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HERMEN ÊUTICA E INTERPRETAÇÃI 

1 
NOÇÕES GERAIS DE HERME 

E INTERPRETAÇÃO 

SUMÁRIO: 1 .1 Conce ito de hermenêutica e inter 

rios para a classificação das espécies de interpr. 

quanto ao agente - 1.4 Espécies quanto à nat 
quanto à extensão. 

1.1 Conceito de hermenêutica e interpre 

A in terpretação da lei , conforme o ensinan 
ção que tem por fim "fixar uma determinada re 
a percepção clara e exata da norma estabeleci. 

Assim, como bem assinala Carlos Maxir 
funde com a hermenêutica, parte da ciência jur 
o estudo e a sistematização dos processos, que d 
que a interpretação se realize, de modo que o se 
da melhor maneira 2 A interpretação, portant( 
regras, que a hermenêu tica perquire e ordena, p, 
dos textos legais. 

Quando se fala em hermenêutica ou inter 
elas não se podem restringir tão somente aos 
pois conhecidas são as suas limitações para I 
o que, aliás, acontece com a generalidade das 
se reveste. Desse modo, é ao direito que a lei 
endereçar tanto a hermenêutica como a interp 
alcançar aquilo que, por vezes, não logra o leg 
a necessária clareza e segurança. 

1. 	 Pasquale Fiore, De la irretroactividad e interpreta 
Savigny, Sistema dei diritto romano, v. 2, § 32, p. 
geral do direito civil, § 35; Mello Freire, Patriijuris 
civilis Lusitani , p. 139; Paula Baptista , Hermenêl 
e comercial , p. 295; Alípio Silveira , Hermenêutica 

2. 	 Carlos Maximiliano , Hermenêutica e aplicação de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




