se classificam os valores? 

 

Resposta =>  

Os filósofos têm classificado os valores sob diversas modalidades, quanto ao seu alcance, à sua 

duração, à sua legitimidade. Nessa divisão, há os valores universais, aqueles que exercem sua atração sobre 

os homens em qualquer lugar onde estes estejam. Outrora, falava-se em valores absolutos, imutáveis e 

permanentemente válidos, perspectiva que foi abandonada pela filosofia contemporânea. Mesmo 

reconhecendo a universalidade de certos valores, admite-se uma relativização histórica e social, 

considerando-se os alvitres das variadas culturas e a inevitável influência dos fatores temporais. Na esfera da 

temporalidade, os valores podem classificar-se como permanentes, duradouros ou passageiros. Há aqueles 

que acompanham constantemente a humanidade, embora com os compreensíveis percalços da historicidade. 

Isso não quer dizer que sejam eternos, porque são humanos. Os duradouros são aqueles que, mesmo não 

permanentes, acompanham a humanidade por longos decursos temporais, exercendo sua influência de forma 

marcante enquanto persistem. E há os valores efêmeros, de duração mais curta, como os modismos, que 

passam muitas vezes sem fincar a sua marca. Quanto à legitimidade, os valores classificam-se como 

positivos ou negativos. Esta positivação e negativação têm como referência o todo da sociedade, ou seja, o 

ser humano genérico, não o indivíduo. Positivos são os valores que contribuem para a manutenção, a 

melhoria, o aperfeiçoamento da vida social; negativos são aqueles que, ao invés, levam à desagregação e à 

insegurança. O trabalho honesto, por exemplo, é valor positivo na medida em que contribui tanto para o bem 

estar do próprio homem, quanto para o progresso do todo social. A atividade ilícita, por outro lado, 

conquanto seja proveitosa para um indivíduo ou um grupo, lesa as outras pessoas e produz revolta e 

insegurança social. Materialmente, os valores ainda se classificam de acordo com a área social em que se 

situam. Há os valores éticos, valores jurídicos, valores religiosos, valores políticos, valores econômicos, 

valores históricos, valores nacionais, regionais e locais, referindo-se todos como desdobramentos dos valores 
humanos e sociais em geral, sedimentados na atividade humana e presentes em todas as épocas históricas.  

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

 



 

30. Qual a diferença da classificação do Direito entre as ‘ciências positivas’ e entre as‘ciências do 

espírito’? 

 

Resposta =>  
A diferenca esta no seguinte: a ciencia positivo trata de um mundo exterior ao homem e nao 

produzido por ele, dai que o grande problema da verdade cientifica e a adequacao entre os conceitos e os 

fatos do mundo natural. A ciencia espiritual e o interior aquilo que esta dentro de nossos pensamentos pronto 

para ser exposto para o mundo exterior.  

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

 

31. Explique a frase: a norma jurídica constitui-se um fazer humano carregado de sentido. 

 

Resposta =>  
O Direito se preocupa com as acoes humanas. As acoes humanas encontram-se inseridas 

necessariamente num contexto historico. Da mesma forma, o interprete e também um ser historicamente 

orientado e faz parte necessariamente de uma tradicao social. Dai se conclui que a norma juridica constitui-se 

um fazer humano carregado de sentido. 

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

 

32. De que modo o direito tem dois momentos de criação: no ato do legislador e na aplicação pelo 

juiz? 

 

Resposta =>  
Em primeiro lugar, na defesa da autonomia do texto, o que vem reforcar a corrente objetivista da 

interpretacao, isto e, a interpretacao segundo a 'mens legis', pela qual o proprio texto da norma possui um 

sentido proprio e autonomo, desvinculando-se da intencao original do legislador, podendo o seu sentido ser 

encontrado no conjunto da sua propria configuracao linguistica. 

Em segundo lugar, na indicacao de que toda interpretacao de um texto e sempre parcial e incompleta, 

assim a interpretacao e aplicacao da norma se renova a cada aplicacao ao caso concreto, nao havendo um 

sentido unico e constante para ser aplicado a todos os casos.  

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

 

33. Por que o ordenamento jurídico e a formação do interprete são elementos condicionantes da 

interpretação? 

 

Resposta =>  
No campo juridico-decisorio, a acao interpretativa surge de um conjunto de conceitos e 

conhecimentos previos, que constituem um arcabouco teorico condicionante da interpretacao. 

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

 

34. De que modo o ordenamento jurídico proporciona segurança e controla arbitrariedades da 

interpretação? 

 

Resposta =>  
Os principios extraidos da doutrina e da jurisprudencia, portanto, conhecidos pelos profissionais e 

estudantes do direito, permitem que a interpretacao se instaure dentro de limites que controlam a 

arbitrariedade, conferindo-lhe consideravel dose de previsibilidade, apesar das multiplas possibilidades. 

Desta forma, a natureza normativa das regras e principios juridicos positivados e os conceitos sedimentados 

pela tradicao doutrinaria condicionam a acao do interprete, impondo-lhe limites.  

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

 

35. Explique os momentos constitutivos do ato de interpretar. 

 

Resposta =>  
O primeiro momento e a captacao das 'coisas' (objetos, pessoas, comportamentos, valores, costumes, 

etc). A intuição sensível é o ato de apreensão ou de percepção da realidade. Nao cria a realidade, recebe-a do 

mundo exterior, atraves dos nossos orgaos sensoriais. Por isso, a intuicao sensivel e sempre receptiva e 



 

passiva. Por conseguinte, a sensibilidade desempenha um papel de mediacao indispensavel entre o nosso 

interior e o mundo fora de nos. 

O segundo momento do ato do conhecimento esta na memória. Sua função é conservar e lembrar o 

que ja esteve ao alcance da intuicao sensivel. Se nao existisse a memoria, nao haveria acumulo de percepcoes 

e, portanto, todos os conhecimentos chegariam ate nos sempre como se fosse a primeira vez. E a memoria 

que permite a continua construcao do conhecimento. 

O terceiro passo constituinte do conhecimento esta na experiência: esta a síntese ordenada do 

material captado nas intuições sensíveis e depositado na memória. E ponto de partida para conhecimentos 

mais elaborados, como sao as artes e as ciencias.  

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

 

36. Quais as exigências que a hermenêutica contemporânea faz aos interpretes? 

 

Resposta =>  
Os hermeneutas juridicos contemporaneos permite inferir que, a partir da Constituicao Federal de 

1988, novas situacoes fatico juridicas vem surgindo em nossos tribunais e elas exigem uma interpretacao 

mais flexivel e consentanea com a realidade social contemporanea, para que o mundo juridico propicie 

tratamento justo aos conflitos que a sociedade se lhe apresenta. 

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

 

37. Explique os atributos do interprete, de acordo com o Prof. Carlos Maximiliano. 

 

Resposta =>  
São tres atributos cuja concomitancia no mesmo cerebro nao e, por assim dizer, muito comum: 

probidade, ilustracao e criterio. 

* A probidade conduz ao esforco tenaz e sincero para achar o sentido e alcance da lei segundo os 

ditames da verdadeira justica. 

* A ilustracao auxilia, com uma grande soma de conhecimentos, a solucionar todas as duvidas 

possiveis e atingir os varios motivos de uma decisao reta. 

* O criterio induz ao discernimento entre o certo e o provavel, o aparente e o real, o verdadeiro e o 

falso, o essencial e o acidental. 

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

 

38. Quais são os elementos que compõe a nova lógica jurídica? 

 

Resposta =>  
Os três elementos são: a probidade, a ilustração e o critério. 

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