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Tópico 8: FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SOCIOLÓGICOS DO DIREITO 
 
Breve revisão do tópico anterior 

- A inconstitucionalidade de norma é ou pode ser exemplo de antinomia? 

- Se ocorrerem, qual norma prevalece? (critério de superioridade, especialidade, 

cronológico...) 

Ex: Se uma emenda constitucional introduz, no ordenamento, norma que é 

contraditória à lei ordinária, tem-se que a primeira (norma constitucional) revogará 

(derrogará) a última (lei ordinária), pois ocupa posição superior no escalonamento 

hierárquico do ordenamento. 

 

Caso1: lei municipal, emanada do Poder Legislativo do Município de Tabatinga – 

MG, que determina a penalidade de multa àqueles que mantiverem, em locais sob 

seu domínio, focos do mosquito Aedes aegypti, sendo que, caso a multa arbitrada 

não seja paga em cinco dias úteis, aquele que fora multado se sujeita à pena de 

prisão (a prisão decorre do não pagamento da multa). Pode ocorrer? Explique. 

 

1) INTERPRETAÇÃO DA NORMA 

Interpretar é perquirir sobre o sentido da norma, determinando seu significado e 

alcance. 

Hermenêutica Jurídica: é a ciência que se ocupa da interpretação das normas 

jurídicas e demais aspectos relacionados. 

Ex.: interpretação do que é domicílio no uso coloquial e no uso técnico (art. 70 e 72, 

CC) 

 

2) MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO 

a) interpretação gramatical: busca o significado da norma pela análise do texto 

normativo e conteúdo léxico. 

b) Interpretação lógico-sistemática: como o ordenamento é um todo unitário, cada 

norma deve ser interpretada como parte integrante do sistema, ou seja, em 

conformidade com o sistema. 



c) Interpretação histórica e sociológica: analisa os aspectos históricos e 

sociológicos existentes ao tempo da elaboração da norma, como meio de 

descobrir a vontade do legislador. 

d) Interpretação evolutiva: além dos aspectos históricos e sociológicos pertinentes 

ao tempo em que o legislador editou a norma, devem ser analisados os mesmos 

aspectos, porém relacionados ao tempo do intérprete. 

e) Interpretação teleológica ou axiológica: busca a finalidade da norma, o valor que 

ela pretende tutelar. 

 

3) TIPOS DE INTERPRETAÇÃO 

a) Interpretação especificadora: interpretação obtida segundo o significado comum 

dos termos na linguagem comum ou jurídica, o texto normativo diz exatamente o 

que o legislador pretendia. 

b) Interpretação restritiva: interpretação que limita o sentido da norma que seria 

obtido pela interpretação literal. O texto normativo diz mais do que o legislador 

pretendeu, e então interpreta-se restritivamente. 

c) Interpretação extensiva: interpretação que aumenta o sentido da norma que 

seria obtido pela interpretação literal, é como se o texto dissesse menos que o 

legislador quisera, e aumenta-se o seu sentido.  

 

 


