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Das três características nas quais se baseia a teoria do ordenamento 

jurídico, a da completude é a mais importante, visto que é a mais típica e 

representa o ponto central, o coração do coração (se é lícita uma tal 

expressão) do positivismo jurídico. A característica da completude é 

estritamente ligada ao princípio da certeza do direito, que é a ideologia 

fundamental deste movimento jurídico. (BOBBIO, 1995a, p. 207).  



 

 

RESUMO 
 

Bruna de Bem Esteves. Lacuna e interpretação constitucional: Análise de decisões do 

Supremo Tribunal Federal. 2017. 178 folhas. Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

A presente dissertação de mestrado se propõe a analisar acórdãos do Supremo Tribunal 

Federal, presumindo que, em decorrência do dever de fundamentação das decisões judiciais 

(artigo 93, IX da Constituição Federal e artigo 11 do Código de Processo Civil), seja possível 

reconhecer as dificuldades enfrentadas, bem como os entendimentos adotados pela Corte 

Constitucional relacionados à identificação, à classificação e ao preenchimento de lacunas. 

Ao tratar da temática das lacunas sob a perspectiva do órgão julgador, pretende-se investigar, 

dentre outras questões, se as lacunas identificadas pelos Ministros do STF podem realmente 

ser caracterizadas como lacunas, se os Ministros se esforçam para demonstrar a existência 

dessas supostas lacunas, se as lacunas identificadas correspondem a lacunas reais ou 

axiológicas, se os Ministros admitem identificar e colmatar lacunas axiológicas e se 

apresentam justificativas para fazê-lo. Tendo em vista a existência de controvérsia 

doutrinária acerca da legitimidade da integração de lacunas axiológicas pelo Poder 

Judiciário, considera-se importante verificar se os Ministros do Supremo Tribunal Federal 

procuram enfrentar os argumentos utilizados para sustentar que a integração dessa espécie 

de lacunas seja realizada apenas pelo Poder Legislativo, em especial os relacionados aos 

princípios democrático e de separação dos Poderes (artigos 1º e 2º da Constituição Federal). 

Supõe-se que, devido à determinação do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro, que autoriza os órgãos julgadores a utilizarem a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito para decidir casos nos quais reconheceram a existência de lacunas 

no ordenamento jurídico, os membros do Poder Judiciário, valendo-se da discricionariedade 

inerente ao positivismo jurídico, sintam-se incentivados a identificar lacunas axiológicas e 

tratá-las como lacunas reais, com o propósito de alterar a disciplina normativa previamente 

estabelecida pelo Poder Legislador. Após a leitura dos acórdãos localizados na ferramenta 

de pesquisa do site do Supremo Tribunal Federal com a utilização do termo “lacuna$”, 

julgados desde a data de promulgação da atual Constituição Federal e publicados até 31 de 

dezembro de 2012, percebeu-se que as questões enfrentadas pela Corte Constitucional não 

se restringiam à identificação e à colmatação de lacunas reais ou de lacunas axiológicas 

como se fossem lacunas reais. Para sistematizar a análise das decisões, agrupou-se os 



 

 

acórdãos considerando a identificação de aspectos comuns quanto à temática das lacunas. 

Cada um desses agrupamentos foi examinado em um capítulo da presente dissertação: 

existência de solução no ordenamento (3.1), silêncio eloquente (3.2), lacunas 

jurisprudenciais (3.3), lacunas técnicas (3.4), lacunas normativas (3.5), lacunas normativas 

no direito penal (3.6), lacunas de reconhecimento (3.7), lacunas axiológicas (3.8), lacunas 

temporárias (3.9) e lacunas nas normas federais (3.10). A análise dos acórdãos possibilitou 

a extração de conclusões acerca da jurisprudência da Corte Constitucional no que tange às 

lacunas no ordenamento jurídico. 

 

Palavras-chave: Lacunas. Ordenamento Jurídico. Discricionariedade. Jurisprudência. 

Supremo Tribunal Federal. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Bruna de Bem Esteves. Legal gap and constitutional interpretation: Study of decisions of the 

Brazilian Supreme Federal Court. 2017. 178 pages. Master – Faculty of Law, University of 

São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

This dissertation proposes to analyze judgments of the Brazilian Supreme Federal Court 

assuming that, as a result of the obligation to justify judicial decisions (article 93, IX of the 

Federal Constitution and article 11 of the Code of Civil Procedure), it would be possible to 

recognize what are the difficulties faced and what are the understandings adopted by the 

Constitutional Court regarding to identification, classification and filling legal gaps. 

Analyzing the issue of legal gaps under the Constitutional Court’s perspective, this 

dissertation intends to investigate, among other questions, if the legal gaps identified by the 

Justices of Brazilian Supreme Federal Court may actually be characterized as legal gaps, if 

the Justices strive to demonstrate the existence of these alleged legal gaps, if identified legal 

gaps correspond to real or axiological ones, if the Justices admit to identifying and 

remedying axiological gaps and if the Justices present justifications for doing so. Taking into 

account the existence of doctrinal controversy about the legitimacy of the integration of 

axiological gaps by the Judiciary, it is important to verify if the Justices of the Brazilian 

Supreme Federal Court try to face the arguments used to support that the integration of this 

kind of gaps must be carried out only by the Legislative Power, particularly those related to 

the Democratic Principle and that of the Separation of Powers (articles 1 and 2 of the Federal 

Constitution). It is assumed that, because of the determination of article 4 of the Law of 

Introduction to the Brazilian Legal Norms, which authorizes the judges to use analogy, 

customs and general principles of law to decide cases in which they recognized the existence 

of legal gaps, the members of the Judiciary, taking advantage of the discretionary power 

inherent in legal positivism, feel encouraged to identify axiological gaps and treat them as 

real gaps, with the purpose of changing the normative discipline previously established by 

the Legislative Power. After reading the judgments found in the search tool of the Brazilian 

Supreme Federal Court’s website with the term "gap$" judged from the date of the current 

Federal Constitution’s promulgation and published until the end of 2012, it was realized that 

the questions faced by the Constitutional Court were not restricted to identifying and 

remedying real gaps or axiological gaps as if they were real gaps. In order to systematize 

the analysis of decisions, the judgments were grouped considering the identification of 



 

 

common aspects regarding the issue of legal gaps. Each of these groups was examined in a 

chapter of this dissertation: existence of a solution in the legal system (3.1), eloquent silence 

(3.2), jurisprudential gaps (3.3), technical gaps (3.4), normative gaps (3.5), normative gaps 

in criminal law (3.6), recognition gaps (3.7), axiological gaps (3.8), temporary gaps (3.9) 

and gaps in federal norms (3.10). The analysis of the judgments allowed the extraction of to 

conclusions about the jurisprudence of the Constitutional Court regarding the legal gaps. 

 

Keywords: Legal Gaps. Legal System. Discretionary power. Jurisprudence. Brazilian 

Supreme Federal Court. 
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INTRODUÇÃO 

 

Após a Revolução Francesa, e, em especial, no século XIX, com a consolidação do 

monopólio estatal da produção legislativa e da concepção do ordenamento jurídico como um 

sistema dinâmico de normas,2 passou-se a questionar se os ordenamentos jurídicos seriam 

completos e, portanto, capazes de qualificar deontologicamente todos os comportamentos 

possíveis, ou incompletos, existindo lacunas –, isto é, condutas com relação às quais os 

ordenamentos jurídicos não apresentariam qualificação deôntica alguma.3 

 

Alguns teóricos4 sustentavam que os ordenamentos jurídicos não apresentavam lacunas, pois 

a ausência de normas jurídicas aplicáveis a determinado caso concreto corresponderia à 

permissão para a prática da conduta em questão, seja em decorrência do postulado de que “o 

que não é juridicamente proibido é juridicamente permitido”,5 seja porque a atividade sem 

regulamentação particular estaria abarcada por uma norma geral exclusiva, autorizadora do 

comportamento.6 

 

Contrariando essas teorias, que sustentam que o direito seria capaz de fornecer soluções para 

quaisquer situações, mas, ainda assim, proclamando a inexistência de lacunas, outros 

doutrinadores7 defendiam que os comportamentos não regulados seriam juridicamente 

irrelevantes – nem lícitos, nem ilícitos –, pertencendo ao espaço jurídico vazio, no qual 

faltaria o próprio direito, prevalecendo a liberdade.8 

 

No entanto, devido à perda de confiança na onisciência do legislador, em decorrência da 

percepção de que as insuficiências das codificações ficavam mais evidentes na medida em 

que as normas envelheciam, revelando-se inadequadas para sociedades com rápidas 

transformações –, como a sociedade industrial e pós-industrial –, começou a ganhar força o 

entendimento de que a existência de lacunas no ordenamento jurídico seria admissível. 

 

                                                 
2 FERRAZ JR., 2008, p. 73-75 e 100. 
3 FERRAZ JR., 2008, p. 218. 
4 Dentre eles, Kelsen, Zitelmann e Donati.  
5 KELSEN, 1984, p. 335; KELSEN, 2000, p. 213. 
6 DONATI, 1910, p. 56-57; BOBBIO, 1995b, p. 132-139; DINIZ, 2000, p. 34-38. 
7 Incluindo Karl Bergbohm, Brinz, Santi Romano e Cossio.  
8 COSSIO, 1944, p. 315-316; BOBBIO, 1995b, p. 127-132; DINIZ, 2000, p. 32-33 e 46-53.  
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Identificadas situações com relação às quais determinado ordenamento jurídico não 

apresenta regras, o problema das lacunas pode ser entendido como contrário ao das 

antinomias, em que uma mesma questão pode ser resolvida por normas que apresentam 

soluções distintas. Nesse sentido, é possível contrapor a incompletude do ordenamento 

jurídico, ou seja, a constatação da ausência de normas, com a sua incoerência, isto é, com a 

identificação de um excesso de regras, com previsões contraditórias.9 

 

Além da ausência de regras, a presença de normas consideradas injustas, por estabelecer 

soluções insatisfatórias, também caracterizariam lacunas no ordenamento jurídico.10 

Entretanto, enquanto àquelas corresponderiam a lacunas próprias, reais ou normativas, 

verificadas dentro do próprio ordenamento vigente, essas seriam lacunas impróprias ou 

axiológicas,11-12 constatadas mediante comparação do sistema real com um sistema ideal, 

hipoteticamente perfeito. 

 

A diferenciação seria relevante, pois, segundo alguns teóricos,13 somente as lacunas 

próprias, reais ou normativas poderiam ser colmatadas pelo Poder Judiciário, enquanto as 

lacunas impróprias ou axiológicas, diante da existência de soluções, ainda que consideradas 

indesejáveis, apenas teriam a capacidade de motivar a reformulação do direito por parte do 

legislador. No entendimento de outros autores,14 entretanto, os órgãos julgadores estariam 

autorizados a preencher inclusive as lacunas impróprias ou axiológicas. 

 

Analisando a legislação pertinente ao tema, percebe-se que o ordenamento jurídico brasileiro 

reconhece a possibilidade da existência de lacunas,15 mas não admite que os órgãos 

                                                 
9 Bobbio defendia, inclusive, que o problema das lacunas poderia ser entendido como uma própria antinomia, 

diante da falta de critérios para a escolha entre uma norma geral exclusiva, que consideraria a conduta não 

regulada como livre, e uma norma geral inclusiva, que possibilitaria o uso de mecanismos (como, por exemplo, 

a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito) que atribuíssem ao caso não regulamentado a mesma 

solução de um caso semelhante já regulado (BOBBIO, 1995b, p. 137-138). 
10 Sob a argumentação, por exemplo, da dificuldade para que o direito constituído acompanhe as mudanças dos 

fenômenos sociais de maneira satisfatória. 
11 Dentre outras nomenclaturas.  
12 Como será detalhado adiante, trata-se de lacunas identificadas diante da existência de uma solução 

considerada inadequada, em de decorrência de o legislador não ter levado em consideração determinada 

propriedade que seria relevante para a regulamentação do problema (ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1993, p. 

157-159). 
13 BOBBIO, 1995b, p. 143-144; ENGISCH, 1983, p. 281-282. 
14 LARENZ, 1997, p. 528; DINIZ, 2000, p. 279. 
15 “Art. 4o. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 

gerais de direito.” (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 
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julgadores deixem de julgar alguma controvérsia por essa razão,16 impedindo, desse modo, 

o non liquet. Para que a apreciação da controvérsia seja viável, caso não existam normas 

aplicáveis, permite-se que o julgamento seja realizado com fundamento em analogias, 

costumes, princípios gerais do direito ou, diante de expressa previsão legal, por equidade.17 

Portanto, os órgãos julgadores podem identificar lacunas no ordenamento jurídico brasileiro 

e, inclusive, estão autorizados a colmatá-las. 

 

Contudo, diante da ausência de consenso doutrinário sobre o tema, em especial, acerca da 

legitimidade do Poder Judiciário para o preenchimento das lacunas impróprias ou 

axiológicas, revela-se a importância do desenvolvimento da presente dissertação, pois 

acredita-se que, a partir da análise de decisões judiciais, seja possível extrair conclusões 

acerca do tema. Afinal, é justamente durante o julgamento de casos concretos que os órgãos 

julgadores podem constatar que não existem normas para resolver determinada questão 

jurídica ou podem considerar inadequada a solução prevista pelas regras existentes, tendo a 

oportunidade de caracterizar essa situação como lacuna. 

 

Desse modo, a dissertação propõe-se a analisar acórdãos do Supremo Tribunal Federal, 

partindo do pressuposto de que, em decorrência do dever de fundamentação da decisão 

judicial –,18 cuja ausência passa a tornar a decisão passível de nulidade –,19 será possível 

reconhecer as dificuldades enfrentadas e os entendimentos adotados pela Corte 

Constitucional relativos à identificação, à classificação e ao preenchimento de lacunas. 

 

Ao analisar a temática das lacunas sob a perspectiva do órgão julgador, pretende-se avaliar 

se as lacunas identificadas pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal podem mesmo ser 

caracterizadas como lacunas, se os Ministros se esforçam para demonstrar a existência 

dessas supostas lacunas, se as lacunas identificadas correspondem a lacunas reais ou 

                                                 
16 “Art. 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. 

[...].” (Código de Processo Civil). 
17 “Art. 140. [...]. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei.” (Código de 

Processo Civil). 
18 “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 

Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 

serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 

determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação 

do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;” (Constituição 

Federal de 1988). 
19 “Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 

decisões, sob pena de nulidade. [...].” (Código de Processo Civil). 
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axiológicas,20 se os Ministros admitem identificar e colmatar lacunas axiológicas e se 

apresentam justificativas para fazê-lo.  

 

De fato, tendo em vista que alguns teóricos defendem que a integração de lacunas 

axiológicas somente pode ser realizada pelo Poder Legislativo,21 um dos aspectos mais 

sensíveis no que tange à relação do Judiciário com as lacunas consiste na possibilidade, ou 

não, de os órgãos julgadores identificarem lacunas axiológicas e promoverem sua 

integração. Quanto a esse aspecto, importante constatar se os Ministros demonstram possuir 

consciência de que a identificação e a integração de lacunas axiológicas pelos órgãos 

julgadores não é amplamente aceita e se procuram enfrentar os argumentos utilizados para 

defender que a integração dessa espécie de lacuna seja realizada apenas pelo Legislativo.22-

23 

 

Acredita-se que, em decorrência da determinação do artigo 4º da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro para que os órgãos julgadores utilizem analogia, costumes ou 

princípios gerais de direito para decidir casos nos quais reconheceram a existência de lacunas 

no ordenamento jurídico, os membros do Poder Judiciário sintam-se incentivados a 

identificar lacunas axiológicas e tratá-las como se fossem lacunas normativas, a fim de 

modificar soluções jurídicas já previstas pelos legisladores. 

  

                                                 
20 Como se verá adiante, lacunas correspondentes a soluções jurídicas consideradas inadequadas pelo fato de o 

legislador não ter levado em conta determinada(s) propriedade(s) que seria(m) relevante(s) para a disciplina da 

questão (ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1993, p. 157-159). 
21 BOBBIO, 1995b, p. 143-144; ENGISCH, 1983, p. 281-282. 
22 Em especial, a separação de Poderes e o princípio democrático. 
23 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] Parágrafo único. 

Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição. Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 

o Judiciário.” (Constituição Federal de 1988). 
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1 APONTAMENTOS DOUTRINÁRIOS SOBRE O PROBLEMA DAS 

LACUNAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO24 

 

1.1 Por que o estudo das lacunas é importante para a teoria do direito? 

 

Uma das principais dificuldades da teoria do direito consiste em explicar o fenômeno 

jurídico levando em consideração que suas normas –, sejam gerais, sejam individuais –,25 

representam preferências valorativas, intimamente relacionadas com os campos moral e 

político. Apesar de saber que as motivações dos legisladores e dos órgãos julgadores não 

decorrem simplesmente de inferências dedutivas derivadas de normas que já integram o 

ordenamento jurídico, há dificuldade em explicar se as normas produzidas por esses atores 

são normas que já existiam implicitamente no ordenamento –, e foram apenas reveladas –, 

ou se constituiriam normas inteiramente novas –, criadas pelos legisladores e pelos órgãos 

julgadores. 

 

Considerando que as preferências valorativas dos legisladores e dos órgãos julgadores 

contribuem para a definição do que é certo e do que é errado para toda uma comunidade 

jurídica, começou-se a questionar se as normas jurídicas deveriam necessariamente possuir 

justificativa moral ou política. Em outras palavras, passou-se a indagar se, para identificar o 

que é o fenômeno jurídico –, principal tarefa da teoria do direito –, seria necessário tomar 

partido quanto ao embasamento moral ou político de suas normas. 

 

O positivismo jurídico consiste na corrente que mais firmemente defende a neutralidade 

moral e política como condição de êxito para a teoria do direito. De acordo com a crença 

positivista, seria possível identificar as preferências valorativas dos atores jurídicos como 

um dado externo objetivo, independente do fato de encontrarem fundamento em conteúdos 

morais ou políticos considerados adequados ou reprováveis. Afinal, de modo geral, na ótica 

da corrente positivista, os produtos normativos decorrentes dos atos de vontade daqueles que 

detêm autoridade corresponderiam, em última instância, a esse dado externo objetivo. 

 

                                                 
24 O presente trabalho não pretende esgotar o tratamento doutrinário sobre o tema, apenas situar o contexto 

teórico relacionado ao problema investigado nesta dissertação. 
25 KELSEN, 1984, p. 469-471. 
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Sob a perspectiva analítica do positivismo jurídico –,26 a principal tarefa da teoria do direito 

consistiria em explicar a natureza do fenômeno jurídico. Para alcançar esse propósito, seria 

necessário identificar as características essenciais e distintivas do ordenamento jurídico em 

relação aos outros sistemas. Em termos metodológicos, seria preciso explicar o que é o 

direito de forma moralmente neutra, ainda que descrevendo valorações. Desse modo, seria 

possível considerar o conteúdo do direito contingente e irrelevante para a teoria da validade. 

 

Direcionando críticas à corrente positivista, Dworkin alega que a existência de referências, 

nos atos jurídicos, a princípios morais e a políticas públicas (considerados, pelos positivistas, 

como extralegais), em especial, durante a adjudicação –, atividade que, em comparação às 

outras, demanda maior interpretação –, demonstraria a ausência de convenção quanto a 

critérios objetivamente identificáveis acerca da caracterização do fenômeno jurídico. No seu 

entendimento, seria impossível, portanto, sustentar a compreensão moralmente e 

politicamente neutras da prática jurídica, como desejavam os positivistas.27-28 

 

Em resposta a objeções como as de Dworkin, para justificar as alusões, por parte dos atores 

jurídicos, a princípios morais e de políticas públicas, os positivistas imputaram a juridicidade 

desses princípios à tese das fontes sociais, segundo a qual –, assim como no caso das normas 

jurídicas –, os valores morais derivariam sua autoridade de um dado externo: a convecção 

social sobre as fontes do direito. Ou seja, no entendimento da teoria positivista, os princípios 

morais e de políticas públicas seriam logicamente derivados –, não necessariamente por 

inferências dedutivas –,29 de regras identificadas pela convenção social como válidas. 

 

                                                 
26 Os alicerces do positivismo de orientação analítica consistem tanto na crença de que a teoria do direito 

deveria descrever fenômenos sociais sem realizar críticas morais quanto na adoção de conceitos como norma, 

fonte, autoridade, competência, hierarquia. Diante disso, Kelsen e Hart podem ser considerados alinhados à 

perspectiva analítica (MARANHÃO, 2013b, p. 23).  
27 DWORKIN, 1999, p. 3-54; DWORKIN, 2002, p. 23-72. 
28 Ao considerar as justificativas morais necessárias para a definição do fenômeno jurídico, Dworkin identifica 

a questão o que é o direito? com a questão o que deve ser o direito? (ou qual deve ser seu conteúdo moralmente 

correto), tratando os planos do ser e do dever-ser como equivalentes.  
29 Admite-se que os princípios morais sejam derivados por inferências ampliativas, como a indução e a 

abdução. Diferentemente das inferências dedutivas, nas inferências ampliativas, as conclusões apresentam 

informações adicionais em relação às premissas. No caso da indução, faz-se uma generalização a partir de 

observações. Por sua vez, no caso da abdução, formulam-se hipóteses acerca de possíveis causas de um 

fenômeno a partir da observação de um resultado (MARANHÃO, 2012, p. 83-89). 
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Tanto a versão inclusivista quanto a versão exclusivista do positivismo30 são adeptas à tese 

das fontes sociais, que, como visto, identifica o que é o direito com base nas fontes sociais 

convencionadas. De acordo com referida tese, o direito corresponde a uma prática que possui 

conteúdo contingente, definido socialmente. Em outras palavras, o fenômeno jurídico 

consiste num dado social, com fonte externa aos observadores e independente de suas 

valorações individuais, morais ou políticas. 

 

No entanto, na perspectiva dos dois maiores expoentes da teoria positivista, Kelsen e Hart, 

a tese das fontes sociais não se limitaria a identificar regularidades de comportamento social, 

isto é, a observar atitudes no plano fático. 

 

Kelsen considerava possível identificar o direito num sentido objetivo em decorrência do 

postulado da norma fundamental –, fonte última das regras válidas –, e da cadeia de 

imputações entre as normas. Para o autor, as normas jurídicas pertencentes a escalões 

superiores do ordenamento jurídico determinavam o processo de elaboração e, inclusive, o 

próprio conteúdo das normas jurídicas pertencentes aos escalões inferiores,31 estando a 

norma fundamental localizada no topo dessa pirâmide.32 

 

Por sua vez, Hart entendia que as normas que justificavam a regularidade dos 

comportamentos sociais seriam estruturadas de forma complexa. As regras primárias (que 

constituiriam standards de conduta obrigatória) seriam vinculantes em função de regras 

secundárias (que regulariam aspectos relacionados às regras primárias, permitindo que 

produzissem efeitos sobre a conduta humana),33 cuja justificação estaria baseada numa regra 

de reconhecimento, que consistiria na convenção social sobre a fonte última de validade de 

um ordenamento jurídico.34 

 

Como é possível perceber, há convergências entre as normas fundamental, de Kelsen, e a 

regra de reconhecimento, de Hart. Ambas não resultam de promulgação, nem podem ser 

                                                 
30 Conforme se verá adiante, os positivistas inclusivistas consideram que os princípios morais ou de políticas 

públicas poderiam ser identificados como jurídicos caso fizessem parte da convenção social, enquanto os 

positivistas exclusivistas consideram que os princípios morais ou de políticas públicas não integrariam o direito, 

nem constituiriam razões jurídicas, decorrendo da margem de discricionariedade inerente à atividade dos 

órgãos julgadores.  
31 KELSEN, 1984, p. 464. 
32 KELSEN, 1984, p. 273-277. 
33 HART, 2011, p. 101-109. 
34 HART, 2011, p. 117-121. 
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consideradas válidas (ou inválidas), apenas cumprem a função normativa de outorgar 

validade ao produto da fonte identificada como dotada de autoridade. Nesse sentido, para 

ambos os autores, o critério de validade de todas as regras de um sistema jurídico decorreria, 

em última instância, da norma fundamental ou da regra de reconhecimento. Em decorrência 

disso, uma vez considerada pertencente a um sistema jurídico –, por cumprir os requisitos 

estabelecidos pela norma fundamental ou pela regra de reconhecimento –, uma norma não 

perderia seu status jurídico ainda que não satisfizesse certos parâmetros morais. 

 

A partir da tese da fontes sociais, segundo a qual o direito constituiria um fato social 

contingente, cuja autoridade seria proveniente daqueles que estabeleceram os comandos –, 

e não do que se estabeleceu em referidos comandos –, pode-se extrair a tese da separação 

entre o direito e a moral, uma vez que, para a teoria positivista, as regras jurídicas admitiriam 

qualquer conteúdo. Em outras palavras, de acordo com a tese da separação, a validade das 

normas jurídicas independe das abordagens presentes em suas determinações. Logo, para 

identificar o que é o direito pouco importa a avaliação acerca de como deve ser o fenômeno 

jurídico. 

 

Considerando que, para sustentar a separação entre os planos do ser e do dever-ser,35 pelo 

menos parte do conteúdo jurídico deve poder ser claramente identificável, sem a 

interferência de considerações valorativas, estabeleceu-se a tese da objetividade das fontes 

sociais, que assegura a existência de casos claros no ordenamento, nos quais as regras 

derivadas das fontes sociais podem ser compreendidas e aplicadas de forma imediata, sem 

recurso à interpretação. 

 

Em decorrência da tese da objetividade das fontes sociais, pode-se considerar que, para o 

positivismo, não importa a resposta a perguntas sobre como interpretar o direito. A teoria 

positivista considera, inclusive, que há uma forte relação entre a cognição e a valoração 

moral do conteúdo do direito e, portanto, uma identidade entre as questões acerca de como 

interpretar e de como deve ser o fenômeno jurídico.  

                                                 
35 Segundo Kelsen: “[...] importa salientar que a norma, como o sentido específico de um acto intencional 

dirigido à conduta de outrem, é qualquer coisa de diferente do acto de vontade cujo sentido ela constitui. Na 

verdade, a norma é um dever-ser e o acto de vontade de que ela constitui o sentido é um ser. Por isso, a situação 

fática perante a qual nos encontramos na hipótese de tal acto tem de ser descrita pelo enunciado seguinte: um 

indivíduo quer que o outro se conduza de determinada maneira. A primeira parte refere-se a um ser, o ser 

fáctico do acto de vontade; a segunda parte refere-se a um dever-ser, a uma norma como sentido do acto.” 

(KELSEN, 1984, p. 22). 
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Segundo a versão fraca da tese da objetividade das fontes sociais, defendida por Kelsen, a 

identificação das fontes sociais dotadas de autoridade seria objetiva.36 Para o autor, a norma 

fundamental consistiria na constatação de que as fontes dotadas de autoridade seriam 

identificadas a partir de um determinado critério. Por outro lado, para a versão forte da tese 

da objetividade das fontes sociais, sustentada por Hart, parte do conteúdo das normas 

também seria relevante para a identificação das fontes sociais dotadas de autoridade.37 Para 

Hart, haveria um núcleo de aplicação objetiva das normas.38 

 

Algumas críticas foram direcionadas a ambas as versões da tese da objetividade das fontes 

sociais. Sustentou-se, por exemplo, que a versão forte39-40 restringia o objeto de 

conhecimento do fenômeno jurídico, ignorando as possíveis explicações para as normas 

jurídicas nos casos de penumbra, em que o conteúdo das regras ou é subdeterminado –, como 

nos casos de vagueza ou de lacunas no ordenamento –, ou sobredeterminado –, como nos 

casos de conflito no ordenamento. 

 

Para responder às críticas relacionadas às dificuldades para a formação de convenção social 

nos casos de penumbra, a teoria positivista adotou a tese da discricionariedade, segundo a 

qual, nesses casos, as autoridades objetivamente convencionadas teriam poder para definir 

o conteúdo das regras jurídicas,41 inclusive com fundamento em razões extrajurídicas.  

                                                 
36 Por essa razão, segundo Kelsen: “[...] pela via da interpretação autêntica, quer dizer, da interpretação de uma 

norma pelo órgão jurídico que a tem de aplicar, não somente se realiza uma das possibilidades reveladas pela 

interpretação cognoscitiva da mesma norma, como também se pode produzir uma norma que se situe 

completamente fora da moldura que a norma a aplicar representa.” (KELSEN, 1984, p. 471). 
37 Destaque-se, nesse sentido: “A legal rule forbids you to take a vehicle into the public park. Plainly this 

forbids an automobile, but what about bicycles, roller skates, toy automobiles? What about airplanes? Are 

these, as we say, to be called ‘vehicles’ for the purpose of the rule or not? If we are to communicate with each 

other at all, and if, as in the most elementary form of law, we are to express our intentions that a certain type 

of behavior be regulated by rules, then the general words we use - like ‘vehicle’ in the case I consider - must 

have some standard instance in which no doubts are felt about its application.” (HART, 1958, p. 607). 
38 De todo modo, ambas as versões não alteram a resposta do positivismo para a questão o que é o direito? 
39 Importante ressaltar que a versão fraca da tese da objetividade das fontes sociais não se revelou suficiente 

para a defesa da separação entre o direito e a moral. Em decorrência disso, a versão forte tornou-se 

imprescindível para o positivismo (MARANHÃO, 2012, p. 38-39). 
40 Algumas críticas direcionadas à versão fraca da tese da objetividade das fontes sociais são abordadas por 

MARANHÃO, 2012, p. 38-39. 
41 Nesse sentido, segundo Hart: “Confrontada com a questão sobre se a regra que proíbe o uso de veículos no 

parque é aplicável a certa combinação de circunstâncias em que surge indeterminada, tudo o que a pessoa 

chamada a responder-lhe pode fazer é considerar (como o faz aquele que recorre a um precedente) se o caso 

presente se assemelha <suficientemente> ao caso simples em aspectos relevantes>. O poder discricionário que 

assim lhe é deixado pela linguagem pode ser muito amplo; de tal forma que, se ela aplicar a regra, a conclusão 

constitui na verdade uma escolha, ainda que possa não ser arbitrária ou irracional. A pessoa opta por acrescentar 
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Importante ponderar que, apesar de adepto à versão fraca da tese da objetividade das fontes 

sociais, Kelsen também adota a tese da discricionariedade. Afinal, no seu entendimento, 

ainda que as normas jurídicas pertencentes a escalões superiores do ordenamento jurídico 

determinassem o processo de elaboração e, inclusive, o conteúdo das normas jurídicas 

pertencentes aos escalões inferiores, essa vinculação jamais seria integral, pois sempre 

haveria uma margem de livre apreciação durante o ato de produção ou de execução das 

normas jurídicas. Nesse sentido, para o autor, durante a elaboração de normas ou durante o 

julgamento de processos, as regras jurídicas vigentes deveriam ser enxergadas como 

molduras que sempre comportariam mais de uma interpretação.42-43 

 

Na visão de Kelsen, não haveria qualquer critério ou método de interpretação com base nos 

quais uma das soluções contidas na moldura pudesse ser considerada mais adequada do que 

as outras.44 Por essa razão, no momento de aplicação do direito por um órgão jurídico, 

existiria, além de um ato de interpretação, um ato de vontade referente à escolha entre as 

possíveis soluções reveladas por aquele exercício de interpretação.45-46  

 

Em resumo, para a teoria positivista, segundo a tese das fontes sociais, o direito é o conjunto 

de regras provenientes da convenção acerca das fontes sociais dotadas de autoridade. Diante 

disso, em conformidade com a tese da separação, para identificar o que é o fenômeno 

jurídico, não importa como deve ser o direito. O plano do dever-ser seria relevante apenas 

para criticar o ordenamento jurídico. Por fim, com fundamento na versão forte da tese da 

objetividade das fontes sociais e na tese da discricionariedade, para a teoria positivista, 

também não importa como interpretar o direito. 

 

                                                 
a uma série de casos um caso novo, por causa das semelhanças que podem razoavelmente ser consideradas, 

quer como juridicamente relevantes, quer como suficientemente próximas.” (HART, 2011, p. 117-140). 
42 KELSEN, 1984, p. 464. 
43 Desse modo, de acordo com o autor, a interpretação das normas jurídicas durante o julgamento de um caso 

concreto não deveria conduzir a uma única solução correta, mas a várias soluções igualmente corretas, ainda 

que somente uma dessas soluções se tornasse direito positivo no momento em que o órgão judicial proferisse 

sua decisão (KELSEN, 1984, p. 467). 
44 KELSEN, 1984, p. 468. 
45 KELSEN, 1984, p. 470; JACOBSON; SCHLINK, 2000, p. 82. 
46 Segundo Kelsen, seria possível, inclusive, que os órgãos aplicadores de direito produzissem normas que se 

situassem fora da moldura apresentada, caso a decisão proferida transitasse em julgado (KELSEN, 1984, p. 

470-471). 
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Percebe-se, assim, que a identificação de lacunas no ordenamento jurídico abre margem para 

que os órgãos julgadores atuem com discricionariedade, podendo, inclusive, fazer uso de 

princípios morais e de políticas públicas em suas decisões. Assim, as lacunas tornam-se um 

importante ponto de contato entre o direito e a moral, constituindo um tema fundamental 

para a teoria do direito. 

 

1.2 Pressupostos necessários para a discussão do tema 

 

Para o surgimento do problema das lacunas no ordenamento jurídico tal como abordado no 

presente trabalho, fizeram-se necessários alguns pressupostos políticos e jurídicos, que se 

desenvolveram especialmente a partir do século XVIII, com a Revolução Francesa. Dentre 

os pressupostos políticos, destacam-se47 a soberania nacional e a separação dos Poderes e, 

dentre os jurídicos, a positivação do direito, relacionada com o caráter privilegiado da lei 

como fonte jurídica e com a concepção do direito como sistema. 

 

Ambos os pressupostos políticos estão ligados com o enfraquecimento do personalismo que 

vigorava anteriormente, centrado na figura do rei ou do senhor feudal.48 Enquanto o 

fortalecimento da soberania nacional possibilitou a substituição da soberania de um único 

homem pela de uma nação, a divisão dos Poderes possibilitou a constituição de um Poder 

Judiciário autônomo, cujas funções não poderiam ser exercidas nem pelo rei, nem pelo corpo 

legislativo. 

 

A relevância da soberania nacional para a temática das lacunas deriva tanto de seus efeitos 

no âmbito interno –, considerando o monopólio estatal da produção jurídica e a efetividade 

dos comandos das autoridades dentro do território nacional (ainda que sua observância seja 

garantida, em última instância, por coação) –, quanto no âmbito externo –, diante da 

submissão exclusiva aos comandos nacionais e da consequente irrelevância de outros centros 

normativos.49 

                                                 
47 DINIZ, 2000, p. 13. 
48 FERRAZ JR., 2008, p. 73. 
49 No mesmo sentido, sobre o conceito de soberania: “De fato, porém, apesar do progresso verificado, a 

soberania continua a ser concebida de duas maneiras distintas: como sinônimo de independência, e assim tem 

sido invocada pelos dirigentes dos Estados que desejam afirmar, sobretudo ao seu próprio povo, não serem 

mais submissos a qualquer potência estrangeira; ou como expressão de poder jurídico mais alto, significando 

que, dentro dos limites da jurisdição do Estado, este é que tem o poder de decisão em última instância, sobre a 

eficácia de qualquer norma jurídica.” (DALLARI, 2005, p. 84). 
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Por sua vez, a importância da teoria clássica da divisão dos Poderes –, segundo a qual as 

funções legislativa, executiva e judiciária não podem ser desempenhadas pelos mesmos 

entes –, decorre de seu objetivo de separar a atividade política da atividade jurídica, com o 

objetivo de controlar a legitimidade da influência política sobre cada um dos três Poderes, 

considerada aceitável no Legislativo, possível no Executivo e indesejável no Judiciário.50 

 

Tais pressupostos políticos encontram-se estritamente relacionados com os pressupostos 

jurídicos, ligados ao fenômeno de positivação do direito e, consequentemente, ao caráter 

privilegiado da lei como fonte jurídica e à concepção do direito como sistema. Afinal, 

somente uma legislação organizada e centralizada permite a observância de regras dentro do 

território nacional e possibilita o controle da influência política sobre as funções estatais, 

fornecendo segurança jurídica aos governados. 

 

Com o reconhecimento da lei como principal fonte jurídica, qualquer mudança na legislação 

passou a representar uma mudança no próprio direito. A atribuição de um caráter 

privilegiado à legislação proporcionou, portanto, a realização de alterações no direito51 e o 

fenômeno da positivação do direito representou a institucionalização de sua mutabilidade, 

tornando possível o reconhecimento do ordenamento jurídico como um sistema dinâmico de 

normas, cuja organização ficou a cargo do Estado.52 

 

No sentido filosófico,53 o fenômeno da positivação corresponde à atribuição de validade a 

um dispositivo jurídico por meio de uma decisão, sendo que as premissas desse ato de 

vontade (valorações, regras e expectativas de comportamento) também seriam postas por 

uma decisão.54 Nesse sentido, para identificar qual direito prevalece, deixa de ser relevante 

                                                 
50 FERRAZ JR., 2008, p. 73. 
51 FERRAZ JR., 2008, p. 73-74. 
52 FERRAZ JR., 2008, p. 180. 
53 “No sentido sociológico, positivação é um fenômeno que naquele século [século XIX] será representado pela 

crescente importância da lei votada pelos parlamentos como fonte do direito. O antigo regime caracteriza-se 

pelo enfraquecimento da Justiça, cuja dependência política projetava-se no arbítrio das decisões. A crítica dos 

pensadores iluministas e a necessidade de segurança da sociedade burguesa passou, então, a exigir a 

valorização dos preceitos legais no julgamento dos fatos. [...]. A redução do jurídico ao legal foi crescendo 

durante o século XIX até culminar no chamado legalismo. Não foi apenas uma exigência política, mas também 

econômica. Afinal, com a Revolução Industrial, a velocidade das transformações tecnológicas aumenta, 

reclamando respostas mais prontas do direito, que o direito costumeiro não podia fornecer.” (FERRAZ JR., 

2008, p. 74-75). 
54 FERRAZ JR., 2008, p. 74.  
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a precedência no tempo, pois a solução para o impasse consiste em saber qual direito foi 

posto e vale por decisão.55 

 

Em meio a esse contexto –, considerados especialmente (i) o monopólio estatal da produção 

jurídica, (ii) a tentativa de impedir a influência política na atividade judicante, (iii) o 

reconhecimento da legislação como principal fonte jurídica, (iv) a concepção do 

ordenamento jurídico como um sistema dinâmico de normas, e (v) a consolidação do 

fenômeno da positivação do direito –, desenvolveu-se um ambiente propício para discussões 

teóricas em torno da existência ou não de lacunas e, admitida sua existência, em torno da 

legitimidade e dos limites da atividade integradora. 

 

A partir da concepção do ordenamento jurídico como um sistema dinâmico composto por 

normas emanadas pelo Estado, tornou-se possível questionar se os ordenamentos jurídicos 

seriam completos e, portanto, capazes de qualificar deontologicamente todos os 

comportamentos possíveis, ou incompletos, existindo lacunas –, isto é, condutas com relação 

às quais os ordenamentos jurídicos não apresentariam qualificação deôntica alguma.56  

 

1.3 Defesa da inexistência de lacunas no ordenamento jurídico 

 

Dentre as teorias que afirmam inexistir lacunas no ordenamento jurídico,57 destaca-se o 

entendimento de Kelsen, segundo o qual a falta de uma norma jurídica geral aplicável a 

determinado caso concreto corresponderia à permissão para a prática da conduta em questão, 

tendo em vista que “o que não é juridicamente proibido é juridicamente permitido.”58 

 

De acordo com Kelsen, a ordem jurídica, além de regular as condutas humanas de forma 

positiva, mediante a imposição de ações, também as regulamentaria de forma negativa, ao 

permitir a realização de certos atos somente pelo fato de não proibi-los.59 Desse modo, no 

seu entendimento, ainda que não existisse norma jurídica singular relacionada a determinado 

                                                 
55 FERRAZ JR., 2008, p. 180. 
56 FERRAZ JR., 2008, p. 218. 
57 Não se pretende uma abordagem profunda do posicionamento dos autores que defendem esse entendimento, 

uma vez que, como visto, o próprio ordenamento jurídico brasileiro reconhece a existência de lacunas no artigo 

4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e no artigo 140 do Código de Processo Civil. 
58 KELSEN, 1984, p. 335. 
59 KELSEN, 1984, p. 335; KELSEN, 2000, p. 213. 
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caso concreto, sempre seria possível aplicar, de forma negativa, a ordem jurídica e, 

consequentemente, o próprio direito. 

 

Sendo assim, na opinião do autor, seria errôneo o posicionamento de que existiriam ações 

com relação às quais o direito não seria aplicável em razão da ausência de norma jurídica 

geral que lhes fosse pertinente, estando os órgãos julgadores, nesses casos, autorizados a 

colmatar as referidas lacunas, mediante criação das correspondentes normas jurídicas.60 

 

Tendo em vista que, como exposto anteriormente, o direito sempre seria logicamente 

aplicável –, seja de forma positiva, seja de forma negativa –, para Kelsen, o reconhecimento 

de lacunas no ordenamento consistiria numa ficção que impossibilitaria o emprego da ordem 

jurídica aplicável a determinado caso concreto com base num juízo de valor ético-político 

subjetivo que recomendaria a não aplicação da norma geral exclusiva.61-62 

 

Desse modo, a identificação de lacunas somente seria admissível quando a ausência de uma 

norma fosse considerada indesejável, do ponto de vista da política jurídica, pelo órgão 

julgador (que, consequentemente, afastaria a aplicação logicamente possível do direito),63 

mas não quando determinada norma jurídica vigente fosse considerada não equitativa ou 

desacertada.64-65  

 

Kelsen, entretanto, reconhece que referida ficção teria um importante papel na técnica da 

moderna legislação, pois permitiria que o órgão aplicador do direito eliminasse os resultados 

insatisfatórios decorrentes da aplicação de uma norma geral em certas circunstâncias que 

não foram previstas pelo legislador, sem atribuir um poder exagerado ao órgão julgador, uma 

                                                 
60 KELSEN, 1984, p. 338-339. 
61 “Como, porém, [...] uma ordem jurídica é sempre aplicável e também é aplicada quando o juiz rejeita a acção 

com fundamento em que a ordem jurídica não contém qualquer norma geral que imponha ao demandado o 

dever afirmado pelo demandante, o pressuposto de que parte preceito acima citado [dispositivo do Código Civil 

suíço semelhante ao do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro] é uma ficção. Esta 

consiste em a falta de uma determinada norma dentro de uma ordem jurídica, falta essa determinada com base 

num juízo de valor ético-político subjetivo, ser apresentada como impossibilidade lógica da aplicação dessa 

ordem jurídica.” (KELSEN, 1984, p. 340). No mesmo sentido, KELSEN, 2000, p. 213-214. 
62 Kelsen admitiria, assim, o reconhecimento das lacunas axiológicas (FERRAZ JR., 1992, p. 273). 
63 No caso, a aplicação negativa da ordem jurídica, permissiva da conduta em questão. 
64 Com relação ao assunto, menciona que “o fato de a ordem jurídica não conter qualquer norma que estabeleça 

uma pena para o furto de energia eléctrica pode ser considerado tão iníquo ou desacertado como o facto de 

uma ordem jurídica conter uma norma que é de aplicar tanto ao roubo acompanhado de homicídio como a 

hipótese de um filho matar o pai que sofre de doença incurável, a pedido deste.” (KELSEN, 1984, p. 339).  
65 Na opinião de Kelsen, essa restrição seria inteiramente arbitrária (KELSEN, 2000, p. 214-215). 
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vez que, para afastar a ordem jurídica aplicável ao caso concreto, seria necessário apresentar 

razões lógico-objetivas, e não ético-políticas. Nas palavras do autor: 

 

O legislador pode ser levado a utilizar esta ficção pela ideia de que a 

aplicação da norma geral por ele estabelecida possa conduzir a um 

resultado insatisfatório em certas circunstâncias por ele não previstas nem 

previsíveis e de que, por isso, é aconselhável conferir poder ao tribunal 

para, em tais casos, em vez das normas gerais que predeterminam o 

conteúdo da sua decisão, fixar o próprio tribunal uma norma jurídica 

individual, por ele criada, adaptada às circunstâncias pelo legislador não 

previstas. Se ele formulasse esta atribuição de competência [...] sem 

qualquer ficção [...] conferiria ao tribunal, porém, um poder evidentemente 

demasiado extenso. [...]. Por isso, o legislador, para limitar a atribuição 

deste poder aos tribunais, atribuição essa considerada por ele como 

inevitável, recorre à ficção de que a ordem jurídica vigente, em certos 

casos, não pode ser aplicada – não por uma razão ético-política subjectiva, 

mas por uma razão lógica objetiva -, de que o juiz somente pode fazer de 

legislador quando o Direito apresente uma lacuna. (KELSEN, 1984, p. 

340-341). 

 

Para Zitelmann e Donati,66 também não existiriam lacunas no direito,67 uma vez que o 

ordenamento jurídico seria capaz de fornecer soluções para quaisquer situações. No sentido 

do que era sustentado por Kelsen, o direito nunca faltaria, pois, caso determinada atividade 

humana não estivesse regida por uma norma jurídica particular, estaria abarcada pela norma 

geral exclusiva,68 que permitiria o comportamento.69 

 

Contrariamente ao entendimento de que o direito nunca faltaria, Karl Bergbohm, Brinz e 

Santi Romano negam a existência de lacunas no ordenamento70 considerando que, enquanto 

as ações humanas disciplinadas por normas jurídicas pertenceriam ao espaço jurídico pleno, 

as não reguladas fariam parte o espaço jurídico vazio,71 no qual faltaria o próprio direito. 

Portanto, os comportamentos sem regulamentação seriam juridicamente irrelevantes, nem 

lícitos, nem ilícitos, mas caracterizadores de uma liberdade de fato.72 

                                                 
66 DONATI, 1910, p. 56-57. 
67 DINIZ, 2000, p. 34-38. 
68 Desse modo, conforme referido entendimento, a norma jurídica excluiria de sua regulamentação todos os 

demais comportamentos (BOBBIO, 1995b, p. 133). 
69 Criticando referida teoria, Bobbio sustenta que no ordenamento jurídico não existiria apenas um conjunto de 

normas particulares inclusivas e uma norma geral exclusiva, mas também uma norma geral inclusiva, que 

possibilitaria ao órgão julgador o recurso à analogia, caso se verificasse a existência de lacunas (BOBBIO, 

1995b, p. 135-136).  
70 DINIZ, 2000, p. 32-33. 
71 De acordo com essa teoria, ou haveria vínculo jurídico ou haveria liberdade (BOBBIO, 1995b, p. 129). 
72 Para Bobbio, o ponto fraco dessa teoria seria a falsa identificação do jurídico com o obrigatório, excluindo 

a permissão das modalidades jurídicas (BOBBIO, 1995b, p. 130). 



   30 

 

No mesmo sentido, Cossio,73 fundador do Egologismo,74 acreditava que o direito estaria na 

própria conduta humana, e não nas normas criadas pelo legislador. Em decorrência disso, a 

liberdade seria um prius e toda a proibição ou restrição que lhe atingisse deveria 

necessariamente ser realizada a posteriori. Portanto, para permitir determinada conduta, não 

seria necessária norma alguma,75 mas, para proibi-la, a normatização seria imprescindível. 

 

Desse modo, as teorias que defendem a inexistência de lacunas no ordenamento jurídico 

consideram que o sistema jurídico seria fechado, tanto diante da expansão do direito positivo, 

capaz de regulamentar todas as condutas humanas, quanto diante da exclusão de todas as 

matérias por ele não regulamentadas. Com relação a esses entendimentos, foram 

apresentadas algumas críticas. 

 

Dentre elas, destaca-se o entendimento de que a permissão para a prática de determinada 

conduta tendo em vista a ausência de uma regra que a proíba consistiria em uma permissão 

fraca. Nesse sentido, para os críticos Alchourrón e Bulygin, apesar de verdadeiro, o 

postulado segundo o qual “o que não é juridicamente proibido é juridicamente permitido” 

não eliminaria a possibilidade de incompletude do sistema, pois as lacunas, nesse caso, 

consistiriam em permissões que não estão explícitas no ordenamento e, por isso, seriam 

fracas.76  

 

A regra nullum crimen, nulla poena sine lege77-78 seria responsável pelo fechamento relativo 

do sistema jurídico, tão somente com relação ao universo de soluções penais. Dessa forma, 

                                                 
73 COSSIO, 1944, p. 315-316. 
74 DINIZ, 2000, p. 46-53. 
75 Apesar de a atuação do juiz se fazer necessária, por uma questão lógica (COSSIO, 1947, p. 55-69 e 175-

190). 
76 “La interpretación débil del Principio de Prohibición lo convierte, sin duda, em uma verdad necesaria, pero 

no excluye em modo alguno la posibilidad de que el sistema sea incompleto. La version débil del Principio no 

clausura el sistema, y es perfectamente compatible com la existencia de lagunas. En efecto, laguna es um caso 

que el sistema no correlaciona com niguna solución. Por conseguinte, no lo correlaciona con la solución 

‘Prohibido p’, y si no lo correlaciona com la prohibición de p, entonces p no está prohibido en esse caso [...]. 

Pero si p no está prohibido, ello significa que está permitido en el sentido débil; por lo tanto, laguna es um caso 

em que p está permitido em el sentido débil (y no lo está em el sentido fuerte). Esto demuestra que la permissión 

débil, no sólo es compatible con la laguna [...], sino que es implicado por este último, aunque no o implica.” 

(ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1993, p. 178). 
77 VON FEUERBACH, 1989. 
78 Explicitada, no ordenamento jurídico brasileiro, pelos seguintes dispositivos normativos: “Art. 5º Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: [...] XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 



   31 

seria possível afirmar que tudo o que não está penalmente proibido, está penalmente 

permitido, sendo que referida permissão corresponderia à ausência de sanções penais, sem 

exclusão de punições ou proibições por parte de outras áreas do direito.79 

 

1.4 Admissibilidade da existência de lacunas no ordenamento jurídico 

 

Passou-se a combater o dogma da completude do ordenamento jurídico especialmente diante 

da perda de confiança na onisciência do legislador, em decorrência da percepção de que as 

insuficiências da codificação apareciam na medida em que ela envelhecia, tornando-se 

anacrônica, insuficiente e inadequada para uma sociedade que passou a sofrer rápidas 

transformações após a Revolução Industrial.80-81 

 

Segundo Bobbio, a completude corresponderia à “propriedade pela qual um ordenamento 

jurídico tem uma norma para regular qualquer caso”.82 Dessa forma, num ordenamento 

jurídico completo, o órgão julgador sempre encontraria normas para regulamentar quaisquer 

questões submetidas à sua apreciação, seja proibindo, seja permitindo os comportamentos 

em análise. Considerando que “a falta de uma norma se chama geralmente ‘lacuna’ [...], 

‘completude’ significa ‘falta de lacunas’”.83-84 

 

De acordo com o autor, a lacuna não se verificaria diante da ausência de uma norma expressa 

para regulamentar determinado caso concreto, mas pela falta de um critério de escolha85-86 

entre uma norma geral exclusiva, que consideraria a conduta não regulada como livre, e uma 

                                                 
legal;” (Constituição Federal de 1988). “Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem 

prévia cominação legal.” (Código Penal). 
79 ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1993, p. 198. 
80 BOBBIO, 1995b, p. 123-124. 
81 Nesse contexto, desenvolveram-se as teorias críticas do estadismo jurídico, que reconheceram o direito 

legislativo como lacunoso, admitindo que os órgãos julgadores pudessem extrair regras jurídicas, adaptadas às 

novas demandas, a partir do estudo da própria sociedade (BOBBIO, 1995b, p. 125-126).  
82 BOBBIO, 1995b, p. 115. 
83 BOBBIO, 1995b, p. 115. 
84 Em meio a referidas considerações, Bobbio relaciona a propriedade da completude do ordenamento jurídico 

com a da coerência, destacando que, enquanto essa indicaria a ausência de situações nas quais duas ou mais 

normas contraditórias pertenceriam ao sistema, aquela indicaria a ausência de situações nas quais nenhuma 

norma referente a determinada questão pertenceria ao sistema (BOBBIO, 1995b, p. 116). 
85 BOBBIO, 1995b, p. 137-138. 
86 Analisando o problema desse modo, a questão da completude do ordenamento jurídico se assemelharia ao 

problema da coerência do ordenamento, uma vez que as lacunas passariam a ser vistas sob o ângulo do excesso, 

e não da falta de normas jurídicas (BOBBIO, 1995b, p. 138). 
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norma geral inclusiva, que, diante da proibição do non liquet,87 permitiria o uso de 

instrumentos não positivados (como, por exemplo, a analogia, os costumes e os princípios 

gerais do direito) para conceder, ao caso não regulamentado, a mesma solução de um caso 

semelhante já regulado. Nas palavras de Bobbio: 

 

[...] a lacuna se verifica não mais por falta de uma norma expressa pela 

regulamentação de um determinado caso, mas pela falta de um critério 

para a escolha de qual das duas regras gerais, a exclusiva ou a inclusiva, 

deva ser aplicada. Num certo sentido, vamos além da teoria da norma geral 

exclusiva, porque admitimos que no caso do comportamento 

expressamente não-regulamentado não há sempre só uma, mas duas 

soluções jurídicas. Num outro sentido, porém, desmentimos a teoria, na 

medida em que, se as soluções jurídicas possíveis são duas e falta um 

critério para aplicar ao caso concreto uma em vez da outra, reencontramos 

aqui a lacuna que a teoria havia acreditado poder eliminar: lacuna não a 

respeito do caso singular, mas a respeito do critério com base no qual o 

caso deve ser resolvido. (BOBBIO, 1995b, p. 137-138). 

 

Por sua vez, para Larenz, a lacuna não consistiria simplesmente em um vazio, em uma 

incompletude normativa, mas na falta de uma determinada regra cuja expectativa decorresse 

“da teleologia imanente à lei, a partir de suas valorações”.88 Em decorrência disso, para o 

autor, seria admissível tanto a existência do “espaço livre de direito”,89 quanto do “silêncio 

eloquente da lei”.90 No primeiro caso, se determinada questão fosse insuscetível de regulação 

jurídica e, no último, se dispensasse regramento. 

 

Contudo, na perspectiva de Larenz, uma lacuna não poderia ser confundida com uma falha 

da política legislativa, apesar de ambas consistirem em casos nos quais a legislação não 

apresenta determinada norma que deveria conter considerada uma perspectiva valorativa,91 

e não lógica. De acordo com o teórico, enquanto a lacuna corresponderia a uma incompletude 

da legislação diante de sua própria intenção reguladora, a falha consistiria numa crítica a 

uma decisão já tomada pelo legislador.92 

 

                                                 
87 FERRAZ JR., 1992, p. 274. 
88 LARENZ, 1997, p. 532. 
89 LARENZ, 1997, p. 526-527. 
90 LARENZ, 1997, p. 525. 
91 Larenz teria recorrido a um critério axiológico para definir lacunas, pois a identificação da incompletude 

consistiria em questão valorativa quanto à intenção reguladora da legislação (ALCHOURRÓN; BULYGIN, 

1993, p. 163-164). 
92 LARENZ, 1997, p. 530-531. 
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No entendimento de Engisch, a lacuna também não consistiria simplesmente na ausência de 

normas regulamentadoras referentes a determinadas questões jurídicas concretas. Para o 

autor, a lacuna seria uma “incompletude insatisfatória dentro da totalidade jurídica”.93 

Esmiuçando referido conceito, Tercio Sampaio Ferraz Jr. destaca que completo equivaleria 

àquilo que possui tudo o que lhe é próprio, enquanto satisfatório seria o suficientemente 

feito. Diante disso, a incompletude insatisfatória corresponderia a uma insuficiência que não 

deveria ocorrer, considerados certos limites, característicos de determinado objeto –, no 

caso, a totalidade jurídica. 

 

De acordo com Tercio Sampaio Ferraz Jr., a totalidade jurídica consistiria em algo com início 

e fim definíveis –, limites espaciais conferidos pelo vocábulo jurídica. Desse modo, 

representaria uma totalidade com relação à qual seria possível identificar o que está dentro, 

o que está fora e o que poderia estar inserido nela. Na sua visão, a totalidade jurídica 

corresponderia, portanto, a um sistema.  

 

Em decorrência disso, haveria uma lacuna num sistema normativo qualquer quando não 

fosse possível afirmar se referida questão pertence ou deveria pertencer àquele sistema, por 

não ter sido por ele regulada. Assim, na interpretação de Tercio Sampaio Ferraz Jr. acerca 

do entendimento de Engisch, em princípio todo sistema seria capaz de uma completude 

satisfatória, mas poderia, entretanto, vir a apresentar uma incompletude insatisfatória, em 

decorrência da intersecção com outro sistema com o qual possua limites.94-95  

 

Seguindo nessa linha de raciocínio, para Tercio Sampaio Ferraz Jr., o conceito de lacuna 

seria relacional, cuidando de uma “inadequação com relação a alguma coisa”.96 Enquanto o 

gênero dessa definição corresponderia à inadequação normativa, suas espécies decorreriam 

do relacionamento do subsistema prescritivo com os subsistemas valorativo e da realidade 

empírica, aos quais estaria necessariamente vinculado: 

 

O subsistema prescritivo, tal como é admitido, em geral, pela doutrina, 

corresponde a um conjunto de proposições prescritivas. Esse conjunto [...] 

                                                 
93 ENGISCH, 1983, p. 276, grifo inserido. 
94 FERRAZ JR., 2008, p. 220; FERRAZ JR., 1997, p. 127-128. 
95 Engisch também teria recorrido a um critério axiológico para definir lacunas, uma vez que a caracterização 

da incompletude, isto é, da falta de solução, como insatisfatória consistiria numa questão valorativa. 

(ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1993, p. 161; DINIZ, 2000, p. 70). 
96 FERRAZ JR., 2008, p. 222; FERRAZ JR., 1997, p. 130. 
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pode ser compreendido como um conjunto de avaliações deônticas de 

certos comportamentos. Como tal, o conjunto tem já uma referência 

necessária a um subsistema valorativo imanente e a um subsistema da 

realidade empírica, que ele incorpora, ao tipificá-lo. (FERRAZ JR., 2008, 

p. 222; FERRAZ JR., 1997, p. 130). 

 

Assim, na sua visão, o sistema jurídico jamais poderia ser caracterizado como completo, 

pois, estando relacionados os subsistemas prescritivo, valorativo e da realidade empírica, a 

partir da ocorrência de mudanças dentro de cada um desses subsistemas, a própria ordem 

jurídica estaria sujeita a transformações. No seu entendimento, essa incompletude seria, 

inclusive, responsável por manter o sistema coerente.97  

 

Nesse sentido, adotando a teoria da tridimensionalidade jurídica de Miguel Reale,98 segundo 

a qual o sistema jurídico seria um fenômeno complexo, composto pelos subsistemas 

normativo, axiológico e fático, cujos elementos estariam relacionados entre si, compondo 

uma unidade integrada,99 Maria Helena Diniz caracteriza a lacuna como uma alteração nos 

referidos elementos que conduz a uma quebra de isomorfia entre os subsistemas.100  

 

A incongruência nos elementos de cada um dos subsistemas que compõem o direito estaria 

relacionada com o dinamismo da vida social, responsável pelo surgimento de novos fatos e 

conflitos (subsistema fático), bem como por mudanças nos valores da sociedade (subsistema 

axiológico), com a consequente produção de novas leis por parte dos legisladores 

(subsistema normativo) e de novos precedentes por parte dos órgãos julgadores.101 

 

No entanto, devido ao caráter dinâmico do processo de sistematização das constantes 

alterações nos fatos, valores e normas que compõem o sistema jurídico –, considerando que 

nada seria criado, mas apenas descoberto –, para Maria Helena Diniz, as lacunas seriam 

                                                 
97 FERRAZ JR., 2008, p. 222-223; FERRAZ JR., 1997, p. 130-131. 
98 “[...]. Uma análise em profundidade dos diversos sentidos da palavra Direto veio demonstrar que eles 

correspondem a três aspectos básicos discerníveis em todo e qualquer momento da vida jurídica: um aspecto 

normativo (o Direito como ordenamentos e sua respectiva ciência); um aspecto fático (o direito como fato, ou 

em sua efetividade social e histórica) e um aspecto axiológico (o Direito como valor de Justiça).” (REALE, 

2004, p. 64-65). 
99 FERRAZ JR., 1992, p. 276-277. 
100 DINIZ, 2000, p. 79. 
101 DINIZ, 2000, p. 74-75. 
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sempre provisórias,102 pois o direito seria sempre lacunoso e, ao mesmo tempo, sempre 

completável:103 

 

É lacunoso o direito porque, como salientamos, a vida social apresenta 

nuanças infinitas nas condutas compartidas, problemas surgem 

constantemente, mudam-se as necessidades com os progressos de maneira 

que impossível seria que as normas jurídicas regulamentassem toda sorte 

de comportamento, mas é, concomitantemente, sem lacunas porque o 

próprio dinamismo do direito mobiliza soluções que serviriam de base para 

qualquer decisão, seja ela do órgão jurisdicional, seja ela do Poder 

Legislativo. [...]. (DINIZ, 2000, p. 115). 

 

Para Tercio Sampaio Ferraz Jr., em decorrência da teoria tridimensional do direito, bem 

como das regras dialéticas de implicação histórica e de irredutibilidade polar,104 poder-se-ia 

considerar que, apesar de não tratar expressamente do tema, para Miguel Reale, a lacuna não 

consistiria em vazio, nem em inadequação, mas em tensão – (i) na base ôntica, (ii) entre a 

base ôntica e o logos normativo, ou (iii) entre o modelo jurídico e o modelo dogmático – não 

resolvida temporariamente, de modo que o direito seria sempre lacunoso, mas também 

sempre sem lacunas.105 

 

Sob outra perspectiva, do ponto de vista hermenêutico –, abandonado o aspecto sistemático, 

considerados o postulado do domínio da lei106 e o corolário da certeza –,107 para o Professor 

Tercio Sampaio Ferraz Jr., o conceito de lacuna corresponderia a um recurso da ciência 

jurídica, com caráter de procedimento persuasivo, que permitiria converter uma resposta 

considerada mais favorável em uma solução possível. Afinal, sem referido recurso, o órgão 

julgador teria que observar a estrita legalidade. 

 

Na visão do autor, por meio da identificação de lacunas, – e também do uso da interpretação 

extensiva, das normas abertas e dos conceitos valorativos –, seria possível empregar fatores 

                                                 
102 “Perante a lacuna, isto é, quando houver quebra de isomorfia entre a norma, o valor e o fato, que passam a 

ser heteromórficos, o juiz, ante o caráter dinâmico do direito, passa de um subsistema a outro (do subsistema 

legal ao subsistema consuetudinário ou a um subsistema axiológico ou a um subsistema fático), podendo 

construir quantos subsistemas forem necessários, até suprir as lacunas. De maneira que esta é sempre 

provisória, porque o direito possui uma temporalidade própria. [...].” (DINIZ, 2000, p. 79). 
103 DINIZ, 2000, p. 115-117.  
104 Que, por sua vez, não permitiriam separar os fatores ônticos, lógico-normativos e teóricos, componentes do 

sistema jurídico (FERRAZ JR., 1992, p. 277). 
105 FERRAZ JR., 1992, p. 276-279. 
106 Segundo o qual a lei estaria sempre presente, explícita ou implicitamente. 
107 Para o qual a certeza, enquanto pré-determinação dos comportamentos exigíveis, seria um valor 

fundamental. 
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extrapositivos (por exemplo, justiça e equidade) como positivos ou positiváveis. Portanto, 

no seu entendimento, ainda que a constatação das lacunas apresentasse um significado 

descritivo, consistiria, na realidade, em um procedimento inventivo.108 

 

A partir desse breve levantamento doutrinário, percebe-se que, mesmo que seja pacífico o 

reconhecimento da existência de lacunas no ordenamento jurídico por parte de alguns 

autores, a caracterização desse fenômeno é controversa.109 Como será possível perceber a 

seguir, as dificuldades para se chegar a conclusões sobre como identificar lacunas dentro de 

um ordenamento jurídico fica ainda mais evidente diante da análise de suas diversas 

classificações. 

 

1.5 Lacunas axiológicas em contraposição às lacunas normativas 

 

Uma das principais classificações, adotada por grande parte da doutrina,110 distingue as 

lacunas em duas espécies: próprias e impróprias.111 As lacunas próprias seriam 

identificadas como lacunas autênticas, normativas ou de lege lata, isto é, verificadas dentro 

do sistema jurídico, no próprio direito vigente. Por outro lado, as lacunas impróprias seriam 

não-autênticas, críticas, político-jurídicas, axiológicas, ou de lege ferenda, constatadas 

mediante comparação do sistema real com um sistema ideal, hipoteticamente perfeito.  

 

Para Alchourrón e Bulygin, as lacunas identificadas diante da existência de uma solução 

considerada inadequada, em decorrência de o legislador não ter levado em consideração 

determinada(s) propriedade(s) que seria(m) relevante(s) para a regulamentação do 

problema,112 consistiriam nas lacunas axiológicas. Essas lacunas não poderiam ser 

confundidas com as lacunas normativas, caracterizadas pela ausência de solução para 

determinado caso genérico localizado dentro de um universo de casos.113 

                                                 
108 FERRAZ JR., 2010. 
109 DINIZ, 2000, p. 118. 
110 FERRAZ JR., 2008, p. 221; BOBBIO, 1995b, p. 143; DINIZ, 2000, p. 84. 
111 Dentre outras nomenclaturas utilizadas com a mesma finalidade. 
112 Seria necessário que o legislador não tivesse considerado referida propriedade relevante, pois se tivesse 

atentado para todas as circunstâncias, mas depois solucionado injustamente o caso, não seria possível falar em 

lacuna axiológica (ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1993, p. 157-159). 
113 O universo de casos consistiria no conjunto de casos fáticos elementares, consideradas todas as combinações 

referentes à ausência ou à presença de cada uma das propriedades relevantes para a solução de determinado 

problema (ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1993, p. 54-61). 
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De maneira semelhante, no entendimento de Zitelmann, enquanto uma lacuna inautêntica 

corresponderia à existência de uma solução normativa, que, no entanto, seria considerada 

insatisfatória, uma lacuna autêntica consistiria na ausência de leis que determinassem uma 

solução para determinado problema jurídico.114 

 

Larenz, por sua vez, contrapõe as lacunas normativas, referentes à incompletude de normas 

jurídicas em particular, às lacunas de regulação, correspondentes à falta de determinadas 

regulamentações consideradas em conjunto. No seu entendimento, as lacunas de regulação 

quase sempre corresponderiam às lacunas inautênticas, mencionadas por Zitelmann, uma 

vez que, nesses casos, haveria uma solução para o caso concreto, provavelmente considerada 

insatisfatória: a ausência de consequência jurídica para a situação de fato.115 Diante dessa 

solução indesejável, Larenz propõe o preenchimento da lacuna pelo órgão julgador: 

 

[...] [U]ma tal resposta, dada pelo juiz, haveria de significar uma denegação 

de justiça, se se tratar de uma questão que caia no âmbito da regulação 

jurídica intentada pela lei e não seja de atribuir, por exemplo, ao espaço 

livre do Direito. Por isso, para chegar a uma resolução juridicamente 

satisfatória, o juiz precisa de preencher a lacuna da regulação legal e, por 

certo, em concordância com a intenção reguladora a ela subjacente e com 

a teleologia da lei. (LARENZ, 1997, p. 528). 

 

Para Bobbio,116 existiriam, de um lado, lacunas reais ou de iure condito (de direito já 

estabelecido) e, de outro, lacunas ideológicas ou de iure condendo (de direito a ser 

estabelecido). Enquanto as primeiras corresponderiam –, no entendimento do autor, como 

visto –,117 à ausência de um critério de escolha entre uma norma geral exclusiva e uma norma 

geral inclusiva destinadas a solucionar determinado caso concreto,118 as últimas 

                                                 
114 Entretanto, considerando que, para Zitelmann, conforme visto no capítulo 1.3, todas as condutas humanas 

estariam juridicamente reguladas, em última instância, tanto as lacunas autênticas quanto as inautênticas 

corresponderiam a lacunas impróprias, diante da identificação de soluções injustas, seja pela permissão 

decorrente da ausência de norma proibitiva (lacuna autêntica), seja pela própria regulamentação existente 

(lacuna não-autêntica) (DINIZ, 2000, p. 85-86). 
115 “A estas lacunas – trata-se quase sempre das denominadas por ZITELMANN de lacunas <inautênticas> - 

qualificamo-las de <lacunas de regulação>. Não se trata de que aqui a lei, se se quiser aplicar sem uma 

complementação, não possibilite uma resposta em absoluto; a resposta teria de ser justamente a questão não 

está regulada e que, por isso, a situação de facto correspondente fica sem consequência jurídica. [...].” 

(LARENZ, 1997, p. 528). 
116 BOBBIO, 1995b, p. 140. 
117 Conforme o capítulo 1.4. 
118 Também poderiam ser classificadas como lacunas de conflito (FERRAZ JR., 2008, p. 222). 
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equivaleriam à falta de uma norma justa, considerada necessária para subsidiar uma decisão 

satisfatória acerca de determinado problema jurídico: 

 

Entende-se também por ‘lacuna’ a falta [...] de uma solução satisfatória, 

ou, em outras palavras, não já a falta de uma norma, mas a falta de uma 

norma justa, isto é, de uma norma que se desejaria que existisse, mas que 

não existe, uma vez que essas lacunas derivam não da consideração do 

ordenamento jurídico como ele é, mas da comparação entre o ordenamento 

jurídico como ele é e como deveria ser, foram chamadas de ‘ideológicas’, 

para distingui-las daquelas que eventualmente se encontrasse, no 

ordenamento jurídico como ele é, e que se podem chamar de ‘reais’. 

(BOBBIO, 1995b, p. 140). 

 

Na visão do autor, as duas espécies de lacunas seriam distintas com relação ao modo pelo 

qual poderiam ser eliminadas. As lacunas impróprias somente seriam completáveis pelo 

legislador, por meio da elaboração de novas normas, já as lacunas próprias também 

poderiam ser completadas pelo intérprete, desde que em conformidade com a legislação 

vigente.119 Da mesma maneira, na perspectiva de Engisch,120 somente as lacunas de lege 

lata poderiam ser colmatadas pelo judiciário, enquanto as de lege ferenda poderiam apenas 

motivar a reformulação do direito por parte do legislador.121 

 

Percebe-se, assim, que, uma vez reconhecida a incompletude do ordenamento jurídico, uma 

das temáticas que passaram a ser mais relevantes para a teoria do direito no que tange à 

identificação de lacunas consiste na legitimidade da atividade integradora pelo Poder 

Judiciário, especialmente nos casos de lacunas axiológicas, isto é, casos nos quais o 

legislador previu uma solução jurídica, que, no entanto, é considerada inadequada pelo órgão 

julgador. 

 

1.6 Outras espécies de lacunas122 

 

Alchourrón e Bulygin defendem que as lacunas normativas não deveriam ser confundidas 

com as lacunas de conhecimento ou de reconhecimento.123 As lacunas de conhecimento 

                                                 
119 BOBBIO, 1995b, p. 143-144. 
120 ENGISCH, 1983, p. 281-282. 
121 Com relação a esse aspecto, Bobbio e Engisch possuíam um entendimento contrário ao de Larenz. 
122 Esse capítulo apresenta algumas espécies de lacunas apontadas pela doutrina. Outras classificações podem 

ser encontradas em PERELMAN, 1968, do qual destaca-se PERELMAN, 1968. 
123 ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1993, p. 63. 
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consistiriam na falta de informações sobre os fatos de determinado caso individual, 

impedindo a constatação da ausência ou da presença das propriedades consideradas 

relevantes para sua resolução. Por sua vez, as lacunas de reconhecimento corresponderiam 

à dificuldade para enquadrar determinado caso individual em algum dos casos previstos 

genericamente na legislação em decorrência da vaguidade semântica dos conceitos 

normativos. 

 

Nas classificações adotadas pela doutrina, costuma-se distinguir também as lacunas patentes 

das lacunas latentes ou ocultas. As lacunas patentes corresponderiam à ausência de normas 

reguladoras que deveriam existir no ordenamento jurídico em razão da própria intenção 

legislativa. Por outro lado, as lacunas patentes ou ocultas ocorreriam diante da presença de 

regras aplicáveis a certo conjunto de casos,124 mas que não se enquadrariam a uma de suas 

hipóteses, tendo em vista, o sentido e a teleologia da lei. Seriam ocultas porque 

aparentemente haveria uma norma aplicável ao caso, entretanto a lacuna consistiria 

justamente na ausência de uma exceção.125 

 

Outra classificação adotada pela doutrina consiste na separação das lacunas voluntárias, 

intencionais ou conhecidas das involuntárias, não intencionais, desconhecidas ou de 

previsão.126 Nas primeiras, o legislador teria transferido consciente e propositalmente a 

responsabilidade da deliberação de normas específicas a outros órgãos legislativos ou aos 

próprios órgãos julgadores, pois a matéria seria complexa e exigiria normas minuciosas, que 

o legislador não se considerava em condições de elaborar. 

 

Nas demais, consideradas involuntárias, o legislador, por não ter observado o direito 

plenamente,127 não teria percebido que determinado problema merecia regulação, seja 

porque as condições históricas não teriam permitido, tendo em vista que a questão não existia 

                                                 
124 Nesse caso, além de representar algo que está ausente no ordenamento jurídico, isto é, “um menos no todo”, 

as lacunas também poderiam ser identificadas como um excesso, um “mais indesejável, não satisfatório.” 

(FERRAZ JR., 2008, p. 221). 
125 “Existe uma lacuna <patente> quando a lei não contém regra alguma para um determinado grupo de casos, 

que lhes seja aplicável – se bem que, segundo a sai própria teleologia, devesse conter tal regra. Falamos de 

uma lacuna <oculta> quando a lei contém precisamente uma regra aplicável a casos desta espécie, mas que, 

segundo o seu sentido e fim, não se ajusta a este determinado grupo de casos, porque não atende à sua 

especificidade, relevante para a valoração. A lacuna consiste aqui na ausência de uma restrição. Por isso, a 

lacuna está <oculta>, porque, ao menos à primeira vista, não falta aqui uma regra aplicável.” (LARENZ, 1997, 

p. 535). 
126 LARENZ, 1997, p. 537; DINIZ, 2000, p. 92-93. 
127 DINIZ, 2000, p. 86-87. 



   40 

na época (lacuna desculpável), seja porque o exame da questão não teria sido 

suficientemente cuidadoso128 e o caso não teria sido analisado completamente (lacuna 

indesculpável). 

 

De acordo com Bobbio, se as lacunas voluntárias ou involuntárias estivessem relacionadas 

a algum motivo imputável ao legislador, consistiriam em lacunas subjetivas. Por outro lado, 

se estivessem relacionadas com o envelhecimento dos textos legislativos, corresponderiam 

a lacunas objetivas.129 

 

A classificação das lacunas em voluntárias e involuntárias considera o sistema jurídico 

como uma totalidade planificada, ao pressupor que o reconhecimento de lacunas não consiste 

na mera ausência de determinado regramento, exigindo que as normas faltantes sejam 

demandadas pelo ordenamento jurídico. Nas palavras de Tercio Sampaio Ferraz Jr.: 

 

[o] sistema das normas toma aqui claramente o sentido de uma totalidade 

planificada e até certo ponto objetiva, à medida que, para que uma lacuna 

seja constatada, não basta que o legislador tenha, conscientemente, deixado 

uma questão em aberto, sendo necessário que a ordem jurídica, como tal 

exija a regra que falta. (FERRAZ JR., 2008, p. 221). 

 

Podendo ser incluídas tanto nas lacunas voluntárias quanto nas involuntárias, as lacunas 

técnicas, também chamadas de intra legem,130 seriam caracterizadas pela ausência das 

condições de aplicabilidade de determinada norma.131 Na percepção de Tercio Sampaio 

Ferraz Jr., as lacunas intra legem seriam um tipo particular de lacunas de conflito,132 

relacionadas à inexistência de critérios para a escolha dentre as diferentes formas de 

aplicabilidade de certa norma.  

 

                                                 
128 FERRAZ JR., 2008, p. 221. 
129 BOBBIO, 1995b, p. 144-145. 
130 Bobbio diferencia as lacunas intra legem das lacunas praeter legem: “As primeiras existem quando as 

regras, expressas para serem muito particulares, não compreendem todos os casos que podem apresentar-se a 

nível dessa particularidade; as segundas têm lugar, ao contrário, quando as normas são muito gerais e revelam, 

no interior das disposições dadas, vazios ou buracos que caberá ao interprete preencher.” (BOBBIO, 1995b, p. 

145). Essa classificação se aproxima da distinção entre lacunas patentes e latentes. 
131 “[P]or exemplo, [uma norma] determina que uma taxa qualquer deve ser paga, mas não diz qual a autoridade 

competente para recebê-la.” (FERRAZ JR., 2008, p. 222). 
132 Essa classificação pressupõe que o sistema jurídico deve ser ordenado e satisfatório (FERRAZ JR., 2008, 

p. 222). 
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Segundo Kelsen, as lacunas técnicas corresponderiam a omissões do legislador quanto a 

aspectos que deveriam ter sido regulamentados para que a aplicação de determinada norma 

fosse possível. Apesar de assumir que referido tipo de lacuna seria considerado factível 

mesmo por aqueles que negam a existência de lacunas no ordenamento jurídico, o autor 

considera que a lacuna técnica não seria nada mais que uma lacuna no sentido originário da 

palavra, isto é, “uma diferença entre um Direito positivo e um Direito ideal”133 ou uma 

“indeterminação que resulta do carácter esquemático da norma”,134 quando deixados certos 

procedimentos para especificação mediante norma de escalão inferior. 

 

O primeiro caso, de descompasso entre o direito positivo e o ideal, corresponderia à hipótese 

na qual a lei determina que, numa compra, o vendedor seria obrigado a entregar a mercadoria 

ou a indenizar os prejuízos causados pelo não cumprimento da entrega, nada estabelecendo 

quanto a quem suportaria os riscos no caso de a coisa ser destruída antes da transferência da 

posse. Já o segundo caso, de indeterminação, trataria da hipótese na qual a lei determina que 

um órgão deva ser criado por eleição, sem estabelecer regras para esse procedimento. 

 

Para Kelsen, não haveria lacunas em nenhuma das duas situações. Na primeira, como a lei 

não prevê exceção para os deveres do vendedor, ele também seria responsável por suportar 

o risco de destruição da mercadoria antes da transferência da posse. Na segunda hipótese, 

como a lei não estabelece procedimento algum, qualquer espécie de eleição seria legal.135  

 

Inseridas na espécie das lacunas técnicas, as lacunas normológicas, propostas por 

Goldschmidt,136 apresentariam conceito um pouco mais restrito do que as anteriores, já que 

a inaplicabilidade da legislação decorreria especificamente da ausência de normas que 

                                                 
133 KELSEN, 1984, p. 342. 
134 KELSEN, 1984, p. 342. 
135 “[...]. Simplesmente não é verdade que o legislador <nada> determine pois o que sucede é que ele não 

determina que o vendedor fica isento da obrigação de entregar a mercadoria ou de indemnizar pelas perdas e 

danos [...]. Como a lei não abre para o caso referido qualquer excepção ao dever do vendedor de entregar a 

coisa ou indemnizar o prejuízo, ela determina que é o vendedor quem suporta o risco. [...]. A segunda hipótese 

apresenta-se quando a lei determina, por hipótese, que um órgão deve ser criado por eleição, mas não regula o 

processo da eleição. Isso significa que qualquer espécie de eleição – eleição de maioria relativa ou maioria 

absoluta, eleição pública ou secreta, etc. – é legal.” (KELSEN, 1984, p. 342) 
136 Goldschmidt também aponta a existência de lacunas dikelógicas, que decorreriam da falta de normas 

requeridas pela justiça, seja porque o legislador não pôde prever, no momento de elaboração das leis, que 

referidas normas seriam necessárias (dikelógicas diretas), seja em decorrência da própria injustiça das leis, que 

impediria sua aplicação (dikelógicas indiretas) (GOLDSCHMIDT, 1987:286-287). 
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seriam requeridas por outras normas, como, por exemplo, leis que não regulam princípios 

constitucionais, decretos que não regulam leis. 

 

A doutrina também costuma classificar as lacunas como iniciais, originárias, primárias, em 

contraposição às posteriores, subsequentes, derivadas ou secundárias.137 Enquanto as 

primeiras corresponderiam àquelas já existentes no momento de origem da ordem normativa, 

as demais apareceriam posteriormente, em decorrência de mudanças nas situações de fato 

ou alterações nos valores da sociedade. As lacunas originárias poderiam ser tanto 

voluntárias quanto involuntárias, já as posteriores apenas poderiam consistir em lacunas 

involuntárias.138 

 

O reconhecimento de lacunas posteriores levaria em conta a concepção de sistema jurídico 

pela qual o ordenamento seria composto por três subsistemas –, (i) de prescrições, (ii) de 

valores e (iii) de realidade social –, admitindo a ocorrência de lacunas diante de colapsos de 

natureza temporal que abalariam a harmonia entre as estruturas desses subsistemas. Nas 

palavras de Tercio Sampaio Ferraz Jr.: 

 

Nessa classificação, o conceito de ‘lacuna’ emerge claramente da 

correlação de diferentes subsistemas, estando aí subentendida a concepção 

de ordenamento, como abarcando um subsistema das prescrições, um 

subsistema dos valores e um subsistema da realidade social tipificada. A 

lacuna ocorre quando se dá uma incongruência de natureza temporal que 

rompe certa harmonia isomórfica que preside, por suposição, a relação 

entre as estruturas dos diferentes subsistemas. (FERRAZ JR., 2008, p. 221-

222). 

 

Considerando essa dinamicidade temporal, seria possível contrapor as lacunas da lei ou 

imanentes às lacunas do direito ou transcendentes,139 sendo que aquelas sempre seriam 

provisórias, pois as lacunas constatadas no sistema legal poderiam ser supridas por sistemas 

supralegais –, como, por exemplo, o costumeiro –, ou, inclusive, pelo próprio sistema 

jurídico considerado em sua totalidade, mediante a junção de todos os seus subsistemas. 

 

                                                 
137 FERRAZ JR., 2008, p. 221-222; LARENZ, 1997, p. 537; ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1993, p. 165-166; 

DINIZ, 2000, p. 92. 
138 Na maioria dos casos, as lacunas secundárias não seriam normativas, mas axiológicas (ALCHOURRÓN; 

BULYGIN, 1993, p. 166). 
139 FERRAZ JR., 2008, p. 221-222; DINIZ, 2000, p. 88. 
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Desse modo, o reconhecimento das lacunas da lei como lacunas provisórias estaria 

relacionado com a concepção do direito como um sistema complexo, composto por vários 

subsistemas e consideraria o ordenamento jurídico do ponto de vista dinâmico, constatando 

que, apesar de apresentar lacunas, posteriormente, ele mesmo seria capaz de fornecer 

subsídios para preenchê-las.140  

 

Diante do entendimento multifário e dinâmico do direito, Maria Helena Diniz propõe que as 

lacunas sejam classificadas em normativas, ontológicas e axiológicas.141 As normativas 

indicariam a falta de norma regulamentadora de determinada situação, as ontológicas 

corresponderiam à presença de normas, que, no entanto, apresentariam descompasso com 

relação aos fatos sociais – em decorrência do progresso técnico, por exemplo –, e as 

axiológicas equivaleriam à existência de normas, cujas soluções seriam insatisfatórias ou 

injustas.142 De acordo com a autora, todas essas espécies seriam completáveis pelo órgão 

julgador: 

 

Como o elaborador de normas jurídicas pretende construir preceitos para o 

futuro, que não é previsível, e, dada a infinita complexidade da vida 

hodierna, submetida a mutações constantes, não consegue abarcar em suas 

fórmulas todas as hipóteses possíveis de conduta, o juiz encontra-se, 

algumas vezes, de fato, ante a questão problemática de decidir casos não 

previstos pelas norma jurídicas (lacuna normativa), normados injustamente 

(lacuna axiológica) ou estabelecidos em preceitos não correspondentes à 

realidade fático-social (lacuna ontológica). Daí a importante missão dos 

arts. 4.º e 5.º da Lei de Introdução [ao Código Civil – atual Lei de 

introdução às Normas do Direito Brasileiro], que dão ao magistrado, que 

não pode furtar-se a uma decisão, a possibilidade de integrar essas lacunas, 

de forma que possa chegar a uma solução adequada [...]. (DINIZ, 2000, p. 

279). 

 

Com esse breve panorama, percebe-se que as espécies de lacunas são as mais variadas 

possíveis e suas diversas classificações estão intimamente relacionadas à própria maneira 

como são definidas e reconhecidas. Diante da ausência de consenso doutrinário sobre o tema, 

revela-se a importância do desenvolvimento da presente dissertação, pois acredita-se que o 

estudo de decisões possa contribuir para a extração de conclusões acerca dos problemas 

                                                 
140 “O sistema das normas seria dotado, nesse caso, de uma dinamicidade própria, capaz de revelar as lacunas 

e, num momento subsequente, fornecer as condições de seu preenchimento.” (FERRAZ JR., 2008, p. 222). 
141 DINIZ, 2000, p. 95. 
142 Pode-se inferir que, para Alchourrón e Bulygin, a distinção entre lacunas ontológicas e axiológicas não 

faria sentido, porque a presença de uma nova propriedade só poderia criar um problema se fosse valorada como 

relevante (ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1993, p. 167). 



   44 

relacionados à identificação e colmatação das lacunas sob a perspectiva dos próprios órgãos 

julgadores. 
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2 SELEÇÃO DE DECISÕES 

 

2.1 Universo de acórdãos 

 

Decidiu-se que o universo de casos seria composto por todos os acórdãos encontrados 

mediante ferramenta de busca de jurisprudência do site do Supremo Tribunal Federal143 com 

a utilização dos termos “lacuna$”,144-145 julgados desde 05 de outubro de 1998, data de 

promulgação da atual Constituição Federal, e publicados até o dia 31 de dezembro de 2012. 

 

Quadro 1 – Acórdãos analisados na dissertação 

 

Processo Relator Julgamento Publicação Órgão Julgador 

MS 30.312 AgR Dias Toffoli 27.11.2012 14.12.2012 Primeira Turma 

MS 30.585 
Ricardo 

Lewandowski 
12.09.2012 28.11.2012 Tribunal Pleno 

MI 1.011 AgR 
Ricardo 

Lewandowski 
10.05.2012 30.05.2012 Tribunal Pleno 

MI 2.934 AgR Marco Aurélio 30.11.2011 19.12.2011 Tribunal Pleno 

MI 765 AgR Dias Toffoli 30.11.2011 01.02.2012 Tribunal Pleno 

RE 566.621 Ellen Gracie 04.08.2011 11.10.2011 Tribunal Pleno 

MI 1.169 AgR Cármen Lúcia 01.08.2011 22.08.2011 Tribunal Pleno 

MI 3.712 AgR Cármen Lúcia 09.06.2011 03.08.2011 Tribunal Pleno 

ADPF 132 Ayres Britto 05.05.2011 14.10.2011 Tribunal Pleno 

ADI 4.277 Ayres Britto 05.05.2011 14.10.2011 Tribunal Pleno 

HC 97.261 Joaquim Barbosa 12.04.2011 03.05.2011 Segunda Turma 

MI 2.180 ED ED Cármen Lúcia 24.03.2011 12.04.2011 Tribunal Pleno 

HC 101.754 Ellen Gracie 08.06.2010 25.06.2010 Segunda Turma 

MI 766 AgR Joaquim Barbosa 21.10.2009 13.11.2009 Tribunal Pleno 

HC 94.777 Menezes Direito 05.08.2008 19.09.2008 Primeira Turma 

HC 94.585 Ellen Gracie 24.06.2008 22.08.2008 Segunda Turma 

HC 92.926 Ellen Gracie 27.05.2008 13.06.2008 Segunda Turma 

HC 93.620 Eros Grau 08.04.2008 15.08.2008 Segunda Turma 

                                                 
143 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp> Acesso em: 18 

jul. 2017.  
144 Termo que localiza acórdãos em cujo inteiro teor esteja a palavra lacuna ou a palavra lacunas. 
145 No dia 07 de julho de 2015, foram encontrados 86 acórdãos. Acredita-se que existam outros acórdãos sobre 

o assunto, mas considerou-se que “lacuna$” seria o termo mais adequado.  

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp


   46 

HC 93.071 Menezes Direito 18.03.2008 02.05.2008 Primeira Turma 

MS 25.871 Cezar Peluso 11.02.2008 04.04.2008 Tribunal Pleno 

MI 712 Eros Grau 25.10.2007 31.10.2008 Tribunal Pleno 

MI 708 Gilmar Mendes 25.10.2007 31.10.2008 Tribunal Pleno 

MI 670 

Maurício Corrêa 

P/acórdão: Gilmar 

Mendes 

25.10.2007 31.10.2008 Tribunal Pleno 

MI 751 AgR 
Ricardo 

Lewandowski 
11.10.2007 09.11.2007 Tribunal Pleno 

Pet 3.825 QO 

Sepúlveda Pertence 

P/acórdão: Gilmar 

Mendes 

10.10.2007 04.04.2008 Tribunal Pleno 

Inq 2.411 QO Gilmar Mendes 10.10.2007 25.04.2008 Tribunal Pleno 

MS 26.603 Celso de Mello 04.10.2007 19.12.2008 Tribunal Pleno 

MI 721 Marco Aurélio 30.08.2007 30.11.2007 Tribunal Pleno 

ADI 3.682 Gilmar Mendes 09.05.2007 06.09.2007 Tribunal Pleno 

ADI 3.645 Ellen Gracie 31.05.2006 01.09.2006 Tribunal Pleno 

MS 24.849 Celso de Mello 22.06.2005 29.09.2006 Tribunal Pleno 

MS 24.831 Celso de Mello 22.06.2005 04.08.2006 Tribunal Pleno 

RMS 24.334 Gilmar Mendes 31.05.2005 26.08.2005 Segunda Turma 

MI 701 Marco Aurélio 29.09.2004 04.02.2005 Tribunal Pleno 

RE 240.406 ED Carlos Velloso 30.03.2004 30.04.2004 Segunda Turma 

MS 24.501 Carlos Velloso 18.02.2004 06.08.2004 Tribunal Pleno 

MS 24.615 ED Nelson Jobim 25.09.2003 30.04.2004 Tribunal Pleno 

MI 589 Gilmar Mendes 15.05.2003 27.06.2003 Tribunal Pleno 

ADI 2.656 Maurício Corrêa 08.05.2003 01.08.2003 Tribunal Pleno 

ADI 2.396 Ellen Gracie 08.05.2003 01.08.2003 Tribunal Pleno 

RE 194.382 Maurício Corrêa 25.04.2001 25.04.2003 Tribunal Pleno 

ADI 1.289 EI Gilmar Mendes 03.04.2003 27.02.2004 Tribunal Pleno 

Ext 785 ED Carlos Velloso 27.03.2003 20.06.2003 Tribunal Pleno 

SS 1.945 AgR 

AgR AgR QO 

Marco Aurélio 

P/acórdão: Gilmar 

Mendes 

19.12.2002 01.08.2003 Tribunal Pleno 

RE 158.834 

Sepúlveda Pertence 

P/acórdão: Marco 

Aurélio 

23.10.2002 05.09.2003 Tribunal Pleno 

Pet 2.720 QO Moreira Alves 17.09.2002 11.10.2002 Primeira Turma 

MI 628 Sydney Sanches 19.08.2002 25.10.2002 Tribunal Pleno 

ADI 2.667 MC Celso de Mello 19.06.2002 12.03.2004 Tribunal Pleno 
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HC 81.814 AgR Moreira Alves 08.05.2002 14.06.2002 Tribunal Pleno 

HC 81.837 AgR Moreira Alves 08.05.2002 21.06.2002 Tribunal Pleno 

MI 485 Maurício Corrêa 25.04.2002 23.08.2002 Tribunal Pleno 

AI 195.556 AgR Moreira Alves 26.03.2002 17.05.2002 Primeira Turma 

ADI 2.396 MC Ellen Gracie 26.09.2001 14.12.2001 Tribunal Pleno 

MI 542 Celso de Mello 29.08.2001 28.06.2002 Tribunal Pleno 

RE 291.690 AgR Maurício Corrêa 28.08.2001 16.11.2001 Segunda Turma 

Pet 2.326 AgR Sydney Sanches 12.06.2001 24.08.2001 Primeira Turma 

RE 270.888 AgR Maurício Corrêa 17.04.2001 25.05.2001 Segunda Turma 

RE 253.247 AgR Maurício Corrêa 27.03.2001 04.05.2001 Segunda Turma 

CR 7.870 AgR 

AgR 
Carlos Velloso 07.03.2001 19.04.2001 Tribunal Pleno 

RE 235.643 ED Sepúlveda Pertence 03.10.2000 24.11.2000 Primeira Turma 

RE 226.855 Moreira Alves 31.08.2000 13.10.2000 Tribunal Pleno 

Pet 1.903 AgR Néri da Silveira 01.03.2000 06.09.2001 Tribunal Pleno 

Pet 1.863 QO Moreira Alves 07.12.1999 14.04.2000 Primeira Turma 

HC 79.570 QO Marco Aurélio 10.11.1999 01.08.2003 Tribunal Pleno 

RE 205.575 Ilmar Galvão 24.08.1999 05.11.1999 Primeira Turma 

HC 78.876 Maurício Corrêa 30.03.1999 28.05.1999 Segunda Turma 

HC 76.689 Sepúlveda Pertence 22.09.1998 06.11.1998 Primeira Turma 

RE 196.569 Ilmar Galvão 09.09.1998 29.11.2002 Tribunal Pleno 

MI 506 Néri da Silveira 05.06.1997 20.04.2001 Tribunal Pleno 

RE 193.817 Ilmar Galvão 23.10.1996 10.08.2001 Tribunal Pleno 

HC 73.257 Maurício Corrêa 23.02.1996 03.05.1996 Segunda Turma 

ADI 1.086 MC Ilmar Galvão 01.08.1994 16.09.1994 Tribunal Pleno 

HC 70.389 

Sydney Sanches 

P/acórdão: Celso de 

Mello 

23.06.1994 10.08.2001 Tribunal Pleno 

MI 20 Celso de Mello 19.05.1994 22.11.1996 Tribunal Pleno 

RE 149.922 Ilmar Galvão 23.02.1994 29.04.1994 Tribunal Pleno 

ADI 903 MC Celso de Mello 14.10.1993 24.10.1997 Tribunal Pleno 

HC 70.440 Marco Aurélio 28.09.1993 17.12.1993 Segunda Turma 

AI 150.617 AgR Marco Aurélio 22.06.1993 20.08.1993 Segunda Turma 

MI 144 Sepúlveda Pertence 03.08.1992 28.05.1993 Tribunal Pleno 

RE 135.637 Moreira Alves 25.06.1991 16.08.1991 Primeira Turma 

ADI 513 Célio Borja 14.06.1991 30.10.1992 Tribunal Pleno 

RE 130.552 Moreira Alves 04.06.1991 28.06.1991 Primeira Turma 
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MI 283 Sepúlveda Pertence 20.03.1991 14.11.1991 Tribunal Pleno 

MI 58 

Carlos Velloso 

P/acórdão: Celso de 

Mello 

14.12.1990 19.04.1991 Tribunal Pleno 

MI 81 AgR Celso de Mello 20.04.1990 25.05.1990 Tribunal Pleno 

MI 4 Moreira Alves 13.10.1988 22.11.1991 Tribunal Pleno 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

2.2 Estruturação da análise 

 

Apesar de a presente dissertação se propor, em especial, a investigar se os Ministros admitem 

identificar e colmatar lacunas axiológicas e apresentam justificativas para fazê-lo, percebeu-

se que as questões enfrentadas pela Corte relacionadas ao tema das lacunas eram as mais 

variadas possíveis. Para sistematizar a análise das decisões da Suprema Corte, os acórdãos 

foram agrupados tendo em vista a identificação de alguns aspectos comuns quanto à temática 

das lacunas. Cada um desses agrupamentos foi analisado em um capítulo da presente 

dissertação. 

 

Quadro 2 – Acórdãos analisados em cada capítulo da dissertação146 

 

Capítulos Acórdãos 

Existência de solução no 

ordenamento 

ADI 513 – Ext 785 ED – MS 24.615 ED – HC 93.071 

– HC 93.620 – HC 92.926 – HC 94.585 – MS 25.871 

– RE 566.621 

Silêncio eloquente 
RE 130.552 – RE 135.637 – HC 81.814 AgR – HC 

81.837 AgR – HC 94.777 – HC 101.754 – MS 30.585 

Lacunas jurisprudenciais147 MI 283 

Lacunas técnicas  

MI 144 – MI 81 AgR – MI 58 – MI 506 – MI 542 – 

MI 628 – MI 589 – MI 701 – ADI 3.682 – MI 751 AgR 

– MI 20 – MI 485 – MI 670 – MI 708 – MI 712 – MI 

721 – MI 2.180 ED ED – MI 3.712 AgR – MI 1.169 

AgR – MI 2.934 AgR – MI 765 AgR – MI 766 AgR – 

MI 1.011 AgR 

                                                 
146 O HC 78.876 foi considerado impertinente para o estudo por não tratar de lacunas. 
147 Pode-se considerar que a lacuna mencionada no acórdão do MS 30.312 AgR apresenta semelhanças com 

essa classificação. Afinal, a Corte relata a possibilidade da existência de lacunas em títulos judiciais e, portanto, 

em decisões judiciais. De todo modo, considerando que os Ministros não se aprofundam sobre o assunto, 

decidiu-se desconsiderar o acórdão na presente análise. 
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Lacunas normativas 

RE 196.569 – RE 205.575 – RE 226.855 – RE 235.643 

ED – RE 253.247 AgR – RE 270.888 AgR – RE 

291.690 AgR – Pet 1.863 QO – Pet 1.903 AgR – Pet 

2.326 AgR – Pet 2.720 QO – MS 24.501 – MS 24.831 

– MS 24.849 – MS 26.603 

Lacunas normativas no direito penal HC 70.440 – HC 73.257 – HC 97.261 

Lacunas de reconhecimento HC 70.389 – HC 76.689 

Lacunas axiológicas 
HC 79.570 QO – SS 1.945 AgR AgR AgR QO – 
RMS 24.334 – Pet 3.825 QO – Inq 2.411 QO – ADPF 

132 – ADI 4.277 

Lacunas temporárias MI 4 – CR 7.870 AgR AgR –ADI 1.289 EI 

Lacunas nas normas federais 

AI 150.617 AgR – ADI 903 MC – ADI 1.086 MC – 

ADI 2.667 MC – RE 149.922 – RE 193.817 – RE 

194.382 – AI 195.556 AgR – RE 158.834 – ADI 2.396 

MC – ADI 2.396 – ADI 2.656 – RE 240.406 ED – ADI 

3.645 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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3 ANÁLISE DAS DECISÕES 

 

3.1 Existência de solução explícita no ordenamento jurídico 

 

Dentro do universo de acórdãos analisados, o STF decidiu que não existiriam lacunas porque 

o próprio ordenamento jurídico já solucionava as questões submetidas a sua análise nos 

seguintes casos: do coeficiente de atualização do imposto de renda (ADI 513), do recurso de 

decisão do Ministro do Estado da Justiça referente à condição de refugiado (Ext 785 ED), 

da competência para o julgamento de mandado de segurança contra decisão da Presidência 

de Colégio Recursal (MS 24.615 ED), do critério da exacerbação de pena em furto 

qualificado pelo concurso de agentes (HC 93.071, HC 93.620, HC 92.926 e HC 94.585), do 

reajuste anual dos proventos de servidor público aposentado (MS 25.871) e do prazo para a 

repetição ou compensação de indébito relativo a tributo sujeito a lançamento por 

homologação (RE 566.621).  

 

3.1.1 Caso do coeficiente de atualização do imposto de renda 

 

A ADI 513 foi proposta contra o parágrafo único do artigo 11 da Lei n. 8.134/90,148-149 que 

determinava a atualização do imposto de renda por coeficiente que correspondia a um doze 

avos da soma das variações do BTN aferidas entre janeiro de 1991 e cada um dos meses do 

ano anterior. Alegou-se que o dispositivo normativo ofenderia o artigo 5º, XXXVI da 

Constituição Federal150 por determinar critérios de reajuste do imposto que alcançariam fatos 

geradores anteriores à sua vigência. 

 

A ADI 513 também impugnou o Manual para Preenchimento da Declaração de 

Rendimentos, ato normativo emanado pelo Diretor da Receita Federal, na parte em que 

determinava a atualização do saldo do imposto pelo coeficiente de 3,70. Sustentou-se que o 

                                                 
148 “Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será determinado com 

observância das seguintes normas: [...] Parágrafo único. O coeficiente de correção monetária (inciso III) 

corresponderá a um doze avos da soma das variações do valor do Bônus do Tesouro Nacional - BTN, apuradas 

entre o mês de janeiro do exercício financeiro e cada um dos meses do ano-base. A apuração será feita até a 

segunda casa decimal, desprezando-se as outras.” (Lei n. 8.134/90). 
149 O parágrafo único do artigo 11 foi revogado, posteriormente, pela Lei n. 8.383/91. 
150 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito 

e a coisa julgada;” (Constituição Federal de 1988). 
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índice de 3,08 seria o valor obtido com o cálculo previsto no parágrafo único do artigo 11 

da Lei n. 8.134/90, mas a Receita Federal teria o elevado para 3,70, por ter aplicado a Lei n. 

8.177/91. Desse modo, o Manual teria estabelecido um aumento disfarçado do imposto, 

contrariando o artigo 150, I e III, b, da CF.151 

 

Por unanimidade, o Tribunal, não conheceu da ADI quanto ao Manual e, na parte em que 

conheceu a ação, julgou procedente, para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único 

do artigo 11 da Lei n. 8.134/90. O Ministro Célio Borja, relator, destacou que, no sistema 

anterior à Lei n. 7.713/88, o fato gerador ocorria a 31 de dezembro do ano base, mas, com 

seu sistema de bases correntes, o imposto teria se tornado devido na medida em que os 

rendimentos fossem percebidos. 

 

A Lei n. 8.134/90 teria mantido o sistema de bases correntes, com recolhimento mensal do 

imposto, inovando quanto ao ajuste anual. Com relação a essa nova exigibilidade, o Ministro 

destacou que o coeficiente fixado não correspondia à mera atualização do valor da moeda e, 

portanto, não poderia se beneficiar dos precedentes do STF que teriam concedido eficácia 

imediata à norma instituidora de índices de mera atualização. Diante disso, haveria retroação 

ao aplicar-se à cobrança do tributo, norma que seria posterior ao respectivo fato gerador, em 

desrespeito ao artigo 150, III, a e b, da CF.152 

 

O relator observou, ademais, que o Advogado-Geral da União teria suscitado a conveniência 

de declarar-se a inconstitucionalidade da norma sem a cominação de nulidade, a fim de evitar 

lacuna jurídica ameaçadora. Entretanto, de acordo com o Ministro, essa lacuna sequer 

chegaria a existir, pois, nos termos do artigo 144 do CTN,153 o cálculo do montante do tributo 

devido reger-se-ia pela lei então vigente, ainda que fosse modificada ou revogada 

posteriormente.154 

                                                 
151 “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; [...] III - cobrar 

tributos: [...] b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;” 

(Constituição Federal de 1988). 
152 “Art. 150. [...] I - [...] a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os 

houver instituído ou aumentado;” (Constituição Federal de 1988). 
153 “Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então 

vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.” (Código Tributário Nacional). 
154 “Tenho, também, que o Supremo Tribunal não deve, por vedação constitucional, agir como legislador 

positivo. Nem nos deparamos, a meu juízo, com lacuna legislativa porque, segundo clara disposição do artigo 

144 do CTN, o lançamento – que compreende o cálculo do montante do tributo devido (art. 142 CTN) – rege-
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3.1.2 Caso do recurso de decisão do Ministro do Estado da Justiça 

referente à condição de refugiado 

 

Na Ext 785, o pedido de extradição, formulado pelo governo dos Estados Unidos Mexicanos, 

havia sido deferido. Posteriormente, o Plenário, em questão de ordem, decidiu suspender o 

processo, em virtude do pedido de reconhecimento da condição de refugiado formulado pelo 

extraditando perante o CONARE. Por sua vez, diante da notícia de indeferimento do recurso 

do extraditando ao Ministro de Estado da Justiça contra a decisão proferida pelo CONARE, 

o processo retomou seu andamento normal. 

 

ED foram opostos, sob a alegação, preliminarmente, de que o processo de refúgio ainda não 

teria terminado, considerando a ausência de cientificação do inteiro teor da decisão proferida 

pelo Ministro de Estado da Justiça e a possibilidade de recurso ao Presidente da República. 

Além disso, o extraditando sustentou a nulidade da decisão embargada, tendo em vista a falta 

de apreciação de algumas questões por parte da Corte. 

 

De acordo com manifestação do Procurador-Geral da República, ao contrário do que foi 

alegado, a decisão do Ministro de Estado da Justiça não seria passível de recurso, nos termos 

do artigo 31 da Lei n. 9.474/97,155 que define mecanismos para a implementação do Estatuto 

dos Refugiados. Sendo assim, não haveria lacuna que permitisse colmatação pela Lei n. 

9.784/99, que, inclusive, em seu artigo 69,156 determinaria que os processos específicos 

continuariam a reger-se por lei própria. 

 

Por unanimidade, os embargos declaratórios não foram providos pelo Tribunal. O Ministro 

Carlos Velloso, relator do caso, concordou com o parecer do PGR, destacando que: “Não há 

espaço, portanto, para aplicação subsidiária da Lei n. 9.874/99 [sic], dado que, como é 

                                                 
se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.” (STF. ADI 513, j. 14.06.1991, 

DJ 30.10.1992, voto do Ministro Relator Célio Borja, fls. 72-73). 
155 “Art. 31. A decisão do Ministro de Estado da Justiça não será passível de recurso, devendo ser notificada 

ao CONARE, para ciência do solicitante, e ao Departamento de Polícia Federal, para as providências devidas.” 

(Lei n. 9.474/97). 
156 “Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes 

apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.” (Lei n. 9.784/99). 
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sabido, a aplicação subsidiária ocorre no vazio da norma específica.”157 Ademais, considerou 

inexistentes quaisquer das omissões levantadas pelo embargante.  

 

3.1.3 Caso da competência para o julgamento de mandado de segurança 

contra decisão da Presidência de Colégio Recursal 

 

O MS 24.615, impetrado contra decisão da Presidência do Segundo Colégio Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis do Foro Regional de São Miguel Paulista, não foi conhecido sob 

o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal não teria competência para processar e 

julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra atos ou decisões emanados 

de Turma Recursais dos Juizados Especiais. 

 

Em decorrência disso, foram opostos ED, alegando que a Constituição Federal seria omissa 

quanto ao Tribunal competente para apreciar mandado de segurança impetrado contra tais 

órgãos. Diante disso, requereu-se que a Corte Constitucional se posicionasse sobre quem 

seria competente, encaminhando os autos do processo. 

 

O Tribunal rejeitou os embargos de declaração, por maioria, vencidos os Ministros Marco 

Aurélio, Joaquim Barbosa e Ayres Britto. O Ministro Relator Nelson Jobim considerou que 

não haveria lacuna ou omissão a ser suprida, não competindo ao Supremo Tribunal Federal 

indicar o órgão competente para processar e julgar o processo em análise. 

 

Entretanto, o Ministro Marco Aurélio, apesar de considerar que o Supremo não poderia ser 

tomado como órgão consultivo, destacou que, no caso em tela, diante da avocação de 

competência do STF para o julgamento de habeas corpus com origem em Turmas Recursais, 

poder-se-ia considerar que o Tribunal também seria competente para o processamento de 

mandado de segurança com a mesma origem. 

 

                                                 
157 STF. Ext 785 ED, j. 27.03.2003, DJ 20.06.2003, voto do Ministro Relator Carlos Velloso, fl. 458. 
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Diante disso, esclareceu entender competente, nos termos do artigo 21, VI da Lei Orgânica 

da Magistratura Nacional,158 o Tribunal de Justiça vinculado ao Juizado Especial ou Turma 

Recursal, ordenando a remessa dos autos. Nas palavras do Ministro: 

 

[...] no caso, tendo em conta essa peculiaridade, peço vênia ao obre 

ministro relator para prover os declaratórios. Ao fazê-lo, concluo que 

competente para julgar o mandado de segurança, segundo a própria 

LOMAN – artigo 21, VI -, é o Tribunal de Justiça a que esteja vinculado o 

juizado especial ou a turma recursal do juizado especial, determinando, 

então, sejam a ele remetidos os autos. (STF. MS 24.615 ED, Ministro 

Relator Nelson Jobim, j. 25.09.2003, DJ 30.04.2004, voto do Ministro 

Marco Aurélio, fls. 1349-1350). 

 

3.1.4 Caso do critério da exacerbação de pena em furto qualificado pelo 

concurso de agentes 

 

Nos HCs 93.071, 93.620, 92.926 e 94.585, os pacientes pretendiam que fosse aplicado ao 

furto qualificado pelo concurso de agentes (artigo 155, § 4º, do CP)159 o mesmo critério de 

exacerbação de pena previsto para o roubo praticado em concurso de agentes (artigo 157, § 

2º, do CP),160 sustentando que, como a disciplina prevista para o furto seria mais grave, 

haveria violação aos princípios da proporcionalidade e da isonomia, assim como afronta à 

Constituição Federal e, por isso, caberia o uso de analogia in bonam partem. 

 

Em todos esses casos, o pedido de habeas corpus foi indeferido por unanimidade. O 

principal argumento utilizado para que a analogia não fosse aplicada consistiu na falta de 

lacuna que autorizaria seu uso, diante da existência de norma que trata especificamente da 

questão em análise. Em decorrência disso, a utilização da disciplina prevista em outro 

dispositivo poderia representar (i) uma ofensa ao princípio da legalidade, assim como (ii) 

uma revogação de expresso texto legal. 

 

                                                 
158 “Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente: [...] VI - julgar, originariamente, os mandados de 

segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (Lei 

Orgânica da Magistratura Nacional). 
159 Furto. “Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro 

anos, e multa. [...] Furto qualificado § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é 

cometido: [...] IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.” (Código Penal). 
160 “Roubo. Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência 

a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, 

de quatro a dez anos, e multa. [...] § 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: [...] II - se há o concurso 

de duas ou mais pessoas;” (Código Penal). 
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No HC 93.071, o relator, Ministro Menezes Direito, não adotou o critério de exacerbação do 

roubo para o furto porque, segundo ele, ao contrariar a disciplina prevista pelo § 4º do artigo 

155 do Código Penal, o uso da analogia ofenderia o princípio da legalidade. Nesse sentido, 

citou parecer da PGR, no qual se destacou que, havendo dispositivo legal definindo o 

quantum de pena a ser aplicado ao crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, seria 

inviável a aplicação analógica, que pressupõe uma lacuna involuntária inexistente no caso 

concreto: 

 

No que concerne à aplicação, por analogia, do critério de exasperação da 

pena previsto no roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (1/3 

sobre a pena do roubo simples) para o furto qualificado pelo concurso de 

agentes, verifico que também não há possibilidade de se conceder a ordem 

de habeas corpus. [...]. 

Conforme ressaltou o Subprocurador-Geral da República [...], em seu 

parecer, que [...] adoto como razão de decidir, ‘a qualificadora do § 4º, do 

art. 155, do CP, não se confunde, em seus efeitos, com a majorante do § 

2º, do art. 157, do CP. Existindo na norma penal vigente dispositivo legal 

definindo o quantum de pena a ser aplicado ao crime de fruto qualificado 

pelo concurso de agentes, torna-se inviável a aplicação analógica do 

aumento de pena previsto no art. 157, § 2º, CP, sob pena de ofensa ao 

princípio da legalidade. A analogia pressupõe, para o seu uso, uma lacuna 

involuntária (art. 4º da LICC), o que não ocorre no caso. [...]’ (STF. HC 

93.071, j. 18.03.2008, DJ 02.05.2008, voto do Ministro Relator Menezes 

Direito, fls. 626-627). 

 

Por sua vez, no HC 93.620, o Ministro Relator Eros Grau destacou que, existindo previsão 

específica do aumento de pena para o furto, a analogia, conforme parecer do Ministério 

Público, não poderia ser utilizada para revogar expresso texto legal.161 Por fim, nos HCs 

92.926 e 94.585, a Ministra Relatora Ellen Gracie sustentou que, como não haveria lacuna 

com relação ao quantum de aumento da pena para o crime de furto qualificado, a analogia 

não poderia ser aplicada,162 devendo ser observado o princípio da legalidade.  

 

                                                 
161 “Esse argumento foi convincentemente rechaçado no parecer ministerial, cujo trecho adoto como razão de 

decidir: ‘[...] havendo norma específica regulando o concurso de pessoas no delito de furto – art. 155, § 4º, 

IV, CP -, tornando-o qualificado, não se admite a aplicação de majorante relativa ao crime de roubo (art. 

157, § 2º, II, CP), mesmo sob a justificativa da analogia in bonam partem. Sobre o tema, o acórdão 

combatido destacou que não se pode recorrer à analogia como se esta pudesse revogar expresso texto legal, 

como pretende a impetrante in casu.’ (STF. HC 93.620, j. 08.04.2008, DJ 15.08.2008, voto do Ministro 

Relator Eros Grau, fl. 525). 
162 “3. O recurso ao processo de integração da norma, via analogia, pressupõe lacuna ou omissão normativa 

(art. 4º, LICC), o que não verifico na questão ora em análise.” (STF. HC 92.926, j. 27.05.2008, DJ 13.06.2008, 

voto da Ministra Relatora Ellen Gracie, fl. 737; STF. HC 94.585, j. 24.06.2008, DJ 22.08.2008, voto da 

Ministra Relatora Ellen Gracie, fl. 593). 
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3.1.5 Caso do reajuste anual dos proventos de servidor público aposentado 

 

O MS 25.871, com pedido de liminar, foi impetrado por servidor público aposentado contra 

ato omissivo do Tribunal de Contas da União, para compeli-lo a proceder ao reajuste anual 

dos proventos, em 5,405% para o exercício de 2005, nos termos do artigo 40, § 8º, da 

Constituição Federal,163 do artigo 15 da Lei n. 10.887/04,164 do artigo 65, caput e § único, 

da Orientação Normativa n. 03/04, do Ministério da Previdência Social,165 e do § 1º do artigo 

1º da Portaria MPS n. 822/05 e seu anexo I.166 

 

Por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, o Tribunal concedeu a segurança. Segundo 

o relator, Ministro Cezar Peluso, o impetrante teria direito subjetivo, líquido e certo, ao 

reajuste anual pleiteado: enquanto o artigo 40, § 8º, da CF asseguraria o reacerto dos 

benefícios conforme critérios estabelecidos em lei; o artigo 9º da Lei n. 9.717/98167 teria 

delegado a competência para a fixação de regras gerais atinentes ao regime previdenciário 

ao Ministério da Previdência Social; por sua vez, a Orientação Normativa n. 03 tratou de 

preencher a lacuna referente aos índices, estabelecendo o uso do Regime Geral da 

Previdência Social; e, por fim, coube à Portaria MPS n. 822/05 fixar o percentual aplicável. 

 

                                                 
163 “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo 

e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. [...] 

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, 

conforme critérios estabelecidos em lei.” (Constituição Federal de 1988). 
164 “Art. 15. Os proventos de aposentadoria e as pensões de que tratam os arts. 1o e 2o desta Lei serão 

reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social.” (Lei 

n. 10.887/04, com redação anterior à Medida Provisória n. 431/08). 
165 “Art. 65. Os benefícios de aposentadoria e pensão, de que tratam os art. 47,48, 49, 50, 51, 54 e 55 serão 

reajustados para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data em que se der o reajuste 

dos benefícios do RGPS, de acordo com a variação do índice definido em lei pelo ente federativo. Parágrafo 

único. Na ausência de definição do índice de reajustamento pelo ente, os benefícios serão corrigidos pelos 

mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS.” (Orientação Normativa SPS/MPS n. 03/04, revogada, 

posteriormente, pela Orientação Normativa SPS/MPS n. 01/07). 
166 “Art. 1º Os benefícios mantidos pela Previdência Social serão reajustados, a partir de 1º de maio de 2005, 

em seis inteiros e trezentos e cinquenta e cinco milésimos por cento. § 1º Os benefícios concedidos pela 

Previdência Social em data posterior a 1º de junho de 2004 serão reajustados de acordo com os percentuais 

indicados no Anexo I desta Portaria.” (Portaria MPS n. 822/05). 
167 “Art. 9º Compete à União, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência Social: I - a orientação, 

supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos 

militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e dos fundos a que se refere o art. 6º, 

para o fiel cumprimento dos dispositivos desta Lei;” (Lei n. 9.717/98). 
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3.1.6 Caso do prazo para a repetição ou compensação de indébito relativo 

a tributo sujeito a lançamento por homologação 

 

O RE 566.621 foi interposto contra acórdão que considerou inconstitucional a 2ª parte do 

artigo 4º da LC n. 118/05,168 tendo em vista que o artigo 3º da mesma lei169 somente poderia 

ter eficácia prospectiva, pois não teria índole interpretativa como insinuado pelo referido 

artigo 4º. Alegou-se que o dispositivo legal que determinou a aplicação retroativa da 

interpretação autêntica atribuída ao artigo 168 do CTN,170 relativamente ao prazo para a 

repetição de indébito tributário, seria constitucional, tendo em vista que, como dispositivo 

meramente interpretativo, não violaria o artigo 5º, XXXVI da Constituição.171 

 

Por maioria, negou-se provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da relatora, 

vencidos os Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. A 

relatora, Ministra Ellen Gracie, observou que, antes da LC n. 118/05, a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça estava consolidada no sentido de que o prazo para a repetição 

ou compensação de indébito relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação seria 

de dez anos. Sendo assim, a interpretação imposta pela LC teria implicado a redução do 

prazo, de dez para cinco anos. 

 

Segundo a relatora, tendo em vista que o artigo 3º da LC n. 118/05 não consistiria em norma 

meramente interpretativa, sua aplicação retroativa ou imediata172 implicaria violação à 

segurança jurídica. No entanto, como a alargada vacatio legis de 120 dias prevista pela 

                                                 
168 “Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado, quanto ao art. 3o, o 

disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.” (Lei 

Complementar n. 118/05). “Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja 

expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;” 

(Código Tributário Nacional). 
169 “Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – 

Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por 

homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.” (Lei 

Complementar n. 118/05). 
170 “Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados: 

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; II - na hipótese do 

inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a 

decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.” (Código 

Tributário Nacional). 
171 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito 

e a coisa julgada;” (Constituição Federal de 1988). 
172 Isto é, aos processos ajuizados logo após a publicação da lei complementar. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm#art106i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm#art106i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm#art168i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm#art150§1
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própria LC corresponderia a um período suficiente, o artigo 3º poderia ser aplicado de forma 

irrestrita a todas as ações interpostas posteriormente ao início da vigência da lei 

complementar.173  

 

Nesse ponto, a Ministra também considerou que o legislador não pretendeu aderir à regra de 

transição do artigo 2028 do CC.174 De acordo com a relatora, se a LC tivesse fixado o novo 

prazo para repetição e compensação de tributos sem estabelecer sua aplicação retroativa, 

ficando omissa com relação a esse aspecto, permitiria a aplicação analógica do Código Civil. 

Entretanto, como a própria norma estabeleceu o prazo de 120 dias,175 inexistiria a lacuna 

necessária para a utilização de analogia: 

 
[...]. Tivesse estabelecido o novo prazo para repetição e compensação de 

tributos sem determinar sua aplicação retroativa, quedando silente no 

ponto, permitiria a aplicação do art. 2.028 do CC por analogia, mecanismo 

que se viabilizaria tendo em conta o princípio da unidade do ordenamento 

jurídico e a própria regra do artigo 108, I, do CTN, que coloca a analogia 

como método preferencial de integração da legislação tributária. Ocorre 

que não o fez e que a utilização da analogia pressupõe lacuna, o que, no 

caso da LC 118/05, inexiste. (STF. RE 566.621, j. 04.08.2011, DJ 

11.10.2011, voto da Ministra Relatora Ellen Gracie, fls. 298-299). 

 

3.1.7 A ausência de lacunas diante da existência de soluções explícitas no 

ordenamento jurídico 

 

Percebe-se que, nos acórdãos estudados no presente capítulo, o Supremo Tribunal Federal 

considera que existem dispositivos no ordenamento jurídico que expressamente atribuem 

soluções para cada demanda em análise. Em decorrência disso, a Corte declara a inexistência 

de lacuna no caso concreto e conclui que, ante a ausência de um vazio, não há autorização 

para o uso de analogia. 

 

Além disso, de acordo com os Ministros, a aplicação de outras disposições normativas, 

considerando a existência de regulamentos específicos para cada questão apreciada, poderia, 

                                                 
173 Conforme a Ministra Relatora Ellen Gracie, a aplicação do prazo reduzido às pretensões pendentes nas 

ações ajuizadas após a vacatio legis não ofenderia à Constituição, pois não existiria direito adquirido a regime 

jurídico. 
174 “Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada 

em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.” (Código Civil). 
175 “Efetivamente, não há dúvida de que a intenção do legislador foi aplicar, na maior dimensão possível, o 

novo prazo, inclusive, retroativamente.” (STF. RE 566.621, j. 04.08.2011, DJ 11.10.2011, voto da Ministra 

Relatora Ellen Gracie, fl. 299). 
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inclusive, acarretar em (i) ofensa ao princípio da legalidade, bem como em (ii) revogação de 

expresso texto legal. 

 

Apesar de referidas conclusões parecerem óbvias, possuem extrema importância no contexto 

do presente trabalho, pois revelam dificuldades que o Tribunal poderá enfrentar para 

reconhecer lacunas axiológicas em situações nas quais o ordenamento apresenta disciplina 

normativa expressa para os problemas jurídicos em debate. 

 

Ainda que existam obstáculos para identificação de lacunas axiológicas em casos nos quais 

seria possível constatar um “silêncio eloquente” no ordenamento jurídico,176 situação 

analisada no capítulo 3.2 deste trabalho, certamente a possibilidade de ofensa ao princípio 

da legalidade ou de revogação de expresso texto legal configuram barreiras cuja dificuldade 

de transposição é maior. 

  

                                                 
176 Casos em que o ordenamento jurídico também estabelece solução para o problema em análise. 
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3.2 “Silêncio eloquente” 

 

No universo de acórdãos analisados, o Supremo Tribunal Federal utilizou o termo “silêncio 

eloquente” no julgamento do caso da competência para o julgamento de litígios entre 

sindicatos e empregadores (RE 130.552 e RE 135.637). No entanto, ainda que não tenha 

usado a expressão “silêncio eloquente”, a Corte adotou raciocínio semelhante ao apreciar os 

casos a seguir: da competência para o julgamento de mandado de segurança contra chefe de 

missão diplomática permanente (HC 81.814 AgR e HC 81.837 AgR), da extinção da 

punibilidade em estelionato (HC 94.777), da suspensão da pretensão punitiva do Estado por 

depósito integral de débito tributário (HC 101.754) e da promoção de juízes que figurem 

consecutivas vezes em listas de merecimento (MS 30.585). 

 

3.2.1 Caso da competência para o julgamento de litígios entre sindicatos e 

empregadores 

 

Os REs 130.552 e 135.637 tratam de casos concretos idênticos, contestando acórdãos que 

haviam atribuído competência à Justiça do Trabalho para processar e julgar ações ajuizadas 

por sindicatos contra empresas privadas, com o objetivo de obrigá-las a recolher contribuição 

sindical, tendo em vista que haviam firmado referido compromisso em Convenções 

Coletivas de Trabalho. 

 

Alegou-se, em ambos os recursos extraordinários, que os acórdãos recorridos, proferidos 

pelo Superior Tribunal de Justiça, teriam desrespeitado o artigo 114 da Constituição 

Federal,177 estendendo competência ex ratione materiae, uma vez que a contribuição sindical 

discutida não decorreria de relação de emprego e o litígio não teria origem no cumprimento 

de sentença da Justiça do Trabalho. 

 

Por unanimidade, ambos os recursos extraordinários foram conhecidos e providos, 

reconhecendo a competência da Justiça Comum, sob a justificativa de que o artigo 114 da 

                                                 
177 “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre 

trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta 

e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, e, na forma da lei, outras controvérsias 

decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias 

sentenças, inclusive coletivas.” (Constituição Federal de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional 

n. 45/04). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art114
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art114
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Constituição (i) não contemplaria a hipótese trazida aos autos e, ademais, (ii) só seria 

aplicável por analogia diante da identificação de uma lacuna, mas não do “silêncio 

eloquente”, constatado no caso concreto. 

 

De acordo com o Ministro Moreira Alves, os acórdãos recorridos teriam adotado o 

posicionamento dominante do STJ, pela aplicação analógica ao caso concreto de trecho do 

artigo 114 da Constituição, segundo o qual caberia à Justiça do Trabalho “julgar os litígios 

que tenha origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive as coletivas”. No 

entanto, para o relator, a analogia somente seria aplicável se existisse lacuna, não “silêncio 

eloquente”: 

 

Sucede, porém, que só se aplica a analogia quando, na lei, haja lacuna, e 

não o que os alemães denominam ‘silêncio eloqüente’ (beredtes 

Schweigen), que é o silêncio que traduz que a hipótese contemplada é a 

única a que se aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí o 

emprego da analogia. (STF. RE 130.552, j. 04.06.1991, DJ 28.06.1991, 

voto do Ministro Relator Moreira Alves, fl. 529). 

 

Prosseguindo em seu raciocínio, segundo o Ministro, o litígio entre os sindicatos e as 

empresas envolvendo o recolhimento de contribuição sindical decorreria apenas 

indiretamente da relação de trabalho e não poderia ser incluído na primeira parte do referido 

artigo 114.178 Desse modo, corresponderia a uma dentre as outras controvérsias decorrentes 

da relação de trabalho, com relação às quais foi facultada ao legislador ordinário a atribuição 

de competência à Justiça do Trabalho.179 

 

Por sua vez, o relator destacou que, considerando essas outras controvérsias, o próprio 

constituinte já teria atribuído à Justiça do Trabalho, na parte final do artigo 114 da 

Constituição, a competência para julgar “litígios que tenham origem no cumprimento de suas 

próprias sentenças, inclusive coletivas”, observando o princípio segundo o qual cabe à 

Justiça que proferiu a sentença resolver os litígios que decorram de seu cumprimento. 

 

Dessa forma, de acordo com o Ministro, haveria “silêncio eloquente” no fato de as 

controvérsias com origem em convenções ou acordos coletivos não estarem abarcadas nem 

pela primeira nem pela última parte do artigo 114 da Constituição, pois referidos litígios 

                                                 
178 “[...] dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores [...].” 
179 “[...] na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho [...].” 
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estariam automaticamente enquadrados naquelas outras hipóteses com relação às quais 

caberia ao legislador ordinário atribuir competência à Justiça do Trabalho. Diante da 

inexistência de lei, como no caso em análise, a Justiça Comum seria competente para o 

processamento dos conflitos: 

 

[...] ao não se referir o artigo 114 da Constituição, em sua parte final, aos 

litígios que tenham origem em convenções ou acordos coletivos, utilizou-

se ele do ‘silêncio eloquente’, pois essa hipótese já estava alcançada pela 

previsão anterior do mesmo artigo, ao facultar à lei ordinária estender, ou 

não, a competência da Justiça do Trabalho a outras controvérsias 

decorrentes da relação de trabalho, ainda que indiretamente. 

Em consequência, e não havendo lei que atribua competência à Justiça 

Trabalhista para julgar relações jurídicas como a sob exame, é competente 

para julgá-la a Justiça Comum. (STF. RE 130.552, j. 04.06.1991, DJ 

28.06.1991, voto do Ministro Relator Moreira Alves, fls. 529-530). 

 

Com a edição da Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004, o julgamento de 

litígios envolvendo sindicatos e empregadores, em razão do recolhimento de contribuição 

sindical com a qual as empresas haviam se comprometido em Convenções Coletivas de 

Trabalho, passou a ser de competência da Justiça Trabalhista. Isso porque, segundo o inciso 

III, incluído pela nova redação do artigo 114 da CF:180 “Compete à Justiça do Trabalho 

processar e julgar: (...) as ações (...) entre sindicatos e empregadores”. 

 

Pode-se considerar que a tentativa de enquadramento, pelo Superior Tribunal de Justiça,181 

dos litígios envolvendo sindicatos e empregadores, com relação às cláusulas de Convenções 

Coletivas de Trabalho, no âmbito das controvérsias com origem no cumprimento das 

sentenças trabalhistas, está relacionada com a identificação de uma lacuna axiológica no 

ordenamento. 

 

                                                 
180 “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I - as ações oriundas da relação de trabalho, 

abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; II - as ações que envolvam exercício do direito de greve; III - 

as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e 

empregadores; IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver 

matéria sujeita à sua jurisdição; V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, 

ressalvado o disposto no art. 102, I, o; VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes 

da relação de trabalho; VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos 

órgãos de fiscalização das relações de trabalho; VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas 

no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; IX - outras controvérsias 

decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.” (Constituição Federal de 1988). 
181 Cujos acórdãos foram posteriormente questionados pelos recursos extraordinários analisados no presente 

trabalho. 
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Sendo assim, se os litígios entre sindicatos e empregadores, envolvendo o cumprimento de 

Convenções Coletivas de Trabalho, não correspondiam a demandas entre empregados e 

empregadores, nem se enquadravam nos conflitos decorrentes do cumprimento se sentenças, 

encontravam-se necessariamente dentro das outras controvérsias decorrentes da relação de 

trabalho, com relação às quais o legislador ordinário poderia atribuir competência à Justiça 

do Trabalho. 

 

Portanto, diante da inexistência de lacuna normativa no caso concreto, tendo em vista que, 

enquanto nenhuma lei não fosse editada, a competência para apreciação das outras 

controvérsias caberia à Justiça Comum, a postura do STJ revela seu descontentamento 

quanto à solução existente e pode estar associada com o reconhecimento de uma lacuna 

axiológica. Aliás, a própria alteração do artigo 114 da CF pela EC n. 45 parece indicar que 

o ordenamento jurídico clamava por uma resolução diferente da que havia sido proposta 

anteriormente. 

 

Desse modo, ainda que impulsionado ao reconhecimento de uma lacuna axiológica, o 

Supremo Tribunal Federal preferiu caracterizar o silêncio identificado no caso em análise 

como “eloquente”, adotando a solução que o ordenamento já previa para o problema 

apreciado, isto é, que, enquanto não fosse editada lei ordinária sobre o assunto, o 

processamento de litígios entre sindicatos e empregados competiria à Justiça Comum. 

 

3.2.2 Caso da competência para o julgamento de mandado de segurança 

contra chefe de missão diplomática permanente 

 

Os acórdãos dos dois AgRs em HCs mencionados no início do capítulo –, HC 81.814 AgR 

e HC 81.837 AgR –, nos quais a Corte, apesar de não ter usado a expressão “silêncio 

eloquente”, seguiu raciocínio semelhante ao adotado no julgamento dos recursos 

extraordinários analisados acima, também tratam de situações concretas idênticas. 

 

Em ambos os habeas corpus, paciente brasileira, que estava no Líbano, aguardava a 

expedição de novo passaporte, indevidamente negado pelo chefe de missão diplomática 

permanente, tendo em vista que todos os documentos necessários para o procedimento já se 
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encontravam com a autoridade coatora. Diante disso, a paciente exigia que o Tribunal 

determinasse a expedição de novo passaporte ou autorizasse seu retorno para o Brasil.  

 

Contudo, a expedição de novo passaporte foi negada, pois a ação cabível não seria o habeas 

corpus, mas o mandado de segurança. A paciente, então, interpôs agravo regimental, 

alegando que a Corte não havia se manifestado sobre a autorização de retorno ao Brasil, 

direito assegurado pelo artigo 14 do Decreto n. 1.983/96,182 cuja negativa implicaria violação 

ao direito de ir e vir e deveria, portanto, ser examinada mediante habeas corpus. 

 

Segundo a paciente, ainda que, ad argumentandum, a questão devesse ser apreciada por 

mandado de segurança, diante da ausência de previsão legal sobre a competência para análise 

de ato coator de chefe de missão diplomática permanente, mas sendo o STF competente para 

apreciação de habeas corpus contra referida autoridade,183 seria necessário aplicar o 

princípio da fungibilidade, reconhecendo-se a competência do Tribunal para o julgamento 

da demanda. 

 

Ambos os agravos regimentais não foram providos por unanimidade, (i) tendo em vista que 

a ação cabível para discutir a autorização de retorno ao Brasil também seria o mandado de 

segurança, e (ii) porque não existiria lacuna a respeito da competência para o processamento 

do litígio que justificasse a utilização do princípio da fungibilidade. 

 

De acordo com o Ministro Relator Moreira Alves, o despacho agravado não tratou da 

autorização de retorno ao Brasil, pois, na petição de habeas corpus, apenas o ato de retenção 

dos documentos sem a renovação do passaporte da paciente foi considerado ilegal. No 

entanto, para o Ministro, ainda que a ilegalidade da negativa de autorização de retorno ao 

Brasil fosse alegada, continuaria sendo cabível o mandando de segurança. 

                                                 
182 “Da Autorização de Retorno ao Brasil. Art. 14. autorização de Retorno ao Brasil é o documento de viagem 

concedido pelas missões diplomáticas ou repartições consulares brasileiras, ao nacional brasileiro que, estando 

no exterior e necessitando regressar ao território nacional, não preencha os requisitos para a obtenção de 

passaporte.” (Decreto n. 1.983/96, com redação anterior ao Decreto n. 5.978/06). 
183 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: [...] c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, 

os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no 

art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão 

diplomática de caráter permanente; [...] i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando 

o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do 

Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;” 

(Constituição Federal de 1988). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5978.htm#art1
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Isso porque, cuidando-se da negativa de concessão de documento que supre a falta de 

passaporte, mantém-se a fundamentação utilizada no despacho agravado, segundo a qual não 

se pode estender o habeas corpus à tutela de direitos que encontram na liberdade de ir e vir 

tão somente a sua condição de exercício, isto é, direitos com relação aos quais a liberdade 

constitui objeto mediato, e não imediato, do pedido. 

 

Ademais, segundo o relator, não existiria lacuna que possibilitasse a aplicação do princípio 

da fungibilidade nos moldes requeridos pela paciente, pois a circunstância de a Constituição 

atribuir competência para o STF processar e julgar originariamente um instrumento 

processual contra determinada autoridade, não implicaria que outras ações contra a mesma 

autoridade também fossem, por extensão, de competência desse mesmo Tribunal, afastando-

se as normas gerais de competência de outros juízos. Nas palavras do Ministro: 

 

[...] é de manifesta improcedência a alegação de que, não havendo 

previsão, no artigo 102, I, da Constituição, de competência desta Corte para 

julgar mandado de segurança contra chefe de missão diplomática de caráter 

permanente, essa lacuna deve dar margem à competência deste Tribunal 

para julgar o pedido como sendo de mandado de segurança, e que seria 

transformado o ‘habeas corpus’ pelo princípio da fungibilidade. Com 

efeito, a circunstância de o artigo 102, I, da Carta Magna só atribuir 

competência para esta Corte, para processar e julgar originariamente um 

instrumento processual, não significa que os outros que contra ela são os 

cabíveis conforme o seu objeto devem também ser da competência dela 

por extensão [...]. (STF. HC 81.814 AgR, j. 08.05.2002, DJ 14.06.2002, 

voto do Ministro Relator Moreira Alves, fl. 623; STF. HC 81.837 AgR, j. 

08.05.2002, DJ 21.06.2002, voto do Ministro Relator Moreira Alves, fl. 

528). 

 

Sendo assim, pode-se afirmar que, para o STF, existiria “silêncio eloquente” no fato de a 

Constituição Federal não atribuir expressamente a nenhum Tribunal a competência para o 

processamento de mandado de segurança impetrado contra ato coator de chefe de missão 

diplomática de caráter permanente, pois, ao não se encontrar especificamente discriminado 
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na competência do STF,184 do STJ,185 e dos Tribunais Regionais Federais,186 tratando-se de 

autoridade federal, o julgamento do referido mandado de segurança caberia aos juízes 

federais.187 

 

Desse modo, seria possível considerar que a postura da paciente –, inconformada com a 

solução prevista na Constituição, segundo a qual a competência para o processamento de 

habeas corpus impetrado contra chefe de missão diplomática de caráter permanente seria do 

STF, mas a de mandado de segurança contra essa mesma autoridade não seria do mesmo 

Tribunal –, estaria relacionada ao reconhecimento de uma lacuna axiológica. 

 

No caso em análise, esse comportamento seria, inclusive, estratégico, pois, diante da 

utilização de instrumento processual inadequado para a demanda requerida, caso fosse 

acolhido o pleito de fungibilidade entre habeas corpus e mandado de segurança, não seria 

necessária a propositura de nova ação e os pedidos elaborados seriam prontamente 

analisados pelo Tribunal. 

 

Entretanto, como visto, considerando a competência remanescente dos juízes federais para 

o julgamento de mandados de segurança impetrados contra todas as autoridades federais que 

não estivessem explicitamente discriminadas nas competências do STF, do STJ e dos TRFs, 

não haveria lacuna normativa que justificasse a fungibilidade pleiteada. Dessa forma, a 

postura da paciente revela sua insatisfação com a solução existente, encontrando-se 

provavelmente associada ao reconhecimento de uma lacuna axiológica, que lhe seria 

aproveitável. 

 

                                                 
184 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: [...] d) o "habeas-corpus", sendo paciente qualquer das pessoas referidas 

nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o "habeas-data" contra atos do Presidente da República, das 

Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral 

da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;” (Constituição Federal de 1988). 
185 “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: [...] b) os 

mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do 

Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;” (Constituição Federal de 1988). 
186 “Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: I - processar e julgar, originariamente: [...] c) os 

mandados de segurança e os "habeas-data" contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal;” (Constituição 

Federal de 1988). 
187 “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: [...] VIII - os mandados de segurança e os "habeas-

data" contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;” 

(Constituição Federal de 1988). 
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Portanto, ainda que novamente impelido ao reconhecimento de uma lacuna axiológica, o 

Supremo Tribunal Federal optou por considerar o silêncio identificado no caso concreto 

como “eloquente”, mantendo a solução já prevista pelo ordenamento jurídico, segundo a 

qual a apreciação dos mandados de segurança impetrados contra chefe de missão 

diplomática de caráter permanente caberia aos juízes federais. 

 

3.2.3 Caso da extinção da punibilidade em estelionato 

 

No HC 94.777, o paciente, processado por estelionato, tendo em vista a ausência de violência 

ou grave ameaça no cometimento do crime, assim como a posterior apreensão do bem e, 

portanto, a reparação do dano, requereu a aplicação por analogia da extinção de punibilidade 

que a legislação penal outorga quando, em crimes tributários, ocorre a devolução do imposto 

devido e não pago. 

 

Por unanimidade, a Turma indeferiu o pedido de habeas corpus. Citando parecer do 

Ministério Público Federal, de acordo com o Ministro Relator Menezes Direito, não seria 

possível adotar o benefício da extinção da punibilidade, pois, tendo em vista os princípios 

da legalidade e da especialidade, inviável a aplicação analógica do artigo 34 da Lei n. 

9.249/95,188 que pressupõe uma lacuna involuntária inexistente no caso concreto. 

 

Apesar de nada ser afirmado nesse sentido, pode-se concluir que, diante da inexistência de 

uma norma estabelecendo hipótese específica de extinção de punibilidade para determinado 

crime, como no presente caso, referido delito somente pode ter sua punibilidade extinta pela 

verificação das hipóteses gerais previstas no artigo 107 do Código Penal.189 

 

Nesse sentido, ainda que a demanda não cuide de definição de competências e que a Corte 

não tenha utilizado a expressão “silêncio eloquente”, pode-se considerar que o STF 

identificou um “silêncio eloquente” no fato de inexistir norma estabelecendo hipótese 

                                                 
188 “Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e 

na Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição 

social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia.” (Lei n. 9.249/95). 
189 “Extinção da punibilidade. Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; II - pela anistia, 

graça ou indulto; III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; IV - pela 

prescrição, decadência ou perempção; V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes 

de ação privada; VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; IX - pelo perdão judicial, nos 

casos previstos em lei.” (Código Penal). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8137.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4729.htm
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específica de extinção de punibilidade para o crime de estelionato. Assim, mais uma vez 

impulsionado ao reconhecimento de uma lacuna axiológica, o Supremo optou por deixar o 

assunto continuar sendo disciplinado tão somente pelo regramento geral. 

 

3.2.4 Caso da suspensão da pretensão punitiva do Estado por depósito 

integral de débito tributário 

 

No HC 101.754, discute-se caso no qual o Ministério Público do Estado de Pernambuco 

ofereceu denúncia contra o paciente e outro corréu por ter sido constatado que, no período 

de dezembro de 1995 a dezembro de 1996, os denunciados, no desempenho da gerência e 

administração de uma empresa, omitiram o lançamento de operações de saídas de 

mercadorias tributáveis no Livro de Registro de Saídas, resultando na supressão do 

pagamento de R$ 101.053,00 de ICMS. 

 

Por sua vez, no habeas corpus, os pacientes requereram a aplicação analógica do artigo 9º 

da Lei n. 10.684/03 –,190 que determina a suspensão da pretensão punitiva do Estado, quanto 

a alguns crimes, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com os agentes dos 

crimes elencados estiver incluída no regime de parcelamento –, para o caso em análise, no 

qual a exigibilidade do crédito tributário se encontra suspensa devido ao depósito de seu 

montante integral.  

 

A Ministra Relatora Ellen Gracie não aplicou a analogia porque, como não houve adesão a 

qualquer programa de parcelamento de tributos, a hipótese de suspensão da pretensão 

punitiva do Estado, mencionada pelos pacientes, não se destinaria ao caso concreto, 

inexistindo lacuna. A relatora mencionou, ademais, que, para extinguir a punibilidade, o 

paciente poderia ter efetuado o pagamento do tributo antes do recebimento da denúncia, nos 

termos do artigo 34 da Lei n. 9.249/95. Segundo a Ministra, o paciente teria sido, inclusive, 

avisado dessa prerrogativa. 

 

                                                 
190 “Art. 9o É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1o e 2o da Lei 

no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168A e 337A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 – Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes 

estiver incluída no regime de parcelamento. § 1o A prescrição criminal não corre durante o período de 

suspensão da pretensão punitiva. § 2o Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a 

pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e 

contribuições sociais, inclusive acessórios.” (Lei n. 10.684/03). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8137.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8137.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8137.htm#art2
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Logo, novamente, ainda que nada tenha sido mencionado a esse respeito, ante a ausência de 

norma que trate da suspensão da pretensão punitiva do Estado com o depósito integral da 

dívida tributária, o STF considerou que a solução do problema recairia na hipótese geral de 

continuidade dessa pretensão, identificando um “silêncio eloquente” na falta de 

regulamentação específica, mais uma vez sem cogitar de lacuna axiológica. 

 

3.2.5 Caso da promoção de juízes que figurem consecutivas vezes em listas 

de merecimento 

 

O MS 30.585 foi impetrado em litisconsórcio ativo pela Associação dos Magistrados 

Brasileiros – AMB, pela Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE, pela Associação 

dos Juízes Federais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo – AJUFERJES e pelo Juiz Federal 

Aluísio Gonçalves de Castro Mendes contra suposto ato coator da ex-presidenta Dilma 

Rousseff. 

 

De acordo com os impetrantes, apesar de o nome do Juiz Federal Aluísio Gonçalves de 

Castro Mendes figurar pela terceira vez consecutiva em lista tríplice de merecimento, a ex-

presidenta teria nomeado, para o cargo de desembargador do TRF da 2ª Região, um juiz que 

aparecia apenas pela segunda vez na lista, descumprindo, assim, o artigo 93, II, a da 

Constituição Federal.191  

 

Segundo o Ministro Relator Ricardo Lewandowski, a demanda do referido mandado de 

segurança consistia em definir se o Presidente da República, com fundamento no artigo 107 

da Constituição Federal,192 teria ampla discricionariedade para promover um juiz federal 

para o Tribunal Regional Federal pelo critério de merecimento ou se sua decisão deveria 

observar o artigo 93, II, a da Constituição Federal.  

 

                                                 
191 “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 

Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] II - promoção de entrância para entrância, 

alternadamente, por antigüidade e merecimento, atendidas as seguintes normas: a) é obrigatória a promoção do 

juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento;” (Constituição Federal 

de 1988). 
192 “Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando 

possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta 

e menos de sessenta e cinco anos, sendo: [...] II - os demais, mediante promoção de juízes federais com mais 

de cinco anos de exercício, por antigüidade e merecimento, alternadamente.” (Constituição Federal de 1988). 
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O Plenário decidiu, por unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. 

Conforme exposto pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no artigo 107 da CF, não haveria 

nenhuma referência aos requisitos que deveriam ser observados pelo Presidente da 

República no momento de escolha do juiz federal a ser promovido. Pode-se considerar que, 

no seu entendimento, esse silêncio seria “eloquente”, na medida em que o Chefe do 

Executivo estaria vinculado às regras gerais de promoção por merecimento no âmbito da 

magistratura, dentre elas, o artigo 93, II, a da Constituição. Nesse sentido, vale destacar que, 

segundo o Ministro Relator: 

 

Não se pode olvidar, de resto, que os artigos 92 a 100 da Constituição 

abrigam normas gerais que dizem respeito a todo o Poder Judiciário, não 

sendo possível afastá-las no tocante a determinado ramo da Justiça, pela 

mera razão de que uma ou outra expressão ou regra não se aplica 

especificamente a algum deles em particular. Bastaria lembrar que uma 

interpretação isolada do art. 107 levaria ao afastamento dos critérios para 

a aferição do merecimento dos juízes que integram os quadros da Justiça 

Federal, previstos nas normas gerais, o que seria inadmissível. (STF. MS 

30.585, j. 12.09.2012, DJ 28.11.2012, voto do Ministro Relator Ricardo 

Lewandowski, p. 19). 

 

3.2.6 O “silêncio eloquente” do enquadramento de situações fáticas sem 

disciplina específica em normas jurídicas gerais 

 

Instado a se manifestar sobre casos concretos que não se encontram expressamente previstos 

no ordenamento jurídico, o Supremo Tribunal Federal considera que, sendo possível 

enquadrar referidas situações fáticas na disciplina de normas jurídicas gerais, o suposto 

silêncio do ordenamento seria, na verdade, “eloquente”. 

 

Por sua vez, diante da constatação desse “silêncio eloquente”, a Corte Constitucional 

considera que inexiste lacuna, e, portanto, autorização para que se aplique a analogia ou se 

utilize o princípio da fungibilidade a fim de obter solução para o problema em análise, tendo 

em vista que o próprio ordenamento jurídico já estabelece a disciplina aplicável ao caso 

concreto. 

 

Desse modo, apesar de ser possível, nos acórdãos estudados no presente capítulo, o Tribunal 

não identificou lacuna axiológica, propondo nova disciplina jurídica para a situação fática 

em análise, por discordar da solução prevista pelas normas gerais que não tratam 
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expressamente do caso concreto, ao contrário do que fez no HC 79.570 QO,, analisado no 

capítulo 3.8. 
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3.3 Lacuna jurisprudenciais 

 

No universo de decisões analisadas, o Supremo Tribunal Federal indicou a existência de uma 

lacuna jurisprudencial apenas no caso da reparação econômica aos impedidos de exercer 

profissão (MI 283).  

 

3.3.1 Breve contextualização da definição dos efeitos do mandado de 

injunção pelo Supremo Tribunal Federal 

 

O mandado de injunção consiste em um writ constitucional que possibilita impugnar 

omissões legislativas inconstitucionais perante o Poder Judiciário. Esse instrumento 

processual foi previsto pela primeira vez na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, 

LXXI, segundo o qual “conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 

prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania”. 

 

A partir da leitura do dispositivo constitucional, percebe-se que o writ deve ser utilizado 

quando o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas constitucionais for inviabilizado 

pela falta de uma norma regulamentadora. Entretanto, não é possível identificar que medidas 

devem ser adotadas pelo Judiciário caso a omissão seja constatada.193 Devido a essa falta de 

regulamentação, logo que a Constituição foi promulgada, passou-se a discutir se o artigo 5º, 

LXXI seria autoaplicável ou se precisaria de norma regulamentadora para ser utilizado. 

 

Essa controvérsia foi levada à apreciação do plenário do Supremo Tribunal Federal em 

questão de ordem no mandado de injunção 107, cujo julgamento foi realizado no dia 23 de 

novembro de 1989. Apesar do não conhecimento do MI 107, sua QO é considerada leading 

case quanto à definição dos aspectos conceituais do mandado de injunção, uma vez que, 

                                                 
193 Diferentemente, por exemplo, do que acontece com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que 

também se destina a impugnar omissões legislativas no Judiciário. No caso da ADO, o artigo 103, § 2º, da CF 

claramente estabelece quais são os efeitos da procedência dessa ação: “declarada a inconstitucionalidade [...] 

será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão 

administrativo, para fazê-lo em trinta dias”. (Constituição Federal de 1988). 
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diante da polêmica sobre a autoaplicabilidade da norma constitucional que trata desse writ, 

a Corte decidiu por sua aplicabilidade imediata.194  

 

Com isso, o Tribunal precisou demonstrar que o que não estava explícito no artigo 5º, LXXI 

da CF, mas, ao mesmo tempo, fosse necessário para que a norma produzisse efeitos 

imediatos, poderia ser deduzido a partir de outros dispositivos constitucionais. Após uma 

leitura sistemática da Constituição, todos os Ministros acompanharam o relator, Ministro 

Moreira Alves, acordando que o MI seria um instrumento destinado a comunicar a omissão 

inconstitucional ao órgão responsável pelo preenchimento da norma inviabilizada e a exigir 

que as medidas necessárias para eliminar essa inconstitucionalidade fossem adotadas: 

 

Portanto, em face dos textos da Constituição Federal relativos ao mandado 

de injunção, é ele ação outorgada ao titular de direito, garantia ou 

prerrogativa a que alude o artigo 5º, LXXI, dos quais o exercício está 

inviabilizado pela falta de norma regulamentadora, e ação que vida a obter 

do Poder Judiciário a declaração de inconstitucionalidade dessa omissão se 

estiver caracterizada a mora em regulamentar por parte do Poder, órgão, 

entidade ou autoridade de que ela dependa, com a finalidade de que se lhe 

dê ciência dessa declaração, para que adote as providências necessárias, à 

semelhança do que ocorre com a ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão (artigo 103, § 2º, da Carta Magna), com a determinação, se for o 

caso, da suspensão de processos judiciais ou administrativos referida no 

final do item anterior deste voto. (STF. MI 107 QO, j. 23.11.1989, DJ 

21.09.1990, voto do Ministro Relator Moreira Alves, fl. 47). 

 

3.3.2 Caso da reparação econômica aos impedidos de exercer profissão 

 

No MI 283, os impetrantes alegavam que, por terem sido impedidos de exercer profissão 

para a qual estavam habilitados, em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da 

Aeronáutica nº S-50-GM5 e nº S-285-GM5, tinham direito constitucional a uma reparação 

econômica, cujo exercício, no entanto, encontrava-se obstado pela falta da norma 

regulamentadora a que se referia o artigo 8º, § 3º, do ADCT.195 

                                                 
194 Segundo José Afonso da Silva, as normas de eficácia plena são “aquelas que, desde a entrada em vigor da 

constituição, produzem, ou têm possibilidade de produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente aos 

interesses, comportamentos e situações, que o legislador constituinte, direta e normativamente, quis regular.” 

(SILVA, 2007, p. 101). 
195 “Art. 8º. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da 

Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, 

institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro 

de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na 

inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, 

obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0864.htm
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Por maioria, o Tribunal deferiu parcialmente o mandado de injunção, nos termos do voto do 

Ministro Relator Sepúlveda Pertence, que, observando o fato de o próprio artigo 8º, § 3º, do 

ADCT fixar o prazo de doze meses para que a norma regulamentadora entrasse em vigor, 

determinou o prazo de 45 dias – mais 15 destinados à sanção presidencial –, para o término 

do processo legislativo da lei reclamada. Por sua vez, caso ultrapassado esse período sem a 

publicação da norma, seria reconhecida aos impetrantes a faculdade de obter, contra a União, 

mediante utilização da via processual adequada, sentença líquida de condenação à reparação 

constitucional devida. 

 

Como é possível perceber, a decisão proferida neste caso se distanciou do que havia sido 

estabelecido, apenas um ano e quatro meses anteriormente, na questão de ordem do MI 107. 

Enquanto na QO concluiu-se que, em caso de procedência do mandado de injunção, o Poder 

Judiciário deveria comunicar a omissão inconstitucional à autoridade competente para a 

elaboração da norma regulamentadora, determinando que a disciplina legislativa fosse 

editada; no MI 283, estabeleceu-se um prazo para a publicação da norma, que, uma vez 

descumprido, autorizaria os impetrantes a alcançar o provimento desejado nas instâncias 

ordinárias. 

 

Entretanto, de acordo com o relator, a solução proposta no MI 283 não consistiria em ruptura 

com o entendimento fixado sobre a natureza do mandado de injunção, na questão de ordem 

do MI 107. Pelo contrário, concretizaria potencialidades do instituto, que já haviam, 

inclusive, sido cogitadas no leading case. Nas palavras do Ministro Sepúlveda Pertence: 

 

Antes ressalto que efetivamente a solução proposta não implica ruptura 

com o entendimento sobre a natureza do mandado de injunção, firmado na 

QO no MI 107, de 23.11.89, DJ 21.9.90, e ainda mantido incólume pela 

maioria da Corte, não obstante a respeitável dissenção de seus integrantes 

mais modernos, os eminentes Ministros Carlos Velloso e Marco Aurélio 

(v.g., MI 235, 20.6.90 e MI 79, 2.8.90). 

Cuida-se, antes, de concretizar potencialidades do instituto, com as quais 

já acenara, no referido leading case, a fundamentação do acórdão. (STF. 

                                                 
características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os 

respectivos regimes jurídicos. [...] § 3º - Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade 

profissional específica, em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica nº S-50-GM5, 

de 19 de junho de 1964, e nº S-285-GM5 será concedida reparação de natureza econômica, na forma que 

dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de doze meses a contar da 

promulgação da Constituição.” (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias na Constituição Federal de 

1988). 
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MI 283, j. 20.03.1991, DJ 14.11.1991, voto do Ministro Relator Sepúlveda 

Pertence, fl. 16). 

 

Segundo o Ministro, as alternativas apresentadas pretendiam acautelar os demandantes dos 

perigos decorrentes da persistência da omissão inconstitucional, que poderia, no limite, 

“acarretar frustração irreparável à expectativa de gozo pelo impetrante da prestação 

reparatória devida pela União.”196 Ademais, lembrou que no próprio julgamento do leading 

case, alguns Ministros já teriam dado margem à exploração das soluções deixadas em aberto 

na QO do MI 107 para o caso de resistência por parte do legislador.197  

 

Por exemplo, o Ministro Moreira Alves,198 relator do MI 107 QO, teria declarado que, caso 

o direito constitucional inviabilizado fosse oponível ao Estado, o Poder Judiciário também 

poderia determinar que os processos judiciais e administrativos que pudessem acarretar 

danos aos impetrantes, e que estivessem relacionados com aquele direito, fossem suspensos. 

O Ministro Sepúlveda Pertence199 teria defendido, inclusive, que, além da suspensão de 

processos judiciais e administrativos, outras medidas destinadas ao acautelamento do direito 

constitucional reclamado poderiam ser adotadas.  

 

Por sua vez, o Ministro Celso de Mello teria se manifestado no sentido de que a inércia 

injustificável por parte da autoridade competente para a elaboração da norma 

regulamentadora poderia dar ensejo a “consequências jurídico-administrativas compatíveis 

com o estado de mora constitucional [sic] em que terá incorrido o órgão estatal faltoso”200 e 

o Ministro Sydney Sanches201 não descartaria a imposição de consequências explícita ou 

implicitamente estabelecidas pela Constituição. 

 

Durante a demonstração, por parte do Ministro Sepúlveda Pertence, de que a Corte não teria 

rejeitado a futura adoção de medidas acautelatórias que não haviam sido expressamente 

                                                 
196 STF. MI 283, j. 20.03.1991, DJ 14.11.1991, voto do Ministro Relator Sepúlveda Pertence, fl. 19. 
197 “Creio que o caso concreto serve exemplarmente à exploração construtiva das virtualidades deixadas em 

aberto no MI 107 para a hipótese de recalcitrância do legislador na purgação da mora declarada pelo Tribunal.” 

(STF. MI 283, j. 20.03.1991, DJ 14.11.1991, voto do Ministro Relator Sepúlveda Pertence, fl. 19). 
198 STF. MI 107 QO, j. 23.11.1989, DJ 21.09.1990, voto do Ministro Relator Moreira Alves, fl. 47. 
199 STF. MI 107 QO, Ministro Relator Moreira Alves, j. 23.11.1989, DJ 21.09.1990, voto do Ministro 

Sepúlveda Pertence, fl. 76. 
200 STF. MI 107 QO, Ministro Relator Moreira Alves, j. 23.11.1989, DJ 21.09.1990, voto do Ministro Celso 

de Mello, fl. 61. 
201 STF. MI 107 QO, Ministro Relator Moreira Alves, j. 23.11.1989, DJ 21.09.1990, voto do Ministro Sydney 

Sanches, fl. 85. 
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discutidas no julgamento do leading case, merece destaque o trecho do voto do Ministro 

Paulo Brossard na questão de ordem do MI 107, também citado pelo relator do MI 283: 

 

O tempo se encarregará de mostra aspectos novos, de mostrar que as 

construções agora recém-esboçadas apresentam tal ou qual lacuna, tal ou 

qual deficiência. É provável que isso venha a acontecer, porque as 

construções jurídicas não saem perfeitas e acabadas de uma vez só. Elas 

vão sendo complementadas, corrigidas, aditadas à luz das necessidades 

sociais, à luz dos fatos concretos. (STF. MI 107 QO, Ministro Relator 

Moreira Alves, j. 23.11.1989, DJ 21.09.1990, voto do Ministro Paulo 

Brossard, fl. 80). 

 

Por meio da leitura desse fragmento, percebe-se que o Ministro Paulo Brossard teria indicado 

a possibilidade de se identificar, posteriormente, lacunas na própria construção 

jurisprudencial, que havia sido esboçada pelo Supremo Tribunal Federal durante o 

julgamento da questão de ordem do MI 107, com relação à natureza do mandado de injunção. 

Segundo o Ministro, as deficiências poderiam ser futuramente encontradas porque as 

construções jurídicas não restariam concluídas de imediato, mas poderiam ser 

complementadas ou reformadas de acordo com os fatos. 

 

3.3.3 A identificação de lacunas jurisprudenciais como uma indicação de 

que o termo lacuna é equívoco 

 

Como visto, o uso do termo lacuna pelo Ministro Paulo Brossard, no julgamento da questão 

de ordem do MI 107, indica a possibilidade de identificação de futuras lacunas no próprio 

entendimento jurisprudencial que havia sido firmando no leading case quanto à natureza do 

mandado de injunção. De acordo com o que ficou decidido no MI 107 QO, o MI seria um 

instrumento destinado a comunicar a omissão inconstitucional ao órgão competente para o 

preenchimento da norma inviabilizada e a exigir que as medidas necessárias para eliminar 

essa inconstitucionalidade fossem adotadas. 

 

Entretanto, alguns Ministros já haviam indicado, durante o julgamento do leading case, que 

o Supremo Tribunal Federal poderia tomar outras medidas além de avisar os responsáveis 

pela complementação dos dispositivos constitucionais sobre a situação de mora e determinar 

a elaboração das normas regulamentadoras. O Ministro relator do leading case, por exemplo, 
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já havia indicado que o Poder Judiciário poderia determinar a suspensão de processos 

administrativos e judiciais relacionados à demanda. 

 

Segundo destacou o Ministro Sepúlveda Pertence, relator do MI 283, ficou estabelecido no 

MI 107 QO que o writ não autorizaria o Poder Judiciário a suprir a omissão legislativa ou 

regulamentar, editando o ato normativo omitido, nem lhe permitiria ordenar ato concreto de 

satisfação do direito reclamado. Ainda assim, conforme será visto no capítulo 3.4, 

posteriormente, durante a apreciação de mandados de injunção sobre aposentadoria especial 

e greve dos servidores públicos, o STF definiu as regras viabilizadoras do imediato exercício 

desses direitos constitucionais. 

 

Pode-se considerar, portanto, que a Corte identificou lacunas jurisprudenciais, nos moldes 

do que teria sido indicado pelo Ministro Paulo Brossard no julgamento do MI 107 QO, tanto 

ao estabelecer medidas que não haviam sido expressamente debatidas no julgamento do 

leading case (como, por exemplo, a fixação de prazos para legislar), quanto ao adotar um 

posicionamento mais interventivo do que a orientação adotada no MI 107 QO. 

 

Contudo, percebe-se que essas lacunas jurisprudenciais não se referem a vazios identificados 

em normas, mas na orientação jurisprudencial de Tribunais e, portanto, não se enquadram 

no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de acordo com o qual 

“quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito”, afastando-se do tipo de lacuna que se esperava encontrar 

durante a análise dos acórdãos. 

 

A localização de decisões nas quais os Ministros utilizam a palavra lacuna em sentido 

diferente ao de uma incompletude normativa que pode ser complementada por juízes revela 

que o termo é equívoco e oferece uma série de interpretações. Supõe-se que essa imprecisão 

ocorra porque nem mesmo o artigo 4º da LINDB contém a palavra lacuna, contribuindo para 

confusões com relação ao termo.  
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3.4 Lacunas técnicas 

 

Considerando o universo de acórdãos estudados no presente trabalho, o STF se deparou com 

a questão das lacunas técnicas nos seguintes casos: da investidura sindical (MI 144), da 

isonomia de vencimentos (MI 81 AgR, MI 58 e MI 506), do limite das taxas de juros (MI 

542), da proteção da relação de emprego de demissões arbitrárias ou sem justa causa (MI 

628), dos simuladores de urnas eletrônicas (MI 589), da dispensa de pagamento de COFINS, 

PIS e CSLL por parte de cooperativas (MI 701), da criação de novos municípios (ADI 

3.682), da obtenção de cópias taquigráficas no STF (MI 751 AgR), da greve dos servidores 

públicos (MI 20, MI 485, MI 670, MI 708 e MI 712), da aposentadoria especial para os 

servidores públicos (MI 721, MI 2.180 ED ED, MI 3.712 AgR, MI 1.169 AgR e MI 2.934 

AgR), da regulamentação de jogos de bingo (MI 765 AgR e MI 766 AgR) e do aviso prévio 

proporcional por tempo de serviço (MI 1.011 AgR). 

 

3.4.1 Caso da investidura sindical  

 

O MI 144 foi impetrado em decorrência do indeferimento do pedido de reconhecimento da 

Associação Profissional dos Bombeiros Civis como sindicato, por parte do Ministério do 

Trabalho, sob a justificativa de ausência de norma regulamentadora que determinasse o 

órgão competente para realizar a investidura sindical. Por maioria, o Tribunal não conheceu 

do mandado de injunção. 

 

O Ministro Relator Sepúlveda Pertence considerou que, para avaliar o interesse de agir no 

caso concreto, seria necessário verificar –, considerada a inexistência de lei sobre o registro 

das entidades sindicais que fosse posterior à Constituição de 1988 –, se o preceito 

constitucional que exigia a investidura sindical teria aplicabilidade imediata, ou, em caso 

negativo, se existiam normas pré-constitucionais que teriam sido recepcionadas pela nova 

ordem, viabilizando, assim, o exercício do direito postulado. 

 

O relator destacou que a Portaria 3.820/88 do Ministério do Trabalho teria atribuído à 

Secretaria de Relações do Trabalho a atividade de investidura dos sindicatos, mas teria sido 

revogada pela Portaria 3.301/88, pois, considerou-se que, vedada a necessidade de 

autorização prévia para o funcionamento dos sindicatos, somente o Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas poderia efetuar a investidura das entidades. Essa situação, por sua vez, 
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teria provocado divergência doutrinária e jurisprudencial quanto à identificação do órgão 

competente para o registro.  

 

Entretanto, de acordo com o Ministro, nenhuma das correntes consideraria que a efetivação 

do registro encontrar-se-ia obstada pela falta de lei regulamentadora. Desse modo, a 

impetrante seria carecedora da ação por falta de interesse processual. Ainda assim, concluiu 

que, tendo em vista a garantia da unicidade sindical, a competência para o registro das 

entidades caberia ao Ministério do Trabalho e a Constituição de 1988 teria, então, 

recepcionado as disposições da CLT com a devida ablação dos textos incompatíveis. 

 

Assim como o relator, o Ministro Celso de Mello observou que o registro não se confundiria 

com a necessidade de prévia autorização e também concluiu que o Ministério do Trabalho 

seria competente para o registro, devido a recepção do artigo 558 da CLT.202 Além disso, 

destacou que, independentemente da posição doutrinária assumida, não haveria, no caso em 

análise, lacuna técnica, legitimadora do ajuizamento do mandado de injunção: 

 

Constata-se, pois, qualquer que seja a posição doutrinária que se assuma 

na matéria, que inocorre, no caso, a situação de lacuna técnica, cuja 

configuração poderia legitimar o ajuizamento, na espécie, da ação de 

mandado de injunção. [...]. 

Essa situação de lacuna técnica, ‘ou seja, da ausência de uma norma 

imprescindível para que outra produza efeitos jurídicos’ [...], embora 

pressuposto necessário da impetrabilidade do mandado de injunção, não é, 

por si só, requisito suficiente, pois a regra institutiva desse writ impõe, 

ainda, a existência de um nexo causal entre o vacuum iuris e a 

impossibilidade de exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 

prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania [...]. 

Ocorre, porém, tal como acentuei em passagem anterior de meu voto, que 

há norma legal – aquela consubstanciada no art. 558 da CLT – que, 

recebida pela nova ordem constitucional, autoriza a efetivação, no âmbito 

do Ministério do Trabalho, do competente registro sindical, inexistindo, 

assim, situação de lacuna técnica que pudesse legitimar a impetração do 

presente mandado de injunção. (STF. MI 144, Ministro Relator Sepúlveda 

                                                 
202 “Art. 558 - São obrigadas ao registro todas as associações profissionais constituídas por atividades ou 

profissões idênticas, similares ou conexas, de acordo com o art. 511 e na conformidade do Quadro de 

Atividades e Profissões a que alude o Capítulo II deste Título. As associações profissionais registradas nos 

termos deste artigo poderão representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses 

individuais dos associados relativos à sua atividade ou profissão, sendo-lhes também extensivas as 

prerrogativas contidas na alínea "d" e no parágrafo único do art. 513. § 1º O registro a que se refere o presente 

artigo competirá às Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou às repartições 

autorizadas em virtude da lei. § 2º - O registro das associações far-se-á mediante requerimento, acompanhado 

da cópia autêntica dos estatutos e da declaração do número de associados, do patrimônio e dos serviços sociais 

organizados. § 3º - As alterações dos estatutos das associações profissionais não entrarão em vigor sem 

aprovação da autoridade que houver concedido o respectivo registro.” (Consolidação das Leis Trabalhistas).  



   80 

Pertence, j. 03.08.1992, DJ 28.05.1993, voto do Ministro Celso de Mello, 

fls. 51-53). 

 

Portanto, independentemente do entendimento adotado quanto à competência para o registro 

das entidades sindicais, diante (i) da existência de uma norma pré-constitucional 

recepcionada pela nova ordem, no caso o artigo 558 da CLT; ou (ii) da desnecessidade de 

um dispositivo regulamentador para viabilizar o exercício do direito constitucional 

reclamado, inexistiria a lacuna técnica, que consiste em pressuposto para o ajuizamento do 

mandado de injunção. 

 

3.4.2 Caso da isonomia de vencimentos  

 

Os acórdãos dos MI 81 AgR, MI 58 e MI 506 apresentam casos semelhantes, nos quais 

determinadas categorias de trabalhadores pleitearam equiparação de vencimentos com 

relação a outros funcionários, nos termos do artigo 39, § 1º, da Constituição Federal.203 Os 

impetrantes do MI 81 foram servidores públicos do Ministério do Trabalho, enquanto os do 

MI 58 foram servidores do Ministério da Agricultura. Ambos requereram a isonomia com 

relação aos funcionários do extinto Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário – 

MIRAD. 

 

Por sua vez, o MI 506 foi impetrado pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no 

Estado de Mato Grosso do Sul, contra omissão atribuída ao Presidente da República, diante 

do fato de que, embora transcorrido prazo superior aos dezoito meses fixados no artigo 24 

do ADCT,204 não teria havido regulamentação da isonomia prevista no artigo 39 da CF. 

Ademais, alegou-se que, apesar de a Lei n. 8.162/91 ter equiparado o sistema remuneratório 

dos policiais civis do Distrito Federal e dos policiais federais, não haveria incluído a 

categoria dos policiais rodoviários federais. 

                                                 
203 “Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, 

regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e 

das fundações públicas. § 1º - A lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de 

vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à 

natureza ou ao local de trabalho.” (Constituição Federal de 1988, com redação anterior à Emenda 

Constitucional n. 19/98). 
204 “Art. 24. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios editarão leis que estabeleçam critérios 

para a compatibilização de seus quadros de pessoal ao disposto no art. 39 da Constituição e à reforma 

administrativa dela decorrente, no prazo de dezoito meses, contados da sua promulgação.” (Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias na Constituição Federal de 1988). 
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O pleito do MI 81 foi negado, sob a fundamentação de que já existiria lei fixadora de 

vencimentos dos servidores públicos que impetraram a ação. Diante disso, foi interposto 

agravo regimental, alegando que, como a lei existente não assegurava a isonomia de 

vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes, não estaria dando 

cumprimento ao princípio constitucional e, portanto, seria nula de pleno direito, 

configurando-se a lacuna necessária para a impetração do writ. O agravo regimental teve seu 

provimento negado pelo Tribunal por unanimidade. 

 

O relator, Ministro Celso de Mello, defendeu que a lei existente, como qualquer outra do 

ordenamento jurídico, teria presunção de constitucionalidade, até que perdesse sua validade 

por decisão do Judiciário. Por sua vez, destacou que o mandado de injunção não constituiria 

instrumento adequado para o controle de constitucionalidade. Pelo contrário, o pressuposto 

da ação seria justamente a falta de norma regulamentadora, que configurasse uma lacuna 

técnica,205 inviabilizadora do exercício de direitos constitucionais.206 

 

No MI 58, a Corte, por maioria, não conheceu do mandado de injunção, vencidos, em parte, 

os Ministros Carlos Velloso, relator do caso, e Aldir Passarinho. Segundo o relator, o 

Decreto-lei n. 2.363/87, que extinguiu o INCRA, estabelecendo que seus servidores ficariam 

lotados no MIRAD, foi rejeitado pelo Congresso Nacional, restabelecendo-se, assim o 

INCRA. Desse modo, a situação fática que gerava a desigualdade teria desaparecido, pois o 

§ 1º do artigo 39 da Constituição não assegurava isonomia de vencimentos entre servidores 

da administração direta e servidores da administração indireta ou de autarquia. 

 

Por sua vez, o Ministro Celso de Mello, relator para o acórdão, observou que o princípio da 

isonomia constituiria norma autoaplicável, suscetível de regulamentação ou 

complementação normativa. Além disso, conforme o Ministro, por mais que a lei existente 

                                                 
205 Vale destacar que o Ministro Celso de Mello sempre cita a seguinte definição de lacuna técnica: “[...] ou 

seja, da ausência de uma norma imprescindível para que outra produza efeitos jurídicos”, apresentando como 

referências: DINIZ, Maria Helena. Norma Constitucional e seus Efeitos. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 38; 

KELSEN. Hans. Teoria Pura do Direito. v. 2. 2ª ed. Coimbra: Armênio Amado, 1962, p. 111-112. (STF. MI 

81 AgR, 81, j. 20.04.1990, DJ 25.05.1990, voto do Ministro Relator Celso de Mello, fl. 44). 
206 “Essa situação de lacuna técnica, ‘ou seja, da ausência de uma norma imprescindível para que outra produza 

efeitos jurídicos’ [...], embora pressuposto necessário da impetrabilidade do mandado de injunção, não é, por 

si só, requisito suficiente, pois a regra institutiva desse writ impõe, ainda, a existência de um nexo causal entre 

o vacuum iuris e a impossibilidade de exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 

inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania [...]” (STF. MI 81 AgR, 81, j. 20.04.1990, DJ 25.05.1990, 

voto do Ministro Relator Celso de Mello, fl. 44). 
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sobre a matéria estivesse eivada do vício da inconstitucionalidade, gozaria de presunção de 

constitucionalidade até que o Judiciário recusasse sua validade. Nesse sentido, citou o 

precedente do MI 81 AgR, destacando que: 

 

O mandado de injunção não constitui, dada a sua precípua função jurídico-

processual, sucedâneo de ação judicial que objetive, mediante alteração de 

lei já existente, a majoração de vencimentos devidos a servidores públicos. 

Refoge ao âmbito de sua finalidade corrigir eventual inconstitucionalidade 

que infirme a validade de ato estatal em vigor. (STF. MI 81 AgR, j. 

20.04.1990, DJ 25.05.1990, voto do Ministro Relator Celso de Mello, fl. 

45; STF. MI 58, Ministro Relator Carlos Velloso, j. 14.12.1990, DJ 

19.04.1991, voto do Ministro Relator (para o acórdão) Celso de Mello, fl. 

34). 

 

Por fim, o MI 506 não foi conhecido pelo Tribunal por unanimidade. O relator, Ministro 

Néri da Silveira, constatou que o mandado de injunção não constituía a via adequada para 

discussão da pretendida isonomia de vencimentos. Nesse sentido, citou a ementa do MI 347, 

na qual se concluiu que, como os vencimentos dos servidores da categoria que propôs a 

demanda e dos indicados como paradigmas decorreriam de lei, não caberia discutir em 

mandado de injunção os conteúdos ocupacionais dos cargos em confronto, nem o aumento 

de seus vencimentos, alterando a legislação em vigor. 

 

Sendo assim, considerou-se que o mandado de injunção não seria cabível quando existisse 

legislação que disciplinasse a matéria relacionada ao direito constitucional teoricamente 

inviabilizado, pois referido instrumento processual não se destinaria ao controle de 

constitucionalidade de atos normativos já existentes. Pelo contrário, a ausência de normas 

regulamentadoras constituiria um dos pressupostos para sua impetração.  

 

3.4.3 Caso do limite das taxas de juros  

 

O MI 542 foi impetrado com o escopo de compelir o Congresso Nacional a regulamentar o 

artigo 192, § 3º, da Constituição Federal,207 que dispunha acerca do limite de 12% das taxas 

de juros reais. O Supremo Tribunal Federal deferiu em parte o mandado de injunção, 

                                                 
207 “Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado 

do País e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, 

sobre: [...] § 3º - As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou 

indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a cobrança 

acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos 

que a lei determinar.” (Constituição Federal de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional n. 40/03). 
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decidindo, na linha do que se estabeleceu no MI 107 QO,208 comunicar a mora ao órgão 

estatal competente, determinando a integração normativa do dispositivo constitucional. 

 

O relator, Ministro Celso de Mello, destacou que as ordens normativas constitucionais não 

poderiam ter sua eficácia, autoridade e valor afetados por inação das instituições do Estado, 

pois, desse modo, estar-se-ia infringindo a própria Constituição. Diante desse contexto, o 

mandado de injunção procuraria neutralizar as consequências negativas decorrentes da falta 

de regulamentação de preceitos constitucionais que apresentam eficácia limitada. 

 

Entretanto, o writ somente seria cabível diante da imposição constitucional de legislar e do 

respectivo reconhecimento do direito público subjetivo à legislação. Constatou, então, que, 

no caso concreto, a ausência da legislação reclamada pelo texto constitucional, de fato, 

inviabilizava o exercício do direito de ver respeitado o limite anual de 12% de juros reais. 

Com isso, identificou a existência de lacuna técnica –, “ou seja, da ausência de uma norma 

imprescindível para que outra produza efeitos jurídicos” –,209 indispensável para a 

interposição do mandado de injunção. 

 

Desse modo, constata-se que a configuração de uma lacuna técnica consiste em requisito 

necessário para o conhecimento de um mandado de injunção. Por sua vez, essa espécie de 

lacuna somente seria identificada diante (i) da inviabilização do exercício de um direito 

constitucional em decorrência da falta de uma norma infraconstitucional que seria capaz de 

fazer com que o dispositivo da Constituição produzisse seus efeitos, e (ii) da imposição 

constitucional de regulamentação de determinado assunto com o respectivo direito dos 

constituintes a essa normatização. 

 

 

 

 

                                                 
208 Faz-se um breve relato da decisão proferida no MI 107 QO no capítulo 3.3. 
209 Como visto, o Ministro Celso de Mello sempre cita essa definição de lacuna técnica, apresentando como 

referências: DINIZ, Maria Helena. Norma Constitucional e seus Efeitos. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 38; 

KELSEN. Hans. Teoria Pura do Direito. v. 2. 2ª ed. Coimbra: Armênio Amado, 1962, p. 111-112. (STF. MI 

542, j. 29.08.2001, DJ 28.06.2002, voto do Ministro Relator Celso de Mello, fl. 42). 
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3.4.4 Caso da proteção da relação de emprego de demissões arbitrárias ou 

sem justa causa  

 

O MI 628 foi impetrado para compelir o Congresso Nacional a regulamentar o preceito do 

artigo 7º, inciso I da Constituição Federal,210 que assegura, aos trabalhadores urbanos e 

rurais, que as relações de emprego sejam protegidas contra despedidas arbitrárias ou sem 

justa causa, nos termos de lei complementar. Por maioria, vencidos o Ministro Sepúlveda 

Pertence e o Ministro Marco Aurélio, o Tribunal não conheceu da impetração. 

 

O Ministro Sydney Sanches, relator, constatou que o próprio artigo 10, I do ADCT211 

regulamentava provisoriamente o direito previsto no inciso I do artigo 7º da Constituição 

Federal enquanto não fosse aprovada a lei complementar. Diante disso, concluiu estar 

descaracterizada a situação de lacuna técnica, que consiste no pressuposto essencial para a 

admissibilidade do mandado de injunção. 

 

Por outro lado, o Ministro Marco Aurélio considerou configurada a mora do Congresso 

Nacional, em razão do fato de terem se passado, na época, praticamente catorze anos desde 

a promulgação da Constituição sem que a lei complementar tivesse sido editada. De acordo 

com o Ministro: 

 

Creio que a mora do Congresso existe, tendo em conta o espaço de tempo 

dilatado. A inserção do artigo 10 no Ato das Disposições Transitórias 

visou, justamente, a apanhar um período razoável para a elaboração da lei 

complementar. E, evidentemente, se já contamos com mais de treze anos, 

os preceitos do referido artigo 10 não surtem efeitos capazes de 

obstaculizar o mandado de segurança [sic]. (STF. MI 628, Ministro Relator 

Sydney Sanches, j. 19.08.2002, DJ 25.10.2002, voto do Ministro Marco 

Aurélio, fl. 78). 

 

Percebe-se, dessa forma, que a Corte Constitucional considera que a disciplina temporária 

de determinada matéria descaracteriza a lacuna técnica que eventualmente poderia existir 

                                                 
210 “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 

complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;” (Constituição Federal de 

1988). 
211 “Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: I - fica 

limitada a proteção nele referida ao aumento, para quatro vezes, da porcentagem prevista no art. 6º, "caput" e 

§ 1º, da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966;” (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias na 

Constituição Federal de 1988). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.107-1966?OpenDocument
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caso essa regulamentação não fosse levada em conta. No entanto, o Ministro Marco Aurélio 

já apresenta indícios de que o tempo poderia ser um importante fator a ser considerado nos 

julgamentos de mandados de injunção.  

 

3.4.5 Caso dos simuladores de urnas eletrônicas  

 

O MI 589 foi impetrado em face do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, visando à 

elaboração de norma regulamentadora para o direito de uso dos chamados simuladores de 

urnas eletrônicas. Requereu-se, ademais, que fosse concedida liminar para cassar a 

determinação do TRE do Ceará que ordenou a apreensão dos simuladores. Por unanimidade, 

o Tribunal não conheceu do mandado de injunção. 

 

O relator, Ministro Gilmar Mendes, considerou que não haveria qualquer dever, obrigação 

ou imposição de legislar sobre a matéria. Desse modo, inexistiria situação configuradora de 

lacuna técnica que viabilizaria a utilização do mandado de injunção. Em suas palavras: “(...) 

não se logrando identificar qualquer dever constitucional de legislar que teria sido 

descumprido, na espécie, entendo que não há de se conhecer do presente mandado de 

injunção.”212 

 

Desse modo, constata-se que, para o Supremo Tribunal Federal, somente existiria uma 

lacuna autorizadora da impetração de um mandado de injunção se houvesse uma imposição 

constitucional para regulamentar determinado assunto, assim como o respectivo direito dos 

constituintes a essa normatização. 

 

3.4.6 Caso da dispensa de pagamento de COFINS, PIS e CSLL por parte 

de cooperativas  

 

O MI 701 foi interposto para requerer a dispensa do pagamento de COFINS, de PIS e de 

CSLL por parte das cooperativas –, que recebiam o mesmo tratamento dispensado aos 

contribuintes em geral –, diante da inexistência da lei complementar prevista no artigo 146, 

                                                 
212 STF. MI 589, j. 15.05.2003, DJ 27.06.2003, voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, fl. 43.  
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III, c da Constituição Federal.213 O Supremo Tribunal Federal não conheceu do mandado de 

injunção por unanimidade. 

 

O Ministro Relator Marco Aurélio considerou o mandado de injunção inadequado para 

solucionar a demanda em análise, tendo em vista que referido instituto pressupõe a ausência 

de disciplina normativa, e não a insuficiência de regulamentação214 ou a 

inconstitucionalidade de normas já existentes. Com relação a esse último aspecto, destacou 

que o problema de a matéria debatida no caso concreto encontrar-se-ia regulada por leis 

ordinárias, e não complementares, como ordena a Constituição, deveria ser discutido por 

outra via. 

 

Desse modo, novamente a Corte se manifesta no sentido de que a existência de dispositivos 

normativos que regulamentam o direito constitucional, independentemente da sua 

insuficiência, inadequação ou inconstitucionalidade, impede o conhecimento do mandado 

de injunção, em razão da falta do pressuposto essencial para o uso do writ, que consiste na 

ausência de normas infraconstitucionais reguladoras do direito que se pretende exercer.  

 

3.4.7 Caso da criação de novos municípios 

 

A ADI 3.682 foi ajuizada em virtude da não elaboração da Lei Complementar a que se refere 

o artigo 18, § 4º, da Constituição Federal,215 na redação dada pela Ementa Constitucional n. 

15/96. Alegou-se que, em decorrência da omissão, muitas comunidades locais estariam 

impossibilitadas de se emancipar e constituir novos municípios. 

 

                                                 
213 “Art. 146. Cabe à lei complementar: [...] III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 

especialmente sobre: [...] c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades 

cooperativas.” (Constituição Federal de 1988). 
214 “[...] O mandado de injunção pressupõe não a insuficiência de disciplina, mas o fato de esta não haver 

ocorrido, ficando assim inviabilizado o exercício de direito. [...].” (STF. MI 701, j. 29.09.2004, DJ 04.02.2005, 

voto do Ministro Relator Marco Aurélio, fl. 43). 

 
215 “Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. [...] § 4º A 

criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do 

período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às 

populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados 

e publicados na forma da lei.” (Constituição Federal de 1988). 
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Por unanimidade, o Tribunal julgou procedente a ação para reconhecer a mora do Congresso 

Nacional e, por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence, a Corte 

estabeleceu o prazo de dezoito meses para que o órgão legislativo adotasse as providências 

legislativas necessárias ao cumprimento da norma constitucional. 

 

O relator, Ministro Gilmar Mendes, observou que a Corte Constitucional alemã identificou 

muito cedo que a omissão inconstitucional consistiria não somente no inadimplemento 

absoluto do dever de legislar, mas também na sua execução incompleta, assim como que a 

lacuna inconstitucional poderia ocorrer de uma mudança nas relações fáticas que demandaria 

imediato dever de atuação por parte do legislador. Segundo o Ministro, inicialmente a Corte 

teria recusado a possibilidade de substituir o legislador na colmatação dessas lacunas, em 

decorrência dos princípios democrático e da divisão de poderes.  

 

Diante disso, teria criado técnicas de decisão aplicáveis ao caso: (a) declaração de 

inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, decisão de caráter mandamental que 

obrigaria “o legislador a suprimir, com a possível presteza, o estado de 

inconstitucionalidade”;216 e (b) apelo ao legislador, mediante afirmação de que “a situação 

jurídica em apreço ainda seria constitucional, devendo o legislador empreender as medidas 

requeridas para evitar a consolidação de um estado de inconstitucionalidade”.217  

 

Com relação ao caso concreto, o relator observou que o Supremo teria considerado o artigo 

18, § 4º, da Constituição como norma de eficácia limitada, sendo que, passados dez anos da 

publicação da EC n. 15/96, ainda não havia sido editada a lei complementar federal 

regulamentadora do dispositivo constitucional. Essa situação aparentemente demonstraria o 

descumprimento do dever constitucional de legislar. 

 

Contudo, de acordo com o Ministro, o extenso lapso temporal poderia não ser suficiente para 

configuração da omissão inconstitucional. Nesse sentido, tendo em vista que vários projetos 

de lei sobre o assunto haviam sido apresentados e discutidos nas casas legislativas, observou 

que não seria possível falar em uma total inércia legislativa, mas que a inconstitucionalidade 

da omissão poderia ser declarada diante da mora do legislador em deliberar sobre a questão. 

 

                                                 
216 STF. ADI 3.682, j. 09.05.2007, DJ 06.09.2007, voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, fl. 290. 
217 STF. ADI 3.682, j. 09.05.2007, DJ 06.09.2007, voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, fl. 290. 
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Por fim, destacou que, conforme decidido na questão de ordem do MI 107,218 tanto na ADO 

quanto no MI, a Corte deveria se limitar a declarar a configuração da omissão 

inconstitucional, determinando, por sentença mandamental, a colmatação da lacuna, sem 

autorização para expedir norma para o caso concreto ou editar norma geral e abstrata, pois 

tais condutas não se compatibilizariam com os princípios constitucionais da democracia e 

da divisão de poderes.219 

 

3.4.8 Caso da obtenção de cópias taquigráficas no STF 

 

No MI 751, alegou-se a ocorrência de lacuna na estrutura normativa do Supremo Tribunal 

Federal quanto à obtenção de cópias de notas taquigráficas, em descumprimento ao inciso 

LX do artigo 5º da Constituição Federal.220 Entretanto, a ação não foi conhecida por inexistir 

situação de lacuna normativa, tendo em vista o que dispõem os artigos 93 a 98 do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal Federal.  

 

Considerou-se que o impetrante pretendia, na realidade, a substituição das normas existentes 

por outras que lhe fossem mais favoráveis, hipótese que não ensejaria o reconhecimento da 

existência de lacuna normativa. Por sua vez, foi interposto agravo regimental, sob a alegação 

de que, com o advento da Constituição de 1988, as normas regimentais arbitrárias, referentes 

ao sigilo das notas taquigráficas, não seriam compatíveis com vários princípios fundamentais 

da nova CF. 

 

O Tribunal negou provimento ao agravo regimental por unanimidade. O Ministro Relator 

Ricardo Lewandowski insistiu que, diante da regulamentação da matéria pelo Regimento 

                                                 
218 Faz-se um breve relato da decisão proferida no MI 107 QO no capítulo 3.3. 
219 “O Supremo Tribunal Federal deixou assente, na decisão proferida no Mandado de Injunção nº 107, da 

relatoria do Ministro Moreira Alves, que a Corte deve limitar-se, nesses processos, a declarar a configuração 

da omissão inconstitucional, determinando, assim, que o legislador empreenda a colmatação da lacuna. Tal 

como a decisão proferida na ação direta por omissão, a decisão tem, para o legislador, caráter obrigatório. [...]. 

No mesmo sentido, afirmou a Corte Constitucional alemã, já no começo de sua judicatura, que não estava 

autorizada a proferir, fora do âmbito da regra geral, uma decisão para o caso concreto, ou determinar qual 

norma geral haveria de ser editada pelo legislador. Também o Supremo Tribunal Federal deixou assente, na 

decisão proferida no Mandado de Injunção nº 107, que a Corte não está autorizada a expedir uma norma para 

o caso concreto ou a editar norma geral e abstrata, uma vez que tal conduta não se compatibiliza com os 

princípios constitucionais da democracia e da divisão de poderes.” (STF. ADI 3.682, j. 09.05.2007, DJ 

06.09.2007, voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, fls. 307-308). 
220 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando 

a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;” (Constituição Federal de 1988). 
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Interno do Supremo Tribunal Federal, inexistiria lacuna normativa capaz de ensejar o 

conhecimento do mandado de injunção.221 Ademais, segundo o Ministro, a alegação de que 

a disciplina fornecida pelo RISTF não seria compatível com os princípios do devido processo 

legal e da publicidade dos atos processuais (artigo 5º, LIV e LV da CF)222 não configuraria 

hipótese de ajuizamento de mandado de injunção. 

 

Percebe-se, portanto, que, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal se manifesta no 

sentido que a existência de normas reguladoras sobre a matéria discutida no mandado de 

injunção descarta a possibilidade de se admitir o writ, ainda que a regulamentação existente 

seja inadequada e pudesse ensejar o reconhecimento de uma lacuna axiológica. 

 

3.4.9 Caso da greve dos servidores públicos  

 

O MI 20 foi impetrado pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, com o objetivo 

de tornar efetiva a norma inscrita no artigo 37, VII da Constituição Federal,223 que 

reconheceu o direito de greve em favor dos servidores públicos. Por maioria, o Tribunal 

deferiu o mandado de injunção para reconhecer a mora do Congresso e comunicar-lhe a 

decisão, vencidos, em parte, o Ministro Carlos Velloso, que fixava as condições necessárias 

ao exercício do direito, e os Ministros Marco Aurélio224 e Sepúlveda Pertence, que não 

conheciam do pedido. 

 

O relator, Ministro Celso de Mello, destacou que, com a promulgação da Constituição de 

1988, teria acabado a hostilidade do sistema jurídico brasileiro, que, anteriormente, vedava 

a greve nos serviços públicos (artigo 157, § 7º, da CF/67 e artigo 162 da CF/69). No regime 

                                                 
221 “Ocorre, no entanto, que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal já regulamenta o acesso às 

cópias das notas taquigráficas das sessões desta Corte (art. 96), inexistindo, portanto, lacuna normativa que 

desafie o conhecimento e o provimento do presente mandado de injunção.” (STF. MI 751 AgR, j. 11.10.2007, 

DJ 09.11.2007, voto do Ministro Relator Ricardo Lewandowski, fl. 17). 
222 “Art. 5º [...] LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - 

aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;” (Constituição Federal de 1988). 
223 “Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: [...] VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos 

limites definidos em lei complementar;” (Constituição Federal de 1988, com redação anterior à Emenda 

Constitucional n. 19/98). 
224 No mérito, diferenciando o mandado de injunção da ação direita de inconstitucionalidade por omissão, 

considerou que o instituto visava a proporcionar aos impetrantes os parâmetros indispensáveis ao exercício do 

direito. Diante disso, concluiu que a Lei n. 7.783/89 deveria ser adotada com as adaptações necessárias. 
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atual, somente os militares das Forças Armadas e os integrantes das Polícias Militares e dos 

Corpos de Bombeiros Militares estariam proibidos de exercer o direito de greve, por razões 

de interesse público (artigo 42, § 5º, da CF).225 

 

Por sua vez, ressaltou que o preceito constitucional que garantiu o direito de greve no setor 

privado (artigo 9º da CF)226 já estaria regulamentado pela Lei n. 7.783/89, que seria, no 

entanto, inaplicável aos servidores públicos civis.227 Ainda de acordo com o relator, o direito 

de greve não poderia dispensar a observância dos princípios da supremacia do interesse 

público e da continuidade dos serviços desenvolvidos pela administração estatal. 

 

Para o Ministro, o artigo 37, VII da Constituição Federal teria eficácia limitada, isto é, sua 

aplicabilidade dependeria da edição de ato legislativo que lhe complementasse o próprio 

conteúdo normativo.228 Diante disso, inexistente a lei complementar que constituiria 

requisito de operabilidade da norma positivada no artigo 37, VII da CF, não seria possível 

exercer o direito subjetivo nela previsto, situação que autorizaria o uso da via injuncional. 

 

Segundo o relator, a falta da lei complementar caracterizaria, portanto, situação de lacuna 

técnica, autorizadora da impetração do MI.229 Com relação a esse aspecto, destacou não 

haver sentido na alegação de que, diante da ausência de prazo para o Congresso editar a 

norma regulamentadora, não se contemplaria qualquer ordem para legislar, uma vez que já 

teria decorrido período razoável para essa atividade. Por fim, ordenou a comunicação do 

estado de inércia ao Poder Legislativo, com o objetivo de que fosse editada a lei 

complementar necessária para a viabilização do exercício do direito de greve. 

 

                                                 
225 “Art. 42. São servidores militares federais os integrantes das Forças Armadas e servidores militares dos 

Estados, Territórios e Distrito Federal os integrantes de suas polícias militares e de seus corpos de bombeiros 

militares. [...] § 5º - Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve.” (Constituição Federal de 1988, com 

redação anterior à Emenda Constitucional n. 18/98). 
226 “Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de 

exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.” (Constituição Federal de 1988). 
227 Nesse sentido, o Ministro Sydney Sanches ressaltou que a própria Lei n. 7.783/89 vedava sua aplicação ao 

setor público. 
228 Para o Ministro Paulo Brossard, a lei complementar seria necessária para que o exercício do direito de greve 

não chegasse a importar na cessação do serviço, na quebra de sua continuidade, na interrupção do existencial. 
229 “O inadimplemento da prestação legislativa pelo Congresso Nacional, precisamente por caracterizar 

situação configuradora de lacuna técnica – que constitui um dos pressupostos da ação injuncional -, equivale, 

no que concerne ao direito de greve, a uma virtual interdição tácita do seu exercício pelos servidores públicos 

civis.” (STF. MI 20, j. 19.05.1994, DJ 22.11.1996, voto do Ministro Relator Celso de Mello, fl. 24). 
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Já o Ministro Marco Aurélio, vencido nas preliminares, destacou que a greve seria um fato, 

que escaparia aos estritos limites do direito positivo.230 Por isso mesmo, o constituinte de 

1988 teria reconhecido o caráter inafastável do referido fenômeno, independentemente do 

regime jurídico a que os trabalhadores estivessem subordinados. Sendo assim, caberia ao 

legislador apenas a imposição de limites a esse direito, diante da existência de atividades 

essenciais. Portanto, a inércia do legislador não obstaculizaria a ocorrência do fenômeno 

coletivo e haveria carência da ação. 

 

Vencido no mérito, o Ministro Carlos Velloso considerou que a norma constitucional teria 

eficácia limitada e, portanto, dependeria de legislação ulterior, pois não estabelecia que o 

direito deveria ser exercido nos limites definidos em lei complementar, mas nos termos dessa 

lei. O Ministro ressaltou que seria necessário emprestar máxima eficácia ao mandado de 

injunção, elaborando a norma para o caso concreto, tomando de empréstimo, para tanto, na 

demanda em análise, a Lei n. 7.783/89. 

 

O MI 485 foi impetrado pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Mato Grosso, 

objetivando a efetividade da norma inscrita no artigo 37, VII, da CF e requerendo, para tanto, 

a edição de norma que regulamentasse o direito de greve no serviço público ou, 

alternativamente, a autorização para que seus membros utilizassem a Lei n. 7.783/89, que 

rege o direito de greve na iniciativa privada. Por maioria, o Tribunal acolheu parcialmente o 

pedido para declarar a omissão do Congresso Nacional e determinar que o órgão fosse 

comunicado dessa situação, vencidos os Ministros Sepúlveda Pertence e Marco Aurélio, que, 

novamente, não conheceram da impetração. 

 

O Ministro Relator Maurício Corrêa reconheceu a mora do Congresso Nacional em editar a 

necessária norma regulamentadora. Entretanto, considerou que a Lei n. 7.783/79 não deveria 

ser aplicada aos servidores públicos, tendo em vista que a hipótese não seria de lei omissa, 

                                                 
230 Na mesma linha, o Ministro Sepúlveda Pertence também considerou a greve como um fato, que 

“historicamente não esperou pela lei para tornar-se uma realidade inextirpável da sociedade moderna.” (STF. 

MI 20, Ministro Relator Celso de Mello, j. 19.05.1994, DJ 22.11.1996, voto do Ministro Sepúlveda Pertence, 

fl. 47). Desse modo, o direito de greve seria independente de regulação inferior e a norma constitucional teria 

eficácia contida, podendo tão somente ser limitada futuramente. Por essa razão, preliminarmente, não conheceu 

o writ. 
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que autorizaria o juiz a decidir a questão de acordo com a analogia, mas corresponderia a 

ausência de legislação específica sobre o tema.231 Nas palavras do Ministro: 

 

Não merece acolhida, contudo, o pedido para que, na ausência da 

legislação pertinente, seja aplicada aos servidores públicos a Lei 7.783/89, 

dado que somente ‘quando a lei for omissa’ caberá ao juiz decidir a questão 

‘de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito’ 

(LICC artigo 4º). No caso em exame, a hipótese não é da existência de lei 

omissa, mas de ausência de legislação específica para disciplinar a matéria 

pertinente ao exercício do direito de greve pelos servidores públicos. (STF. 

MI 485, j. 25.04.2002, DJ 23.08.2002, voto do Ministro Relator Maurício 

Corrêa, fl. 6). 

 

Depois de cinco anos do julgamento do MI 485, os MIs 670, 708 e 712, que também 

pretendiam tornar efetiva a norma inscrita no artigo 37, VII da CF,232 foram apreciados pelo 

Tribunal Pleno. Em todos os casos, o Tribunal, por maioria, conheceu do mandado de 

injunção e propôs a aplicação da Lei n. 7.783/89 naquilo que coubesse, restando vencidos 

os Ministros Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa e Marco Aurélio,233 que limitavam a 

decisão à categoria representada pelo sindicato e estabeleciam condições especificas para o 

exercício das paralisações. 

 

De acordo com o Ministro Gilmar Mendes, relator do MI 708, seria necessário rever a 

jurisprudência da Corte, tendo em vista que a falta de norma regulamentadora para o direito 

de greve dos servidores públicos não teria impedido que os servidores exercessem seu 

direito, mas havia deixado essa situação sob a regulação da lei da selva. O Ministro também 

destacou que, diante de uma omissão legislativa de mais de dezoito anos, a manutenção do 

posicionamento do STF quanto aos MIs consistiria numa espécie de “omissão judicial”.234-

235 

                                                 
231 Além disso, de acordo com o Ministro Maurício Corrêa, o serviço público teria atribuições próprias e 

prestações inadiáveis e estaria comprometido com as necessidades da coletividade, existindo, portanto, 

dificuldades na aplicação da norma do âmbito privado ao setor público.  
232 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos 

limites definidos em lei específica;” (Constituição Federal de 1988). 
233 No MI 670, também ficou vencido o Ministro Maurício Corrêa, que conhecia da ação apenas para cientificar 

a mora do Congresso Nacional. 
234 STF. MI 712, Ministro Relator Eros Grau, j. 25.10.2007, DJ 31.10.2008, voto do Ministro Gilmar Mendes, 

fl. 431. 
235 Nesse sentido, o Ministro Eros Grau defendeu que, ao elaborar a norma reclamada, o STF estaria fazendo 

prevalecer a Constituição, como verdadeiro guardião dessa Lei fundamental, uma vez que, com o passar do 

tempo, sem a regulamentação, as normas constitucionais de eficácia limitada se esvaziariam. 
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Com base nos ensinamentos de Rui Medeiros, desenvolveu a ideia de que o STF não agiria 

como legislador ao definir a norma regulamentadora para a greve dos servidores públicos, 

já que a edição de norma, nesse caso, não seria uma possibilidade colocada diante do 

Legislativo, mas um dever a ser cumprido por desse Poder.236 Ademais, segundo o Ministro, 

ao adotar a lei que regula a greve no âmbito privado, utilizar-se-ia texto editado pelo próprio 

Poder Legislativo e, portanto, a regulamentação se basearia na vontade hipotética dos 

legisladores.237 

 

Para o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal não deveria estipular as 

mudanças da lei privada, mas determinar que essa norma fosse aplicada, no que coubesse, 

ao âmbito público –, considerando o imperativo de continuidade que rege esse sistema –, e 

facultando ao juízo competente a imposição de regime mais severo, de acordo com o caso 

concreto. 

 

Por outro lado, o Ministro Marco Aurélio defendeu que, ao determinar que instâncias 

inferiores pudessem impor regime mais severo aos casos de greve, o Tribunal estaria 

transferindo a essas instâncias a parte mais importante do julgamento do MI, ou seja, a 

fixação dos parâmetros para o exercício do direito constitucional, para a qual o Juízo comum 

não seria competente. Sendo assim, o Ministro determinou que a lei privada fosse aplicada, 

impondo condições específicas para cada caso concreto. 

 

Segundo o Ministro Ricardo Lewandowski, a lei que regulamenta o regime privado não 

poderia ser aplicada ao regime público, tendo em vista que a própria norma proibia essa 

hipótese e não haveria semelhança relevante entre as duas situações para permitir o uso da 

                                                 
236 “Identifica-se, pois, aqui a necessidade de uma solução obrigatória da perspectiva constitucional, uma vez 

que ao legislador não é dado escolher se concede ou não o direito de greve, podendo, tão-somente dispor sobre 

a adequada configuração de sua disciplina.” (STF. MI 670, Ministro Relator Mauricio Corrêa, j. 25.10.2007, 

DJ 31.10.2008, voto do Ministro Relator (para o acórdão) Gilmar Mendes, fl. 42; STF. MI 712, Ministro 

Relator Eros Grau, j. 25.10.2007, DJ 31.10.2008, voto do Ministro Gilmar Mendes, fl. 436). 
237 “É certo [...] que a solução alvitrada por essa posição não discorda do critério da vontade hipotética do 

legislador, uma vez que se cuida de adotar, provisoriamente, para o âmbito da greve no serviço público, as 

regras aplicáveis às greves no âmbito privado.” (STF. MI 670 Ministro Relator Mauricio Corrêa, j. 25.10.2007, 

DJ 31.10.2008, voto do Ministro Relator (para o acórdão) Gilmar Mendes, fl. 44; STF. MI 712, Ministro 

Relator Eros Grau, j. 25.10.2007, DJ 31.10.2008, voto do Ministro Gilmar Mendes, fl. 438). 
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analogia.238 O Ministro também destacou a observação feita por Sepúlveda Pertence239 no 

MI 438, segundo a qual, caso a solução de um MI fosse a utilização de uma lei já existente, 

a ação não deveria sequer chegar a ser conhecida, uma vez que essa norma poderia ser 

aplicada por analogia, sem a necessidade de proposição de um MI.240 

 

Para o Ministro Joaquim Barbosa, a lei privada não poderia ser utilizada no âmbito público 

porque o STF estaria incentivando o Legislativo a, se quisesse, editar lei que, apenas, 

determinasse a aplicação da norma do sistema privado ao regime estatuário. Em sua opinião, 

isso poderia ser considerado inconstitucional, uma vez que a própria Carta Magna 

diferenciava as greves desses regimes. No entendimento do Ministro, a decisão somente 

deveria permitir que os grevistas pudessem demonstrar, perante as instâncias apropriadas, 

que estavam exercendo direito garantido e limitado pela Constituição. 

 

Com relação ao julgamento dos MIs 670, 708 e 712 é interessante atentar para a extensão 

dos efeitos de suas decisões, se inter partes ou erga omnes, questão que, aparentemente, não 

foi resolvida pelos Ministros nesses julgamentos. Afinal, apesar de o Tribunal ter 

determinado que a lei privada poderia ser aplicada ao regime público, permitindo, dessa 

forma, o exercício do direito constitucional de greve, os Ministros também estabeleceram 

que as instâncias inferiores poderiam avaliar cada caso concreto e estabelecer disciplina mais 

rígida conforme fosse necessário. 

 

Diante disso, os efeitos da decisão do Tribunal parecem ter ficado entre erga omnes e inter 

partes, uma vez que a regulamentação que seria comum para todos os casos poderia ser 

adaptada de acordo com as peculiaridades de cada situação. Levando isso em consideração, 

                                                 
238 Nos MIs 712 e 670, o Ministro Lewandowski reconheceu aos servidores públicos o direito ao exercício de 

greve, desde que observado o princípio da continuidade, determinando que cada caso concreto fosse analisado 

pelas autoridades competentes. Entretanto, no MI 708, o Ministro alterou seu entendimento, criando dezesseis 

condições para a realização de greve no âmbito público. Essas condições foram inspiradas justamente na lei 

que regula a greve no serviço privado, pois o Ministro percebeu que a norma não admitia sua aplicação integral 

ao setor público, devido à existência de alguns dispositivos que não se enquadrariam no regime estatuário. 
239 No MI 712, o Ministro Sepúlveda Pertence admitiu reconhecer os riscos decorrentes da aplicação da lei que 

regula a greve do sistema privado para o regime público, entretanto, considerou que, caso o Supremo Tribunal 

Federal se conformasse com a omissão, estaria se demitindo do cargo de guarda da Constituição, que havia 

sido confiado a ele. 
240 Nas palavras do Ministro Sepúlveda Pertence: “Parece-me, na minha perspectiva, impossível, para quem 

conhece do mandado de injunção, depois, adotar uma norma de lei vigente, porque essa norma se aplicaria, 

ainda que por analogia, e obstaria o conhecimento do pedido de injunção.” (STF. MI 708, Ministro Relator 

Gilmar Mendes, j. 25.10.2007, DJ 31.10.2008, voto do Ministro Ricardo Lewandowski –, citação de trecho do 

voto do Ministro Sepúlveda Pertence no âmbito do MI 438 –, fl. 281). 
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interessante observar o entendimento do Ministro Gilmar Mendes de que as decisões 

proferidas com relação ao caso de reparação econômica, analisado no capítulo 3.3.2, seriam 

erga omnes e, portanto, o posicionamento da Corte com relação à extensão dos efeitos do 

MI não estava sendo alterado: 

 

Há uma discussão ao na doutrina sobre o efeito do mandado de injunção etc. 

Mas veja: embora não se tenha explicitado isso de forma evidente, em todos 

os acórdãos a que nos referimos, aqui, parte-se da premissa de que nos casos 

em que tivemos um provimento de caráter concreto, foi concreto ma nom 

tropo. Tratou-se, na verdade, de uma decisão com eficácia erga omnes. A 

questão da anistia [caso da reparação econômica aos impedidos de exercer 

profissão] foi regulada. (STF. MI 712, Ministro Relator Eros Grau, j. 

25.10.2007, DJ 31.10.2008, manifestação do Ministro Gilmar Mendes nos 

debates, fls. 454-455). 

 

Além disso, contribuiu para a confusão o fato de os Ministros Ayres Britto, Carmen Lúcia e 

Cezar Peluso, apesar de terem sustentado que as decisões dos MIs deveriam ser restringir ao 

caso concreto,241 declararem que acompanhavam o estabelecido pelo Ministro Gilmar 

Mendes,242 sendo que ele havia determinado que os efeitos da sentença deveriam ser erga 

omnes. Nos extratos de ata, inclusive, os votos dos Ministros Ayres Britto, Carmen Lúcia e 

Cezar Peluso não são considerados vencidos, apesar de os votos dos Ministros Ricardo 

Lewandowski, Joaquim Barbosa e Marco Aurélio serem assim considerados justamente por 

criarem parâmetros que se aplicavam exclusivamente ao caso concreto. 

 

Talvez, como a decisão do Tribunal parece ter ficado entre os dois efeitos, o que foi 

considerado erga omnes para o Ministro Gilmar Mendes pode ter sido considerado inter 

partes para os Ministros Ayres Britto, Carmen Lúcia e Cezar Peluso. O próprio Ministro 

Gilmar Mendes ponderou que a dúvida sobre quais seriam os efeitos concedidos à sentença 

ainda não precisaria ser resolvida: “Se aqui se profere uma decisão com eficácia erga omnes, 

ou não, mas isso, na verdade, não precisa ser definido agora.”243 E conforme o Ministro 

Ayres Britto: 

 

Ambas as propostas são muito inteligentes, mas vou pedir vênia ao Ministro 

Lewandowski para perfilhar o entendimento do Ministro Gilmar Mendes, 

até porque já me pronunciei assim, numa das últimas assentadas. Eu julgava 

                                                 
241 STF. MI 712, Ministro Relator Eros Grau, j. 25.10.2007, DJ 31.10.2008, respectivamente fls. 531, 543 e 

548. 
242 STF. MI 712, Ministro Relator Eros Grau, j. 25.10.2007, DJ 31.10.2008, respectivamente fls. 533, 543 e 

566. 
243 STF. MI 708, j. 25.10.2007, DJ 31.10.2008, voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, fl. 306. 
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procedente o mandado para determinar a aplicação da Lei 7.783/89, mutatis 

mutandis, ou seja, com as adaptações necessárias às peculiaridades do caso. 

O Ministro Gilmar Mendes oferece uma decisão gerencial – digamos assim 

-, porque remete às instâncias judiciais processantes de cada feito o 

gerenciamento das peculiaridades, tomando por referência, é verdade o 

corpo normativo da Lei 7.783, que é uma lei monotemática, é uma lei 

produzida pelo Legislativo para resolver as questões de greve, no âmbito da 

iniciativa privada. Essa proposta do Ministro Gilmar é conciliatória: O 

Judiciário julga, para o caso concreto, indo buscar os seus parâmetros 

maiores na própria atividade legislativa. (STF. MI 708, Ministro Relator 

Gilmar Mendes, j. 25.10.2007, DJ 31.10.2008, voto do Ministro Ayres 

Britto, fls. 342-343). 

 

Desse modo, percebe-se que a maioria dos Ministros do Supremo Tribunal Federal sempre 

se manifestou no sentido de que o dispositivo constitucional que concedia o direito de greve 

aos servidores públicos (artigo 37, VII da CF) teria eficácia limitada e, portanto, a ausência 

de norma regulamentadora autorizaria a impetração de mandado de injunção. 

 

Num primeiro momento, a Corte se limitou a comunicar a mora ao Poder Legislativo, 

determinando a elaboração da lei necessária para a viabilização do exercício do direito de 

greve. Entretanto, considerando que referida norma ainda não havia sido editada depois de 

dezoitos anos da promulgação da Constituição, o STF resolveu alterar sua jurisprudência, 

determinando a aplicação da Lei n. 7.783/89 (que regulamenta o exercício da greve no 

âmbito privado) naquilo que coubesse. 

 

3.4.10 Caso da aposentadoria especial para os servidores públicos  

 

O MI 721 foi impetrado por auxiliar de enfermagem, sob a alegação de que a ausência da 

norma regulamentadora do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal244 impedia o recebimento 

de aposentadoria especial a que tinha direito por exercer, durante mais de 25 anos, atividade 

considerada insalubre. A servidora do Ministério da Saúde requereu a supressão da lacuna 

normativa, mediante observância do regime geral da previdência social. 

                                                 
244 “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo 

e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. [...] 

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos 

pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de 

servidores: I - portadores de deficiência; II - que exerçam atividades de risco; III - cujas atividades sejam 

exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.” (Constituição Federal de 

1988). 
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O Ministro Relator Marco Aurélio destacou que a natureza do mandado de injunção deveria 

fazer com que o pronunciamento ganhasse contornos mandamentais a ponto de viabilizar o 

exercício do direito reclamado. Salientou que, após a EC n. 47/05, não haveria dúvida da 

existência do direito constitucional à adoção de requisitos e critérios diferenciados para a 

aposentadoria daqueles que tivessem trabalhado sob condições especiais, que prejudicassem 

a saúde ou a integridade física. 

 

Concluiu, então, que caberia ao STF, depois de quinze anos de mora legislativa, estabelecer, 

para o caso concreto e de forma temporária, até a vinda da lei complementar, as balizas para 

o exercício do direito assegurado constitucionalmente. Para o Ministro, não haveria que se 

confundir a atuação no julgamento com a atividade do Legislativo, pois o Judiciário não 

estaria lançando preceito abstrato, mas viabilizando o direito no caso concreto. 

 

O relator destacou que seria tempo de o STF refletir sobre a timidez inicial quanto ao alcance 

do mandado de injunção, que havia sido adotada em decorrência do excesso de zelo com 

relação ao princípio da separação dos Poderes, já que a intenção de impetrar o writ não 

consistiria simplesmente em comunicar a omissão ao legislativo, mas afastar as 

consequências da inércia do legislador. Diante disso, determinou a adoção do sistema 

revelado pelo regime geral de previdência social no artigo 57 da Lei n. 8.213/91.245 

 

Por sua vez, o Ministro Eros Grau, citou José Ignácio Botelho de Mesquita, segundo o qual 

o que poderia tornar inviável o exercício de algum direito não seria a falta de norma 

regulamentadora –, já que, de acordo com o artigo 4º da LICC (atualmente, LINDB), o juiz 

poderia decidir o caso concreto de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais 

de direito –, mas a existência de alguma regra que vedasse a utilização desses mecanismos, 

provocando a extinção do processo sem resolução do mérito por impossibilidade jurídica do 

pedido. 

 

Para o Professor Botelho de Mesquita, ao julgar o mandado de injunção, seria necessário 

afastar o obstáculo criado pela omissão, mediante elaboração da norma regulamentadora, 

                                                 
245 “Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado 

que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 

(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.” (Lei n. 8.213/91). 
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que, em sua opinião, deveria abranger a totalidade de casos constituídos pelos mesmos 

elementos objetivos, tendo em vista que a atividade normativa seria dominada pelo princípio 

da isonomia. 

 

De acordo com o Ministro Eros Grau, ao elaborar a norma regulamentadora, o Tribunal não 

exerceria função legislativa, mas normativa.246 Além disso, considerou que a norma deveria 

ser elaborada para o caso concreto e estaria sujeita a interpretação por parte do aplicador, ao 

mesmo tempo em que seus parâmetros deveriam ser definidos de modo abstrato e geral, a 

fim de regular todos os casos análogos. Nas palavras do Ministro: 

 

A este Tribunal incumbirá --- permito-me repetir --- se concedida a 

injunção, remover o obstáculo decorrente da omissão, definindo a norma 

adequada à regulação do caso concreto, norma enunciada como texto 

normativo, logo sujeito a interpretação pelo seu aplicador. (...). 

Esses parâmetros hão de ser definidos por esta Corte de modo abstrato e 

geral, para regular todos os casos análogos, visto que norma jurídica é o 

preceito, abstrato, genérico e inovador --- tendente a regular o 

comportamento social de sujeitos associados --- que se integra no 

ordenamento jurídico e não se dá norma para um só. (STF. MI 721, 

Ministro Relator Marco Aurélio, j. 30.08.2007, DJ 30.11.2007, voto do 

Ministro Eros Grau, fls. 30-31). 

 

Por sua vez, foram opostos embargos de declaração com relação a outros embargos de 

declaração anteriormente opostos no âmbito do MI 2.180 para suprir a alegada omissão da 

decisão que negou seguimento ao writ sob o fundamento de inexistência de lacuna legislativa 

no regramento da aposentadoria especial de servidores policiais. Alegou-se que a decisão 

embargada teria sido omissa quanto ao reconhecimento do tempo de serviço prestado às 

Forças Armadas. A Ministra Relatora Cármen Lúcia converteu os embargos de declaração 

em agravo regimental, que, por sua vez, teve provimento negado, por unanimidade, pelo 

Tribunal. 

 

                                                 
246 De acordo com o Ministro Eros Grau, a primeira dessas funções decorreria da classificação institucional, 

baseada em um critério subjetivo; a segunda, por sua vez, derivaria de outra classificação, baseada em um 

critério material. Enquanto a primeira classificação comportaria as funções legislativa, executiva e 

jurisdicional; a segunda conteria as funções normativa (de produção das normas jurídicas), administrativa (de 

execução das normas jurídicas), e jurisdicional (de aplicação das normas jurídicas). A função legislativa seria, 

na sua concepção, maior e menor que a normativa: maior porque abrangeria a elaboração de atos 

administrativos sob forma de leis; e menor porque só abrangeria normas jurídicas contidas em lei, excluindo, 

assim, regimentos publicados pelo Judiciário e regulamentos expedidos pelo Executivo. Dessa forma, a função 

normativa compreenderia as funções legislativa, regimental e regulamentar. 
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A relatora considerou que os argumentos do agravante em nada alteravam o que já havia 

sido analisado pela decisão recorrida: Diante da existência da Lei Complementar n. 51/85, 

que estabelece critérios diferenciados para a aposentadoria especial do servidor público 

policial, inexistiria a lacuna legislativa necessária ao cabimento do mandado de injunção.247 

Para a Ministra, o agravante pretendia, na realidade, a conjugação das vantagens do sistema 

de aposentadoria dos servidores públicos militares e dos servidores públicos civis policiais, 

situação que seria inadmissível. 

 

O MI 3.712 AgR foi interposto contra decisão que negou seguimento ao mandado de 

injunção tendo em vista que a pretensão da impetrante consistiria na contagem de tempo de 

serviço prestado, que, por sua vez, não seria assegurada pelo artigo 40, § 4º, da CF. Por 

maioria, o Supremo Tribunal Federal, vencido o Ministro Marco Aurélio,248 negou 

provimento ao agravo regimental. 

 

A relatora, Ministra Cármen Lúcia, reafirmou sua decisão, destacando que o mandado de 

injunção somente seria viável se a impetrante tivesse demonstrado que, apesar de cumprir 

com os requisitos para a obtenção de sua aposentadoria especial, não conseguiria usufruí-la 

em decorrência da falta de norma regulamentadora do artigo 40, § 4º, III, da CF. A Ministra 

considerou que a ausência da demonstração de atos concretos e específicos que 

comprovassem que o direito à aposentadoria especial estaria sendo inviabilizado revelaria 

que a impetrante seria carecedora da ação proposta.  

 

O MI 1.169 AgR foi interposto contra decisão que havia concedido parcialmente o writ, 

assegurando a aplicação do artigo 57 da Lei n. 8.213/91 desde que fossem comprovados os 

dados da impetrante perante a autoridade administrativa competente. Alegou-se que seria 

impossível aplicar as regras do regime geral de previdência social aos servidores públicos 

estaduais e que seria inviável verificar o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria 

                                                 
247 “A existência de lei complementar a estabelecer critérios diferenciados para a aposentadoria especial do 

servidor público policial evidencia a inexistência da lacuna legislativa necessária ao cabimento do mandado de 

injunção.” (STF. MI 2.180 ED ED, j. 24.03.2011, DJ 12.04.2011, voto da Ministra Relatora Cármen Lúcia, fl. 

49). 
248 O Ministro Marco Aurélio considerou que seria possível impetrar um mandado de injunção para ter o tempo 

tomado como especial e lançado no assentamento funcional. De acordo com o Ministro: “O que de início não 

nego, Presidente, é a possibilidade, ante a lacuna, repito, quanto à regência da matéria em relação aos servidores 

públicos, de impetrar-se um mandado de injunção para ter esse tempo, embora não suficiente ainda para a 

aposentadoria, tomado como especial e lançado no assentamento funcional. [...].” (STF. MI 3.712 AgR, 

Ministra Relatora Cármen Lúcia, j. 09.06.2011, DJ 03.08.2011, voto do Ministro Marco Aurélio, p. 14).  
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especial, conforme determinado na decisão, diante da ausência de normas estaduais sobre a 

matéria. Por unanimidade, o Tribunal negou provimento ao agravo regimental. 

 

A Ministra Cármen Lúcia, relatora, considerou que a verificação da possibilidade de se ter a 

aplicação do artigo 57 da Lei n. 8.213/91 ao caso concreto seria de competência exclusiva 

da autoridade administrativa responsável pelo exame do pedido de aposentadoria, não 

consistindo em objeto do mandado de injunção. Segundo a relatora, como a finalidade do 

mandado de injunção consistiria, justamente, na supressão judicial da lacuna que impede o 

exercício do direito constitucionalmente assegurado, a ausência de normas estaduais sobre a 

matéria estaria suprida pela integração normativa. 

 

O MI 2.934 AgR foi interposto pela União contra decisão que reconheceu a omissão 

legislativa decorrente da ausência de lei viabilizadora de aposentadoria especial e 

determinou a adoção do artigo 57 da Lei n. 8.213/91 para suprir a lacuna. Alegou-se que a 

contagem especial de tempo consistiria em hipótese diferente do direito à aposentadoria 

especial, pois pretenderia garantir ao servidor o direito à aposentadoria comum com a 

utilização de fatores de multiplicação, e não a inativação especial. 

 

O Ministro Relator Marco Aurélio negou provimento ao recurso por considerar que a 

impetrante não pretendia a contagem diferenciada do tempo laborado em condições 

especiais, até porque já possuía mais de 25 anos de serviços prestados. Além disso, enfatizou 

que, enquanto não fosse editada a lei reguladora do direito assegurado constitucionalmente, 

o critério a ser levado em conta seria, na integralidade, o do artigo 57 da Lei n. 8.213/91. 

 

Diante disso, constata-se que o caso da aposentadoria especial, assim como o caso da greve 

dos servidores públicos, também marcou a alteração de jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal em sede de mandado de injunção, com a definição das regras que possibilitariam o 

imediato exercício do direito constitucional anteriormente obstado, mediante a adoção do 

sistema revelado pelo regime geral de previdência social no artigo 57 da Lei n. 8.213/91. 
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3.4.11 Caso da regulamentação de jogos de bingo  

 

Os MIs 766 e 765 foram impetrados para pleitear a regulamentação da atividade de jogos de 

bingo, tendo em vista que seu exercício encontrar-se-ia restringido pela falta de disciplinas 

normativa. Entretanto, as ações não foram conhecidas, sob a justificativa de que os 

impetrantes não teriam indicado o dispositivo constitucional que expressamente enunciaria 

o direito à regulamentação dessa atividade, pressuposto considerado essencial para a 

utilização do writ. 

 

Interpôs-se agravo regimental contra as duas decisões. No MI 766 AgR, alegou-se que, como 

o pressuposto do mandado de injunção seria a ausência de regulamentação e a atividade de 

bingo não possuía lei que a disciplinasse, restaria claro o cabimento da ação. Por sua vez, no 

MI 765 AgR sustentou-se que a finalidade do mandado de injunção seria concretizar direito 

fundamental, dependente de norma regulamentadora infraconstitucional, objetivando a 

realização dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (artigos 5º, XIII249 e 170 da 

CF).250 A Corte negou provimento a ambos os agravos regimentais por unanimidade. 

 

O relator do MI 766 AgR, Ministro Joaquim Barbosa, destacou que, para o cabimento do 

mandado de injunção, seria imprescindível a existência de um direito previsto na 

Constituição Federal, cujo exercício estivesse obstado pela falta de norma 

regulamentadora.251 Desse modo, segundo o Ministro, o writ não seria o instrumento 

adequado para suprir a lacuna ou a ausência de regulamentação de direito previsto em 

dispositivo infraconstitucional, bem como de eventuais prerrogativas que podem ser 

discricionariamente estabelecidas pela União.252 

                                                 
249 “Art. 5º [...] XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer;” (Constituição Federal de 1988). 
250 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: [...].” (Constituição Federal de 1988). 
251 Nesse sentido, citou trecho da decisão monocrática do Ministro Celso de Mello no MI 642: “Para que possa 

atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária 

correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito 

público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar 

provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender 

acesso legítimo a via injuncional.” (STF. MI 765 AgR, j. 21.10.2009, DJ 13.11.2009, voto do Ministro Relator 

Joaquim Barbosa –, citação da decisão monocrática proferida no âmbito do MI 642 –, fl. 30).  
252 “É imprescindível, portanto, para o cabimento desta ação, a existência de um direito previsto na Constituição 

que não esteja sendo exercido por ausência de norma regulamentadora. Deve-se observar, ainda, que o 

mandado de injunção não é remédio destinado a fazer suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito 
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Por sua vez, o relator do MI 765 AgR, Ministro Dias Toffoli, destacou que o mandado de 

injunção se destinaria a colmatar lacunas que inviabilizassem o exercício de direitos 

constitucionalmente assegurados253 e que seria indispensável a existência de um dever de 

legislar sobre o assunto. Entretanto, ressaltou que, no caso concreto, não haveria qualquer 

obrigação de regulamentar a atividade de bingo. 

 

Diante disso, é possível constatar que a Corte manteve o posicionamento de que somente 

existiria uma lacuna autorizadora da impetração de um mandado de injunção se (i) o 

exercício de um direito constitucional estivesse inviabilizado pela ausência de uma norma 

infraconstitucional capaz de fazer com que o dispositivo da Constituição produzisse seus 

efeitos, e se (ii) houvesse uma imposição constitucional para regulamentar determinado 

assunto, assim como o respectivo direito dos constituintes a essa normatização. 

 

3.4.12 Caso do aviso prévio proporcional por tempo de serviço  

 

O MI 1.011, impetrado contra a omissão para elaborar a norma regulamentadora prevista no 

artigo 7º, XXI, da Constituição Federal,254 foi considerado prejudicado, sob o fundamento 

de que, em 13 de outubro de 2011, havia sido publicada a Lei n. 12.506, destinada a 

disciplinar a concessão do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. 

 

Interpôs-se agravo regimental, alegando que, por ter entrado em vigor após a demissão 

discutida na demanda, a lei não aproveitaria ao caso, já que não poderia ser aplicada a fatos 

pretéritos. Diante disso, reiterou-se o pedido do mandado de injunção, isto é, a fixação de 

norma que asseguraria ao impetrante o direito de aviso prévio proporcional ao tempo de 

serviço. 

                                                 
previsto em norma infraconstitucional, e muito menos de legislação que se refere a eventuais prerrogativas a 

serem estabelecidas discricionariamente pela União. [...] 

No presente caso, não existe norma constitucional que confira o direito que, segundo os impetrantes, estaria à 

espera de regulamentação [...] sobre exploração de jogos de bingo.” (STF. MI 766 AgR, j. 21.10.2009, DJ 

13.11.2009, voto do Ministro Relator Joaquim Barbosa, fls. 29-31).  
253 “Tem-se que o mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna 

legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como 

de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CF/1988).” (STF. MI 765 

AgR, j. 30.11.2011, DJ 01.02.2012, voto do Ministro Relator Dias Toffoli, p. 7). 
254 “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: [...] XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos 

da lei;” (Constituição Federal de 1988). 
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Por unanimidade, a Corte negou provimento ao agravo regimental. O relator, Ministro 

Ricardo Lewandowski, constatou que a orientação do Supremo Tribunal Federal consistia 

na “prejudicialidade do mandado de injunção com a edição da norma regulamentadora então 

ausente”.255 Citou o voto do Ministro Sepúlveda Pertence no MI 634 AgR, no qual se 

afirmou que a pretensão de sanar lacuna normativa do período anterior à edição da norma 

regulamentadora excederia os limites do writ. 

 

Percebe-se, portanto, que, mesmo que determinado mandado de injunção tenha sido 

conhecido pelo Supremo Tribunal Federal, existe a possibilidade de que seja posteriormente 

declarado prejudicado em decorrência da publicação da norma regulamentadora faltante.  

 

3.4.13 A previsibilidade dos requisitos necessários para o reconhecimento 

de uma lacuna técnica e a constante construção jurisprudencial sobre o 

que se fazer diante dessa lacuna 

 

Após a análise de todos esses casos, percebe-se que, de acordo com a jurisprudência do STF, 

somente existiria uma lacuna técnica, requisito para a procedência de um mandado de 

injunção, se (i) o exercício de um direito constitucional estivesse inviabilizado pela ausência 

de uma norma infraconstitucional capaz de fazer com que o dispositivo da Constituição 

produzisse seus efeitos, e se (ii) houvesse uma imposição constitucional para regulamentar 

determinado assunto, assim como o respectivo direito dos constituintes a essa normatização. 

 

Diante disso, consistiria em entendimento pacífico da Corte que o mandado de injunção não 

seria cabível quando existisse legislação que disciplinasse a matéria relacionada ao direito 

constitucional teoricamente inviabilizado –, ainda que essa regulamentação fosse 

insuficiente ou inadequada –, uma vez que o MI não consistiria em instrumento processual 

destinado ao controle de constitucionalidade de atos normativos já existentes. Essa 

legislação poderia, inclusive, consistir em normas pré-constitucionais recepcionadas pela 

nova ordem ou em disciplinas temporárias, previstas, por exemplo, no ADCT. 

 

                                                 
255 STF. MI 1.011 AgR, j. 10.05.2012, DJ 30.05.2012., voto do Ministro Relator Ricardo Lewandowski, p. 4. 
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Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também seria firme quanto à 

impossibilidade de impetração de mandado de injunção caso a norma regulamentadora fosse 

desnecessária para viabilizar o exercício do direito constitucional reclamado. Ou seja, se o 

dispositivo constitucional fosse autoaplicável, ainda que tivesse eficácia contida, haveria 

carência da ação. 

 

Apesar da previsibilidade dos requisitos necessários para o reconhecimento de uma lacuna 

técnica, o Tribunal demonstra dúvidas quanto ao que deve ser feito diante da procedência de 

um mandado de injunção. Inicialmente, seguindo o entendimento firmando no leading case, 

a questão de ordem do MI 107,256 a Corte se limitou a comunicar a mora ao Poder 

Legislativo, determinando a elaboração da norma necessária para a viabilização do exercício 

do direito reclamado. 

 

No entanto, considerando que algumas normas ainda não haviam sido editadas mesmo 

depois de dezoitos anos da promulgação da Constituição, o Supremo Tribunal Federal 

resolveu rever sua jurisprudência no julgamento dos MIs 721, 670, 708 e 712, determinando 

as regras que possibilitariam o imediato exercício dos direitos de greve e de aposentadoria 

especial para os servidores públicos, tomando de empréstimo, para tanto, as regulamentações 

previstas para o setor privado. 

 

Nesses acórdãos, houve um esforço argumentativo, por parte dos Ministros, para defender a 

possibilidade de se alterar a jurisprudência da Corte, diante dos obstáculos que haviam sido 

colocados no leading case – separação dos Poderes, princípio democrático e segurança 

jurídica – para a concessão de soluções que fossem além da simples declaração de mora ao 

órgão responsável pela elaboração da norma faltante. 

 

Entretanto, o principal problema desses casos consiste em verificar a extensão dos efeitos de 

suas decisões, que, aparentemente, parecem ter ficado entre erga omnes e inter partes, pois, 

apesar de a Corte ter determinado que a lei do âmbito privado poderia ser aplicada ao setor 

público, os Ministros também estabeleceram que as instâncias inferiores poderiam avaliar 

cada demanda em concreto e até estabelecer disciplina mais rígida caso fosse necessário. 

 

                                                 
256 Faz-se um breve relato da decisão proferida no MI 107 QO no capítulo 3.3. 
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De todo modo, no dia 23 de junho de 2016, foi publicada a Lei n. 13.300/16, que disciplina 

o processo e o julgamento dos mandados de injunção. Segundo o diploma normativo, 

reconhecido o estado de mora legislativa, a ação será deferida e o Tribunal estabelecerá um 

prazo para que o impetrado edite a norma regulamentadora faltante e, caso a mora legislativa 

não seja suprida naquele prazo, determinará as condições para o exercício dos direitos, 

liberdades ou prerrogativas reclamados ou para o ajuizamento de ação judicial com referido 

propósito. 

 

Ainda de acordo com referida lei, as decisões proferidas em sede de mandado de injunção 

terão eficácia inter partes, podendo ser atribuída eficácia erga omnes caso tal efeito seja 

indispensável ou inerente ao exercício dos direitos, liberdades ou prerrogativas em questão. 

Diante disso, é possível considerar que a recente regulamentação do processamento dos 

mandados de injunção tende a garantir maior previsibilidade quanto ao que deve ser feito 

diante da procedência de um mandado de injunção. 
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3.5 Lacunas normativas 

 

Nos acórdãos estudados nesta dissertação, o Supremo Tribunal Federal se deparou com o 

problema das lacunas normativas nos casos a seguir: da concessão de férias proporcionais a 

servidor aposentado (RE 196.569 e RE 205.575), da correção de contas vinculadas ao FGTS 

(RE 226.855), da vinculação do piso profissional ao salário mínimo (RE 235.643 ED, RE 

253.247 AgR e RE 270.888 AgR), do reajuste de benefício previdenciário (RE 291.690 

AgR), da ação cautelar inominada com pedido de liminar a fim de obter efeito suspensivo 

para recurso extraordinário (Pet 1.863 QO, Pet 1.903 AgR, Pet 2.326 AgR e Pet 2.720 QO), 

da nomeação de desembargador pelo critério da antiguidade (MS 24.501), da abstenção dos 

líderes de alguns partidos em indicar membros para a composição de CPI (MS 24.831 e MS 

24.849) e da infidelidade partidária (MS 26.603). 

 

3.5.1 Caso da concessão de férias proporcionais a servidor aposentado 

 

Os REs 196.569 e 205.575 foram interpostos contra acórdãos que asseguraram a servidores 

da Fundação Educacional do Distrito Federal o pagamento de férias proporcionais a que 

fariam jus no momento da aposentadoria. Alegou-se ofensa ao artigo 5º, II e XXXVI da 

CF,257 tendo em vista que as aposentadorias em questão teriam ocorrido antes da edição da 

Lei n. 8.216/91 –, introdutora dos parágrafos 3º e 4º no artigo 78 da Lei n. 8.112/90 –,258 e 

da Lei distrital n. 159/91, que autorizaram o pagamento de férias aos servidores exonerados 

e aposentados. 

 

Nos dois casos, o Ministro Relator Ilmar Galvão destacou que o § 3º do artigo 78 da Lei n. 

8.112/90 teria sido aplicado por analogia, observado o raciocínio de que, se em caso de 

exoneração voluntária do servidor haveria direito à indenização de férias proporcionais não 

gozadas, aquele que requereu sua aposentadoria voluntariamente teria a mesma prerrogativa, 

                                                 
257 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei; [...] XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada;” (Constituição Federal de 1988). 
258 “Art. 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do início do respectivo 

período, observando-se o disposto no § 1o deste artigo. [...] § 3o O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em 

comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção 

de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias. § 4o A indenização será 

calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório.” (Lei n. 8.112/90). 
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já que haveria idêntica ratio legis. De acordo com o relator, essa decisão não afrontaria o 

princípio da legalidade porque não se poderia cogitar de ausência de lei diante do 

preenchimento da aparente lacuna. Em suas palavras: 

 

Essa fundamentação não é ofensiva ao princípio da legalidade, posto, 

obviamente, não se pode falar, no caso, em ausência de lei se a analogia 

constitui um dos instrumentos eficazes ao preenchimento da aparente 

lacuna do sistema jurídico (art. 4º da LICC). (STF. RE 205.575, j. 

24.08.1999, DJ 05.11.1999, voto do Ministro Relator Ilmar Galvão, fl. 

955). 

 

Ambos os recursos não foram conhecidos pelo Tribunal. O RE 205.575 por unanimidade e 

o RE 196.569 por maioria, vencidos os Ministros Maurício Corrêa e Marco Aurélio, que 

concederam provimento ao recurso. Para o Ministro Maurício Corrêa, como à época da 

aposentadoria em análise não existia a previsão legal contida no § 3º do artigo 78 da Lei n. 

8.112/90, não haveria razão para estendê-la a uma situação constituída e acabada 

anteriormente à vigência da lei, sob pena de violação do princípio da legalidade. 

 

Além disso, o Ministro citou a ementa do acórdão da Pet 1140 AgR, destacando que não 

seria possível utilizar analogia diante da inexistência de lei, porque não incidiria o disposto 

no artigo 4º da LICC (atualmente, LINDB).259 Também considerou incabível qualquer 

espécie de comparação entre os termos exoneração e aposentadoria, uma vez que, com a 

exoneração, haveria rompimento do vínculo do servidor com a Administração Pública, 

enquanto, com a aposentadoria, esse vínculo restaria preservado.  

 

Segundo o Ministro Marco Aurélio, teria havido ofensa aos incisos II e XXXVI do artigo 5º 

da Constituição, pois se considerou adquirido um direito, na verdade, inexistente, já que não 

havia à época da aposentadoria qualquer lei que pudesse ser interpretada e aplicada com o 

objetivo de concluir pela procedência da reivindicação. Ademais, o Ministro defendeu que 

seria inadmissível a aplicação analógica do § 3º do artigo 78 da Lei n. 8.112/90, já que o 

dispositivo cuidava de exoneração por ato do empregador, enquanto, no caso apresentado no 

RE 186569, a servidora teria se aposentado voluntariamente. 

                                                 
259 “6. Não incide, no caso, o disposto no artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, segundo o qual 

‘quando a lei for omissa, o Juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais 

do direito’. É que não se trata de lei existente e omissa, mas, sim, de lei inexistente.” (STF. RE 196.569, 

Ministro Relator Ilmar Galvão, j. 09.09.1998, DJ 29.11.2002, voto do Ministro Maurício Corrêa –, citação da 

ementa do acórdão proferido no âmbito da Pet 1.140 AgR –, fl. 338).  
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Por outro lado, para o Ministro Moreira Alves, que compôs a maioria, a análise da aplicação 

analógica do artigo 78, § 3º, da Lei n. 8.112/90 estaria em terreno puramente 

infraconstitucional.260 Desse modo, se tivesse ocorrido alguma ofensa teria sido com relação 

à Lei de Introdução ao Código Civil, e não diretamente à Constituição Federal. O Ministro 

Sydney Sanches se manifestou no mesmo sentido, destacando que a Corte somente poderia 

analisar matéria de ordem infraconstitucional se cuidasse de processo de sua competência 

originária. 

 

Desse modo, percebe-se que, para a maioria dos Ministros, a utilização da analogia se 

resolveria no âmbito infraconstitucional, sendo que a Corte somente poderia apreciar essa 

questão em ações para as quais tivesse competência originária. No entanto, para outros 

Ministros, o uso de analogia com a finalidade específica de aplicar determinado dispositivo 

a uma situação que teria se encerrado anteriormente à edição da norma paradigma afrontaria 

os princípios constitucionais da legalidade e do direito adquirido. 

 

Também vale destacar o entendimento que afasta a ofensa ao princípio da legalidade sob a 

alegação de que não se poderia cogitar de ausência de lei diante do preenchimento da 

aparente lacuna. Essa argumentação é tautológica e insatisfatória, pois considera que 

identificada uma lacuna, efetua-se seu preenchimento com o uso de analogia, especificando 

determinada disciplina para a situação em análise, sem que se possa falar, desse modo, que 

não existe lei e que, portanto, há ofensa ao princípio da legalidade. 

 

3.5.2 Caso da correção de contas vinculadas ao FGTS  

 

O RE 226.855 foi interposto para impugnar acórdão no qual se decidiu que a correção das 

contas vinculadas ao FGTS deveria ser calculada com a inclusão dos chamados expurgos 

inflacionários, tendo em vista que os preceitos normativos supervenientes comprometeriam 

direito adquirido. Alegou-se que as normas referentes aos diversos Planos Econômicos 

haviam sido editadas em momento no qual ainda não teria decorrido o tempo correspondente 

                                                 
260 Da mesma forma, para os Ministros Octavio Gallotti e Carlos Velloso, por tratar de analogia, a matéria seria 

infraconstitucional, disciplinada pelo artigo 4º da LICC (atualmente, LINDB). 
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ao período-base sobre o qual incidiria a correção monetária, inexistindo, assim, 

comprometimento ao direito adquirido. 

 

Por maioria, o Tribunal não conheceu do recurso extraordinário relativamente ao Plano 

Verão (janeiro/98) e ao Plano Collor I (abril/90), conheceu em parte e, na parte conhecida, 

concedeu provimento ao recurso no que concerne aos Planos Bresser (julho/87), Collor I 

(maio/90), Collor II (fevereiro/91), vencido em parte o Ministro Ilmar Galvão quanto ao 

Collor I (abril/90) e vencidos, também em parte, os Ministros Marco Aurélio, Sepúlveda 

Pertence e Néri da Silveira, que não conheciam integralmente o recurso.261 

 

O Ministro Relator Moreira Alves observou que, como a Medida Provisória n. 32/89, que 

extinguiu o OTN, teria sido omissa quanto à atualização do saldo das contas do FGTS, não 

haveria índice para sua correção no mês de janeiro de 1989. Segundo o Ministro, essa falha 

só teria sido corrigida para o mês de fevereiro, pela Medida Provisória n. 38/89 (convertida 

na Lei n. 7.738/89), que determinou a utilização dos mesmos índices das cadernetas de 

poupança. 

 

Aquela lacuna de janeiro teria sido preenchida pela jurisprudência do STJ, com o uso do 

índice de 42,72%, referente ao valor do IPC proporcional ao período de 31 dias 

correspondente a esse mês. Sendo assim, de acordo com o Ministro, a utilização de referido 

índice pelo acórdão recorrido não resultaria da aplicação do princípio do direito adquirido, 

mas de colmatação de lacuna normativa, situando-se, portanto, no âmbito 

infraconstitucional,262 com relação ao qual seria incabível a interposição de recurso 

extraordinário.263 

                                                 
261 O Ministro Marco Aurélio não conheceu do recurso por entender que o término do trimestre de apuração 

geraria, em si, o direito à correção, sendo irrelevante a data do seu creditamento na conta vinculada do 

empregado, já que referido direito não dependeria de atos simplesmente burocráticos, no que foi acompanhado 

pelos Ministros Sepúlveda Pertence e Néri da Silveira. 
262 No mesmo sentido se manifestou o Ministro Ilmar Galvão: “A controvérsia, no ponto, resume-se, pois, à 

questão de saber se o fez com acerto, ou não, diante das leis disciplinadoras do assunto, e não do art. 5º, XXXVI, 

da CF, o que é insuscetível de ser decidido pelo STF, nesta oportunidade.” (STF. RE 226.855, Ministro Relator 

Moreira Alves, j. 31.08.2000, DJ 13.10.2000, voto do Ministro Ilmar Galvão, fl. 943).  
263 “Assim sendo, esse índice utilizado também pelo acórdão recorrido não resulta da aplicação do princípio de 

respeito ao direito adquirido, mas, sim, de preenchimento de lacuna da legislação pertinente a essa atualização, 

matéria que se situa no terreno infraconstitucional, não dando margem, pois, ao cabimento do recurso 

extraordinário sob o fundamento de ofensa ao artigo 5º, XXXVI da Constituição, por impertinente à hipótese 

em causa, ou de violação do artigo 5º, II, da Carta Magna, por não caber recurso extraordinário para alegação 

de ofensa indireta ou reflexa a texto constitucional.” (STF. RE 226.855, j. 31.08.2000, DJ 13.10.2000, voto do 

Ministro Relator Moreira Alves, fl. 891). 
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Por sua vez, como as Medidas Provisórias n. 184/90 e 180/90 não haviam sido convertidas 

em lei, teria voltado a vigorar a Lei n. 8.024/90, sendo que, diante da lacuna de seu artigo 

6º,264 o índice para a atualização dos saldos das contas do FGTS até cinquenta mil cruzados 

novos continuou a ser o IPC, previsto na legislação anterior. Contudo, tendo em vista a 

Medida Provisória n. 189/90 (convertida na Lei n. 8.088/90), que estabeleceu o uso do BTN 

ainda em maio de 1990, o emprego do IPC pelo acórdão recorrido teria se fundado em direito 

adquirido inexistente. Diante disso, para o relator, o recurso merecia ser conhecido e provido 

com relação a esse mês. 

 

Novamente, a Corte considerou que a aplicação da analogia para o preenchimento de lacunas 

se resolveria no plano infraconstitucional e, portanto, não poderia ser discutida em sede de 

recurso extraordinário. Entretanto, destacou-se que, em caso de inobservância da disciplina 

vigente, sob a alegação de que inexistiria regulamentação sobre a matéria, poderia haver 

afronta à Constituição quanto à proteção do direito adquirido. Nesse sentido, também seria 

possível, provavelmente, alegar ofensa ao princípio da legalidade. 

 

3.5.3 Caso da vinculação do piso profissional ao salário mínimo  

 

Os ED opostos no RE 235.643 impugnaram decisão que conheceu o recurso extraordinário, 

mas considerou que a sentença de primeiro grau deveria prevalecer na parte em que havia 

reconhecido aos autores, engenheiros agrônomos, o direito ao salário mínimo profissional. 

Nesse ponto, o acórdão recorrido considerou que, verificada a existência de lacuna quanto 

ao montante desse salário –, por causa da extinção do salário mínimo de referência e da 

proibição de vinculação ao salário mínimo, prevista no artigo 7º, IV da CF –,265 seu valor 

deveria ser fixado pelo juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 4º da LICC (atualmente, 

LINDB). 

 

                                                 
264 “Art. 6º Os saldos das cadernetas de poupança serão convertidos em cruzeiros na data do próximo crédito 

de rendimento, segundo a paridade estabelecida no § 2º do art. 1º, observado o limite de NCz$ 50.000,00 

(cinquenta mil cruzados novos).” (Lei n. 8.024/90). 
265 “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social: [...] IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades 

vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, 

transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada 

sua vinculação para qualquer fim;” (Constituição Federal de 1988). 
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Sustentou-se, nos embargos de declaração, que o julgado havia sido obscuro por não ter 

fixado o limite que deveria ser respeitado no momento da especificação do valor do salário 

mínimo e também porque havia contrariado a súmula 339266 ao permitir que o juízo de 

primeira instância, que não tem função legislativa, decidisse qual o valor, o percentual e os 

índices de correção do salário em debate. Por unanimidade, a Turma recebeu os embargos 

de declaração nos termos do voto do relator. 

 

O relator, Ministro Sepúlveda Pertence, esclareceu que os limites do salário dos autores 

estariam fixados no próprio pedido efetuado pelos engenheiros agrônomos, ou seja, oito 

salários mínimos e meio. Por sua vez, destacou que não haveria ofensa à súmula 339, já que 

a demanda em análise não se referia à equiparação de salários por isonomia, mas ao 

preenchimento de lacuna da lei referente ao piso profissional, após a revogação de seu 

critério de cálculo.267 

 

Nesse sentido, complementou que a fixação do salário pelo juízo de primeira instância não 

impediria que o Poder Legislativo estabelecesse posteriormente o valor do piso profissional 

em termos que fossem compatíveis com a Constituição. Diante disso, o salário firmado pelo 

juiz valeria tão somente até o momento em que a lei determinasse o valor do piso 

profissional, observada, no entanto, a garantia da irredutibilidade dos requerentes. 

 

Por sua vez, os AgRs nos REs 253.247 e 270.888 relatam casos nos quais professores da 

rede de ensino estadual requereram a percepção de piso profissional equivalente a três 

salários-mínimos, sob a alegação de que, com a edição da Lei n. 7.789/89, que extinguiu o 

salário-mínimo de referência e tornou vigente apenas o salário-mínimo, os governos 

estaduais deveriam ter passado a adotar esse novo parâmetro para substituir o salário de 

referência.  

 

Os agravos regimentais foram interpostos contra decisões que negaram provimento aos 

recursos extraordinários, sob o fundamento de que não seria possível atrelar o piso salarial 

                                                 
266 “Súmula n. 339 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 

servidores públicos sob fundamento de isonomia.” (Súmula n. 339, com redação semelhante à Súmula 

Vinculante n. 37). 
267 “Não há falar, por outro lado, em contrariedade à Súmula 339, pois não se trata de equiparação por isonomia, 

mas de colmatar lacuna da lei do piso de salário profissional, que, mantido embora o direito, teve revogado o 

seu critério de cálculo, por força do direito superveniente.” (STF. RE 235.643 ED, j. 03.10.2000, DJ 

24.11.2000, voto do Ministro Relator Sepúlveda Pertence, fl. 805). 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=339.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
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profissional ao salário mínimo, diante da proibição prevista no artigo 7º, IV da CF. 

Sustentou-se nos agravos que o caso seria diferente por tratar de discussão atinente à regra 

inscrita no artigo 206, V, da Constituição,268 que assegura aos profissionais de ensino o 

direito ao piso profissional. Desse modo, seria necessário que o STF compatibilizasse os 

dispositivos constitucionais. 

 

Por unanimidade, a Turma negou provimento a ambos os agravos regimentais. O Ministro 

Relator Maurício Corrêa destacou que a jurisprudência da Corte seria pacífica quanto à 

impossibilidade de vincular o piso profissional ao valor do salário mínimo. Ademais, 

considerou que as garantias decorrentes da valorização dos profissionais do ensino, previstas 

nos artigos 206, V e 7º, V da CF,269 seriam preceitos dirigidos ao legislador, dentro da 

política salarial promovida pelo Poder Público, não cabendo ao Judiciário colmatar eventual 

lacuna legislativa nesse caso.270 

 

3.5.4 Caso do reajuste de benefício previdenciário  

 

O AgR foi interposto contra decisão que julgou prejudicado o RE 291.690 diante do 

provimento do recurso especial. Sustentou-se que a parte da decisão proferida em instância 

ordinária que determinou a revisão do salário-de-contribuição com base no critério de 

atualização do artigo 58 do ADCT271 também deveria ser apreciada por ter contrariado a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

 

                                                 
268 “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] V - valorização dos profissionais 

do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial 

profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;” (Constituição Federal de 

1988, com redação anterior à Emenda Constitucional n. 53/06). 
269 “Art. 7º [...] V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;” (Constituição Federal 

de 1988). 
270 “Note-se que as garantias decorrentes da valorização dos profissionais do ensino, previstas no artigo 206, 

V, e no artigo 7º, V, da Carta de 1988, são preceitos dirigidos ao legislador, dentro da política salarial 

promovida pelo Poder Público, não cabendo ao Judiciário, que não tem tal função, a integração de eventual 

lacuna legislativa.” (STF. RE 253.247 AgR, j. 27.03.2001, DJ 04.05.2001, voto do Ministro Relator Maurício 

Corrêa, fl. 1487; STF. RE 270.888 AgR, j. 17.04.2001, DJ 25.05.2001, voto do Ministro Relator Maurício 

Corrêa, fl. 1151). 
271 “Art. 58. Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência social na data da promulgação 

da Constituição, terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo, expresso em 

número de salários mínimos, que tinham na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização 

até a implantação do plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte. Parágrafo único. As prestações 

mensais dos benefícios atualizadas de acordo com este artigo serão devidas e pagas a partir do sétimo mês a 

contar da promulgação da Constituição.” (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias na Constituição 

Federal de 1988). 
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O relator, Ministro Maurício Corrêa, considerou que o entendimento de que, diante da lacuna 

legislativa verificada no período compreendido entre a data da promulgação da Constituição 

e a edição do Plano de Custeio e Benefícios, o reajuste do salário-de-contribuição deveria 

ser realizado, por analogia, com base no critério estabelecido pelo artigo 58 do ADCT, 

encontraria fundamento nos métodos de integração da norma previstos no artigo 4º da LICC 

(atualmente, LINDB).272 

 

Contudo, ainda de acordo com o Ministro, tendo o Superior Tribunal de Justiça, durante o 

julgamento do recurso especial, afastado peremptoriamente o critério de reajuste baseado no 

artigo 58 do ADCT, que, por sua vez, teria sido adotado nas instâncias ordinárias, nada 

restaria ao exame do Supremo Tribunal Federal. A Turma, por unanimidade, acompanhou o 

relator, negando provimento ao Agravo Regimental. 

 

3.5.5 Caso da ação cautelar inominada com pedido de liminar a fim de 

obter efeito suspensivo para recurso extraordinário 

 

As Pets 1.863 e 2.720 consistiam em ações cautelares inominadas, com pedido de liminar, 

destinadas à obtenção de efeito suspensivo para recursos extraordinários. Alegou-se na Pet 

1.863 que, em conformidade com o parágrafo único do artigo 800 do CPC de 1973,273 a 

liminar poderia ser concedida pelo STF, ainda que o recurso estivesse aguardando o juízo de 

admissibilidade. Em ambos os casos, foi suscitada QO, diante do entendimento da Corte de 

que, no âmbito do Supremo, não seria aplicável o procedimento cautelar previsto nos artigos 

796 e seguintes do CPC de 1973, mas a norma especial do artigo 21, IV de seu Regimento 

Interno.274 

 

                                                 
272 “Veja-se que o entendimento de que, em razão da lacuna legislativa verificada no período assinalado, 

impunha-se o reajuste do benefício em questão com base no critério estabelecido no artigo 58 do ADCT, por 

analogia, encontra fundamento nos métodos de integração da norma, previstos na Lei de Introdução ao Código 

Civil (artigo 4º).” (STF. RE 291.690 AgR, j. 28.08.2001, DJ 16.11.2001, voto do Ministro Relator Maurício 

Corrêa, fl. 870). 
273 “Art. 800. As medidas cautelares serão requeridas ao juiz da causa; e, quando preparatórias, ao juiz 

competente para conhecer da ação principal. Parágrafo único. Interposto o recurso, a medida cautelar será 

requerida diretamente ao tribunal.” (Código de Processo Civil de 1973). 
274 “Art. 21. São atribuições do Relator: [...] IV – submeter ao Plenário ou à Turma, nos processos da 

competência respectiva, medidas cautelares necessárias à proteção de direito suscetível de grave dano de 

incerta reparação, ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa;” (Regimento Interno 

do Supremo Tribunal Federal). 
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Por sua vez, os AgRs nas Pets 1.903 e 2.326 foram interpostos contra decisões que 

indeferiram cautelares inominadas também destinadas à obtenção de efeito suspensivo para 

recursos extraordinários, sob o fundamento de que esse pedido somente poderia ser 

apreciado pelo Supremo Tribunal Federal se o recurso já tivesse sido admitido ou se o agravo 

de instrumento interposto para pleitear a subida do RE já tivesse sido provido. Os agravos 

regimentais foram igualmente fundamentados com base no artigo 800 do Código de 

Processo Civil de 1973. 

 

Em todos os casos, a Turma, por unanimidade, indeferiu o pedido ou negou provimento ao 

agravo regimental. O relator da Pet 1.863 QO e da Pet 2.720 QO, Ministro Moreira Alves 

reconheceu que, considerando o posicionamento da Corte no sentido de que seria impossível 

deferir liminar para atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda não admitido,275 

haveria a possibilidade de, entre a interposição do recurso e a prolação do juízo de 

admissibilidade, inexistir autoridade competente para o julgamento de pedido dessa 

natureza. 

 

Para suprir essa lacuna, que poderia causar danos irreparáveis ou de difícil reparação, 

firmou-se o entendimento segundo o qual o Presidente do Tribunal a quo, responsável pelo 

exame de admissibilidade do recurso extraordinário, seria competente para conceder, ou não, 

referida liminar. Caso fosse concedida –, e o recurso admitido –, a liminar vigoraria até que 

o STF ratificasse, ou não, a decisão da Presidência do Tribunal a quo, pois, desse modo, não 

haveria o risco de invasão da competência da Corte.276 

 

 

                                                 
275 A pretensão seria inadmissível “não só porque a concessão dessa medida pressupõe necessariamente a 

existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, mas também porque [...] se fosse 

concedida a liminar para dar efeito suspensivo, pela relevância de sua fundamentação jurídica, a recurso dessa 

natureza ainda não admitido, a [...] Presidência, em virtude da hierarquia jurisdicional, não poderia desconstruí-

la com a não-admissão desse recurso, ficando, assim, adstrita – o que é incompatível com a sua competência 

para o juízo de admissibilidade – a ter de admiti-lo.” (STF. Pet 1.863 QO, j. 07.12.1999, DJ 14.04.2000, voto 

do Ministro Relator Moreira Alves – citação de seu voto na Pet 1.836 QO –, fl. 209).  
276 “[...]. Parece-me que, para suprir essa lacuna que pode acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação 

em casos em que é relevante a fundamentação jurídica do recurso extraordinário, seria de atribuir-se ao 

Presidente do Tribunal ‘a quo’, que é competente para examinar sua admissibilidade, competência para 

conceder, ou não, tal liminar, e, se a concedesse, essa concessão vigoraria, se o recurso extraordinário viesse a 

ser admitido, até que essa Corte a ratificasse, ou não. [...].” (STF. Pet 1.863 QO, j. 07.12.1999, DJ 14.04.2000, 

voto do Ministro Relator Moreira Alves, fl. 210). 
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3.5.6 Caso da nomeação de desembargador pelo critério da antiguidade 

 

O MS 24.501 foi impetrado por Juiz Federal da 4ª Região para evitar possível nomeação de 

outro juiz para o cargo de Desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo 

critério de antiguidade. Alegou-se que, a despeito de o impetrante ser o Juiz Federal mais 

antigo da 4ª região, seu acesso ao cargo de Desembargador teria sido negado em decorrência 

da realização de escrutínio secreto, para o qual não foi intimado pessoalmente e em que 

restou vencido.  

 

O impetrante já havia ajuizado anteriormente, também para impedir a nomeação do mesmo 

juiz, o MS 24.305, que foi parcialmente deferido, para anular a sessão em que ocorreu a 

recusa do juiz mais antigo, tendo em vista que não seria válida eleição de antiguidade sem 

que o nome de cada juiz fosse apreciado separadamente e sucessivamente pelos membros 

do Tribunal, a partir do mais antigo. O novo mandado de segurança, no entanto, foi 

indeferido por maioria, vencidos os Ministros Ayres Britto e Marco Aurélio. 

 

O Ministro Relator Carlos Velloso declarou que a regra do artigo 93, II, d da CF277 

determinava que, na apuração da antiguidade, o Tribunal somente poderia recusar o juiz mais 

antigo pelo voto de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, repetindo-

se a votação até fixar-se a indicação. O Ministro destacou que, no caso em análise, o 

procedimento realizado novamente, após o julgamento do MS 24305, teria decorrido em 

conformidade com a jurisprudência da Corte, já que a motivação da recusa teria ficado à 

disposição do interessado, em apenso à ata da sessão administrativa. Diante disso, concluiu 

pela denegação do mandado de segurança. 

 

Defendendo posicionamento contrário, o Ministro Ayres Britto sustentou que, ao contrário 

do que ocorreria com os cidadãos, o sigilo dos votos dos agentes públicos constituiria 

exceção, que, por sua vez, deveria ser interpretada restritivamente. Segundo o Ministro, a 

reunião não poderia ter sido secreta, mas, pelo menos, reservada, ou seja, realizada na 

                                                 
277 “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 

Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] d) na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá 

recusar o juiz mais antigo pelo voto de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, 

repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;” (Constituição Federal de 1988, com redação anterior à Emenda 

Constitucional n. 45/04). 
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presença do interessado e de seus advogados.278 Diante disso, concluiu que houve violação 

ao devido processo legal, em decorrência da sessão e do voto secretos. 

 

Para o Ministro Marco Aurélio, que também compôs a minoria, a Lei n. 9.784/99, que regula 

o processo administrativo seria aplicável à espécie e os Regimentos dos Tribunais 

disciplinariam tão somente as lacunas ou as reservas estabelecidas em lei. De acordo com o 

Ministro, a recusa seria uma das penas mais graves para o magistrado e, portanto, deveria 

estar precedida da observância do devido processo, inclusive, com voto aberto e com 

deliberação fundamentada por parte de cada julgador.279 

 

3.5.7 Caso da abstenção dos líderes de alguns partidos em indicar 

membros para a composição de CPI  

 

Os MSs 24.831 e 24.849 foram impetrados em face de omissão atribuída à Mesa do Senado 

Federal diante da abstenção dos líderes de alguns partidos em indicar membros para a 

composição da CPI destinada a apurar a utilização de casas de bingos na prática do delito de 

lavagem de dinheiro e a esclarecer possível conexão dessas casas e das empresas 

concessionárias de apostas com organizações criminosas. Alegou-se que referida omissão 

teria sido lesiva ao direito público subjetivo das minorias parlamentares de instauração da 

CPI. 

 

O relator, Ministro Celso de Mello, observou que, no caso em tela, teriam sido observados 

os três requisitos para instauração da CPI: (a) subscrição do requerimento da constituição da 

CPI por 1/3 dos membros da Casa legislativa, (b) indicação de fato determinado a ser objeto 

de apuração, e (c) temporariedade da CPI. Por sua vez, destacou que o direito constitucional 

e a prerrogativa institucional de investigar, pertencente ao Parlamento e, em especial, aos 

grupos minoritários, não poderia ser comprometida pelo bloco majoritário por efeito de sua 

intencional recusa em indicar membros para determinada CPI. 

                                                 
278 Em sentido contrário: “Acho que a Constituição não exige que a votação seja em aberto, nominal, até porque, 

eventualmente, poderia constranger os julgadores sem alterar a sorte da votação. E não vejo racionalidade 

alguma em distinguir entre o caráter reservado da sessão, que não é fundamento jurídico do pedido, e o caráter 

secreto do voto cedular, porque ninguém precisa identificar-se na votação em si mesma. [...].” (STF. MS 

24.501, Ministro Relator Carlos Velloso, j. 18.02.2004, DJ 06.08.2004, voto do Ministro Cezar Peluso, fl. 314). 
279 Em sentido contrário, o Ministro Sepúlveda Pertence destacou que a recusa não se pautaria em acusação 

nem em litígio e, portanto, não exigiria um processo administrativo contraditório. (STF. MS 24.501, Ministro 

Relator Carlos Velloso, j. 18.01.2004, DJ 06.08.2004, voto do Ministro Sepúlveda Pertence, fl. 327). 
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Segundo o relator, o artigo 58, § 3º, da CF280 teria o propósito de ensejar a participação ativa 

das minorias parlamentares no processo de investigação legislativa, sem que, para tanto, 

fosse necessária a concordância das agremiações que compõem a maioria parlamentar. Caso 

contrário, ter-se-ia estipulado que a quantidade de parlamentares necessários para instituição 

da CPI deveria ser superior a 1/3. Ademais, destacou que a proteção das minorias 

parlamentares e o direito de oposição seriam fundamentos imprescindíveis à plena 

legitimação do Estado Democrático de Direito. 

 

Para o Ministro, a alegada lacuna normativa no texto do Regimento Interno do Senado 

Federal, que apenas determinava que a indicação da composição da Comissão deveria ser 

realizada pelos líderes dos partidos, não impediria que a Corte, mediante aplicação 

analógica281 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (artigo 28, § 1º)282 e do 

Congresso Nacional (artigo 9º, § 1º),283 suprisse referida omissão.284-285 Ambos os 

                                                 
280 “Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na 

forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. [...] § 3º - 

As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, 

além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e 

pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, 

para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao 

Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.” (Constituição 

Federal de 1988). 
281 No mesmo sentido, o Ministro Sepúlveda Pertence destacou que a analogia, como forma de integração do 

ordenamento jurídico, poderia ser utilizada para colmatar a omissão não eloquente de norma regimental, 

discutida em mandado de segurança. (STF. MS 24.831, Ministro Relator Celso de Mello, j. 22.06.2005, DJ 

04.08.2006, voto do Ministro Sepúlveda Pertence, fl. 404; STF. MS 24.849, Ministro Relator Celso de Mello, 

j. 22.06.2005, DJ 29.09.2006, voto do Ministro Sepúlveda Pertence, fl. 1499). 
282 “Art. 28. Definida, na 1ª (primeira) sessão legislativa de cada legislatura, a representação numérica dos 

Partidos e Blocos Parlamentares nas Comissões, os Líderes comunicarão à Presidência, no prazo de 5 (cinco) 

sessões, os nomes dos membros das respectivas bancadas que, como titulares e suplentes, as integrarão; esse 

prazo contar-se-á, nas demais sessões legislativas, do dia de início dessas. § 1º O Presidente fará, de ofício, a 

designação se, no prazo fixado, a Liderança não comunicar os nomes de sua representação para compor as 

Comissões, nos termos do § 3º do art. 45.” (Regimento Interno da Câmara dos Deputados). 
283 “Art. 9º Os membros das Comissões Mistas do Congresso Nacional serão designados pelo Presidente do 

Senado mediante indicação das lideranças. § 1º Se os Líderes não fizerem a indicação, a escolha caberá ao 

Presidente.” (Regimento Interno do Congresso Nacional). 
284 “A ocorrência de lacuna normativa no texto do Regimento Interno do Senado Federal, invocada pelo 

Senhor Presidente dessa Casa legislativa para não adotar providências destinadas a fazer instaurar o inquérito 

parlamentar, não constitui obstáculo a que esta Suprema Corte, valendo-se dos meios de integração 

viabilizados pelo Direito, supra a omissão regimental, mediante aplicação analógica de prescrições 

existentes no âmbito do próprio Poder Legislativo da União.” (STF. MS 24.831, j. 22.06.2005, DJ 04.08.2006, 

voto do Ministro Relator Celso de Mello, fls. 313-314; STF. MS 24.849, j. 22.06.2005, DJ 29.09.2006, voto 

do Ministro Relator Celso de Mello, fls. 1408-1409). 
285 Tendo em vista a existência de previsão específica nos Regimentos da Câmara dos Deputados e do 

Congresso Nacional, o Ministro Celso de Mello destacou que a lacuna do Regimento Interno do Senado Federal 

seria involuntária ou inconsciente: “De qualquer maneira, no entanto, Senhor Presidente, a analogia foi por 

mim aplicada, na espécie, como meio necessário para suprir lacuna involuntária (ou inconsciente) existente 

no Regimento Interno do Senado Federal, pois, ao contrário deste, a solução normativa da matéria, acha-se 
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Regimentos previam que o próprio Presidente do Senado poderia designar os nomes faltantes 

para composição da CPI.286 Nas palavras do Ministro: 

 

[...] o critério ora aplicado para suprir a omissão regimental não se releva 

estranho à prática parlamentar, eis que se apóia em elementos propiciados 

pela própria experiência da Câmara dos Deputados e do Congresso 

Nacional, cabendo destacar, ainda, por relevante, que o próprio Regimento 

Interno do Senado Federal, nas hipóteses de lacuna existente em seu texto, 

autoriza, ainda que se cuide de processo legislativo, a utilização da 

analogia (RISTF, art. 412, VI). (STF. MS 24.831, j. 22.06.2005, DJ 

04.08.2006, voto do Ministro Relator Celso de Mello, fls. 313-314; STF. 

MS 24.849, j. 22.06.2005, DJ 29.09.2006, voto do Ministro Relator Celso 

de Mello, fls. 1408-1409). 

 

A Corte, por maioria, vencido o Ministro Eros Grau, concedeu o mandado de segurança para 

assegurar o direito à efetiva composição da CPI, devendo o Presidente do Senado designar 

os nomes faltantes. Para o Ministro Eros Grau,287 não haveria direito líquido e certo diante 

da ausência de regulamentação do problema pelo Regimento Interno, nem sob o argumento 

de aplicação analógica do Regimento Interno da Câmara: 

 

É que inexistindo, no Regimento Interno do Senado Federal, preceito que 

determine ao Presidente dessa casa designar os nomes faltantes dos 

Senadores que irão compor comissões parlamentares de inquérito, não 

consigo discernir qual o direito líquido e certo dos impetrantes. Mais 

heterodoxo ainda, esse direito decolaria da aplicação por analogia de 

preceito contido no artigo 28, § 1º do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. Tratar-se-ia de direito não fundado em lei, mas em analogia, o 

que me diz que líquido e certo não haveria de ser. Perdão, mas se há 

liquidez e certeza jurídica fundada da analogia, por que não a afirmamos 

também por referência à jurisprudência e à doutrina? (STF. MS 24.831, j. 
22.06.2005, DJ 04.08.2006, voto do Ministro Relator Celso de Mello, fl. 

334; STF. MS 24.849, j. 22.06.2005, DJ 29.09.2006, voto do Ministro 

Relator Celso de Mello, fl. 1429). 

 

                                                 
expressamente prevista no Regimento Interno da Câmara dos Deputados e, também, no Regimento Comum 

do Congresso Nacional” (STF. MS 24.831, j. 22.06.2005, DJ 04.08.2006, explicação efetuada pelo Ministro 

Relator Celso de Mello, fl. 369; STF. MS 24.849, j. 22.06.2005, DJ 29.09.2006, explicação efetuada pelo 

Ministro Relator Celso de Mello, fl. 1463). 
286 Para o Ministro Nelson Jobim, isso teria acontecido porque o Regimento Interno do Senado é o mais antigo. 

(STF. MS 24.831, Ministro Relator Celso de Mello, j. 22.06.2005, DJ 04.08.2006, manifestação do Ministro 

Nelson Jobim no âmbito da explicação efetuada pelo Ministro Relator Celso de Mello, fl. 370; STF. MS 24.849, 

Ministro Relator Celso de Mello, j. 22.06.2005, DJ 29.09.2006, manifestação do Ministro Nelson Jobim no 

âmbito da explicação efetuada pelo Ministro Relator Celso de Mello, fl. 1464). 
287 De acordo com o Ministro a questão em análise seria interna corporis. Além disso, a CPI já teria sido 

instalada, e não apenas criada, com o requerimento, ainda que determinados partidos políticos não tivessem 

indicado representantes. Sendo assim, o mandado de segurança teria perdido seu objeto diante do enceramento 

do prazo da CPI. 
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3.5.8 Caso da infidelidade partidária 

 

O MS 26.603, com pedido de liminar, foi impetrado pelo PSDB em face de ato do Presidente 

da Câmara dos Deputados, que negou provimento ao pedido administrativo formulado pelo 

Partido no sentido de declarar a vacância, por renúncia presumida, dos mandatos dos 

parlamentares que, eleitos pela legenda do PSDB, teriam mudado de filiação partidária. 

Sustentou-se que haveria o direito de reaver as cadeiras ocupadas por parlamentares que 

mudaram de partido durante o mandato. 

 

O Ministro Relator Celso de Mello observou que as agremiações partidárias seriam corpos 

intermediários, posicionando-se entre a sociedade civil e a sociedade política, como canais 

institucionalizados de expressão dos anseios políticos e das reivindicações sociais dos 

diversos estratos e correntes de pensamento que se manifestam no seio da comunhão 

nacional. Considerando esse aspecto, o postulado constitucional da autonomia partidária 

(artigo 17, § 1º, da CF),288 além de repelir qualquer possibilidade de controle ideológico do 

Estado sobre os partidos políticos, criou, em favor desses corpos intermediários, uma área 

de reserva estatutária. 

 

Para o relator, com a mudança de partido, seria desrespeitado o duplo vínculo do mandato 

eletivo, tanto o partidário (entre partido político e candidato eleito), quanto o popular (entre 

cidadão e representante por ele eleito). De acordo com o Ministro, o direito dos partidos 

políticos afetados por infidelidade partidária não decorreria da resposta que o TSE forneceu 

à Consulta n. 1.398/07, mas do próprio texto da Constituição, especialmente em face dos 

fundamentos e dos princípios estruturantes em que se apoia o Estado Democrático de 

Direito, como a soberania popular, a cidadania e o pluralismo político (artigo 1º, I, II e V da 

CF).289  

 

                                                 
288 “Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania 

nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados 

os seguintes preceitos: [...] § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, 

organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem 

obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, 

devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.” (Constituição Federal de 

1988). 
289 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - 

a cidadania; [...] V - o pluralismo político.” (Constituição Federal de 1988). 
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Segundo o relator, o fundamento que justificaria o reconhecimento de que o partido teria 

direito subjetivo às vagas conquistadas estaria consagrado na representação proporcional. 

Nesse sentido, a infidelidade representaria fraude à vontade popular, podendo, inclusive, 

prejudicar o pleno exercício da oposição política. O Ministro também destacou, entretanto, 

que o próprio TSE teria ressalvado, na Consulta n. 1.398/07, situações excepcionais, que 

legitimariam o voluntário desligamento partidário. 

 

Diante disso, os parlamentares deveriam exercer, em plenitude, seu direito de defesa, para 

poder justificar seu comportamento, até porque o direito de defesa consistiria em requisito 

para legitimar atos estatais que pretendessem restringir ou privar direitos (artigo 5º, LIV, 

LV, da CF).290 Sendo assim, o Ministro declarou que nada impediria que o TSE formulasse 

resolução para regulamentar o procedimento administrativo de justificação perante a Justiça 

Eleitoral, podendo, inclusive, adotar, mediante analogia, a LC n. 64/90 para colmatar a 

lacuna normativa existente. 

 

Para o Ministro, a nova orientação que determinou ser necessária a fidelidade partidária, 

exceto se existissem motivos suficientes para justificar o desligamento, deveria valer a partir 

da resposta à consulta formulada ao TSE, em respeito à segurança jurídica. Portanto, como 

os parlamentares do caso em análise haviam se desvinculado anteriormente, não haveria 

como deferir o mandado de segurança, apesar de a interpretação do TSE estar 

constitucionalmente correta. 

 

3.5.9 O preenchimento das lacunas normativas como competência de 

instâncias ordinárias, exceto no caso de competência originária da Corte 

 

Percebe-se, portanto, que a maioria dos Ministros da Corte considera que o preenchimento 

das lacunas normativas, mediante aplicação do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do 

Direto Brasileiro, consiste em competência das instâncias ordinárias, por se tratar de matéria 

infraconstitucional. Desse modo, não caberia ao STF avaliar a analogia efetuada pelas 

                                                 
290 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;” (Constituição Federal de 

1988). 
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instâncias inferiores, já que não seria possível vislumbrar de ofensa à Constituição nesses 

casos, mas somente à LINDB. 

 

Sendo assim, ainda que a demanda analisada não apresentasse lacuna normativa –, seja 

porque o ordenamento jurídico possuísse solução explícita para o problema apreciado, seja 

porque fosse o caso de um “silêncio eloquente” –, e as instâncias inferiores tivessem 

identificado uma lacuna axiológica, não caberia à Corte reapreciar a questão, a não ser que, 

em decorrência da confusão, tivesse havido ofensa ao direito adquirido ou ao princípio da 

legalidade, protegidos pela Constituição.291 

 

Constata-se que o Supremo Tribunal Federal somente poderia efetuar o preenchimento de 

lacunas normativas, utilizando a analogia, os costumes, ou os princípios gerais do direito, 

nos termos do artigo 4º da LINDB, nas ações para as quais tivesse competência originária, 

pois, nesses casos, estaria atuando como as instâncias ordinárias e não apenas apreciando 

questões constitucionais. 

  

                                                 
291 No entanto, não há um padrão que permita identificar em que espécie de casos o STF poderia considerar 

que houve violação ao direito adquirido ou ao princípio da legalidade. 



   122 

3.6 Lacunas normativas no direito penal 

 

O Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão das lacunas normativas no direito penal 

nos seguintes casos: da deserção especial (HC 70.440 e HC 73.257) e do furto de sinal de 

TV a cabo (HC 97.261). 

 

3.6.1 Caso da deserção especial 

 

Os dois primeiros habeas corpus apresentam casos concretos semelhantes, nos quais os 

pacientes, militares, não se apresentaram nas datas de reembarque ou partida dos navios para 

os quais haviam sido designados a cumprir viagem, sendo processados pela prática de 

deserção especial, prevista no artigo 190 do Código Penal Militar.292 No HC 70.440, o militar 

se apresentou voluntariamente quinze dias depois da data de partida do navio, enquanto, no 

HC 73.257, decorridos vinte e três dias, houve captura do deserto. 

 

Entretanto, o artigo 190 do Código Penal Militar, mencionado anteriormente, estabelecia293 

(i) pena de detenção de até três meses, se a apresentação ocorresse dentro de vinte e quatro 

horas; (ii) pena de detenção de dois a oito meses, se o período de apresentação excedesse 

vinte e quatro horas, mas não ultrapassasse cinco dias; e, por fim, (iii) pena de detenção de 

três meses a um ano, se excedesse cinco dias, mas não ultrapassasse dez. Portanto, o CPM 

não fixava pena alguma para ambas as situações narradas, nas quais a reapresentação do 

militar ocorreu em prazo superior a dez dias. 

 

Diante disso, durante o julgamento do primeiro caso, o Superior Tribunal Militar editou a 

Súmula n. 01, estabelecendo o entendimento de que a deserção especial desclassificar-se-ia 

para o artigo 187 do CPM,294 que pune a deserção comum com pena de detenção de seis 

                                                 
292 “Deserção especial. Art. 190. Deixar o militar de apresentar-se no momento da partida do navio ou aeronave, 

de que é tripulante, ou da partida ou do deslocamento da unidade ou força em que serve: [...].” (Código Penal 

Militar com redação anterior à Lei n. 9.764/98). 
293 “[...]. Pena - detenção, até três meses, se após a partida ou deslocamento, se apresentar, dentro em vinte e 

quatro horas, à autoridade militar do lugar, ou, na falta desta, à autoridade policial, para ser comunicada a 

apresentação a comando militar da região, distrito ou zona. § 1º Se a apresentação se der dentro de prazo 

superior a vinte e quatro horas e não excedente a cinco dias: Pena - detenção, de dois a oito meses. § 2º Se 

superior a cinco dias e não excedente a dez dias: Pena - detenção, de três meses a um ano. Aumento de pena. 

§ 3º Se se tratar de oficial, a pena é agravada.” (Código Penal Militar com redação anterior à Lei n. 9.764/98). 
294 “Deserção. Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve 

permanecer, por mais de oito dias: Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.” 

(Código Penal Militar). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9764.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9764.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9764.htm#art1
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meses a dois anos, caso a apresentação ou a captura ultrapasse o período de dez dias. Por sua 

vez, na apreciação do segundo caso, o STM295 aplicou subsidiariamente a pena prevista no 

§ 2º do artigo 190 do CPM, para o lapso temporal de cinco a dez dias.  

 

Os habeas corpus apreciados pelo Supremo Tribunal Federal impugnavam justamente essas 

decisões proferidas pelo STM. Nos acórdãos do STF prontamente identificou-se a lacuna, 

denominada lacuna legislativa ou lacuna legal, decorrente da ausência de previsão de pena 

para hipóteses nas quais a apresentação tardia do militar ultrapassasse o período de dez dias.  

 

As duas ações foram deferidas por unanimidade pela Segunda Turma da Corte, sob as 

justificativas (i) de que havia diferença entre a ratio legis do artigo 190 e do artigo 187 da 

CPM, que respectivamente tipificavam a deserção especial e a comum, bem como (ii) de 

que, diante da reserva legal, prevista no artigo 5º, XXXIX da Constituição Federal,296 a 

fixação da pena faltante consistia em providência legislativa. 

 

Com relação à diferença de ratio legis, o Ministro Marco Aurélio sustentou que na 

composição dos tipos penais dos artigos 187 e 190 do CPM existiam fatos diversos para os 

quais o legislador havia conferido enquadramentos próprios. Segundo o Ministro, enquanto 

na deserção especial pressupor-se-ia que houve autorização para a ausência do militar; na 

comum, a ausência precisaria ter ocorrido sem licença. 

 

Quanto à reserva da lei em matéria penal, destacou-se que, tendo em vista o postulado 

segundo o qual “não há pena sem prévia cominação legal”,297 o estabelecimento da sanção 

faltante e, desse modo, a colmatação da referida lacuna normativa, caberia ao legislador, 

sendo inadmissível a interpretação extensiva ou analógica em detrimento do paciente.298 De 

acordo com o Ministro Marco Aurélio: 

 

                                                 
295 Já tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC 70.440. 
296 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 

prévia cominação legal;” (Constituição Federal de 1988). 
297 Artigo 1º do Código Penal. 
298 “Como bem salienta o Douto Subprocurador-Geral da República, em seu parecer de fls. 114/118, 

<inadmissível no caso em tela a interpretação extensiva ou analógica, vez que em detrimento do paciente.>” 

(STF. HC 73.257, j. 23.02.1996, DJ 03.05.1996, voto do Ministro Relator, Maurício Corrêa, fls. 402-403). 
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[...]. Cumpre, sim, a providência legislativa e não o acasalamento dos dois 

tipos penais, resultando em um terceiro que, desse modo, afigura-se como 

filho bastardo. A jurisprudência merece a atenção do julgador, mas este 

tem o dever de desprezá-la tão logo convencido de que se distancia da 

ordem jurídica em vigor. Não há pena sem lei que a defina e por isso 

mesmo não se poderia ter chegado à condenação constante do ato que o 

Impetrante afirma como de constrangimento. (STF. HC 70.440, j. 

28.09.1993, DJ 17.12.1993, voto do Ministro Relator Marco Aurélio, fls. 

108-109). 
 

Posteriormente, com a edição da Lei n. 9.764, de 18 de dezembro de 1998,299 o legislador 

fixou novas penas de detenção, preenchendo a lacuna presente no artigo 190 do CPM: (i) de 

três meses a um ano, se o período de apresentação excedesse cinco dias, mas não 

ultrapassasse oito, e (ii) de seis meses a dois anos, se o período fosse superior a oito dias. 

 

3.6.2 Caso do furto de sinal de TV a cabo 

 

No último caso, tratado pelo HC 97.261, o paciente foi condenado, em sede de recurso 

especial, pela prática do crime de furto continuado (artigo 155, § 3º c/c artigo 71, caput do 

Código Penal),300-301 em decorrência da subtração do sinal de TV a cabo, considerado, pelo 

acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, como energia com valor equiparável a coisa alheia 

móvel. 

 

No habeas corpus, requereu-se o reconhecimento da atipicidade da conduta de interceptar 

ou receptar sinal de TV a cabo, sob as justificativas (i) de que não existiria tipo penal 

específico para referida atividade, bem como (ii) de que a aplicação do artigo 155, § 3º, do 

Código Penal ao caso concreto constituiria analogia utilizada in malam partem.  

                                                 
299 “Art. 190. Deixar o militar de apresentar-se no momento da partida do navio ou aeronave, de que é tripulante, 

ou do deslocamento da unidade ou força em que serve: Pena - detenção, até três meses, se após a partida ou 

deslocamento se apresentar, dentro de vinte e quatro horas, à autoridade militar do lugar, ou, na falta desta, à 

autoridade policial, para ser comunicada a apresentação ao comando militar competente. § 1º Se a apresentação 

se der dentro de prazo superior a vinte e quatro horas e não excedente a cinco dias: Pena - detenção, de dois a 

oito meses. § 2o Se superior a cinco dias e não excedente a oito dias: Pena - detenção, de três meses a um ano. 

§ 2o-A. Se superior a oito dias: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. Aumento de pena. § 3o A pena é 

aumentada de um terço, se se tratar de sargento, subtenente ou suboficial, e de metade, se oficial.” (Código 

Penal Militar). 
300 “Furto. Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: [...] § 3º - Equipara-se à coisa móvel 

a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico.” (Código Penal). 
301 “Crime continuado. Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais 

crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem 

os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se 

idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.” (Código 

Penal). 
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O Ministro Relator Joaquim Barbosa constatou que, ao contrário do alegado pelo paciente, 

diante do artigo 35 da Lei n. 8.977/95,302 que dispõe sobre o serviço de TV a cabo, seu 

comportamento consistia em ilícito penal, mas faltava previsão de pena para a conduta. 

Diante dessa omissão, o Ministro identificou uma lacuna, sem lhe atribuir qualquer 

classificação, diferentemente do que ocorreu nos dois habeas corpus anteriores, nos quais a 

lacuna foi denominada como legislativa ou legal. 

 

De acordo com o relator, não haveria que se falar em furto nesse caso, porque a prática de 

interceptar ou receptar sinal de TV a cabo corresponderia à interrupção de seu curso ou à 

retenção de coisa furtada por outrem e, portanto, não se confundiria com a subtração, em 

que necessariamente existe prejuízo patrimonial para a vítima. Além disso, segundo o 

Ministro, o sinal de TV a cabo não consistiria nem se equipararia à energia, pois não teria 

capacidade para gerar força, potência ou transformar-se em outras formas de energia, sequer 

seria passível de apropriação material. 

 

Por unanimidade, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deferiu a ordem de habeas 

corpus, alegando que (i) novamente, em decorrência da reserva legal, prevista, inclusive, 

constitucionalmente, a pena para a conduta típica só poderia ser determinada pelo legislativo, 

e que (ii) em matéria penal, seria proibido fazer uso de analogia in malam partem, isto é, 

para prejudicar o réu. 

 

Com relação à reserva legal, afirmou-se que, em decorrência desse princípio, previsto no 

artigo 5º, XXXIX da Constituição Federal e no artigo 1º do Código Penal,303 cujo enunciado 

determina que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 

legal”,304 a falta de sanção deveria ser necessariamente complementada por uma lei. Por sua 

vez, quanto ao uso da analogia in malam partem no direito penal, sustentou-se que: 

 

No caso, não se admite o uso da analogia para preencher a lacuna 

decorrente da mencionada lei, e, assim, é inadmissível impor ao paciente a 

pena fixada em abstrato para o delito de furto. Do contrário, estaríamos 

                                                 
302 “Art. 35. Constitui ilícito penal a interceptação ou a recepção não autorizada dos sinais de TV a Cabo.” (Lei 

n. 8.977/95). 
303 “Anterioridade da Lei. Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia 

cominação legal.” (Código Penal). 
304 Nullum crimen, nulla poena sine lege. 
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adotando o recurso à analogia in malam partem, vedada no sistema penal. 

(STF. HC 97.261, j. 12.04.2011, DJ 03.05.2011, voto do Ministro Relator 

Joaquim Barbosa, fl. 37). 

 

3.6.3 O direito penal como um sistema jurídico fechado 

 

Diante da constatação de uma lacuna normativa no direito penal, especificamente quanto à 

fixação de pena para determinada conduta típica ou quanto à ausência de tipo penal 

específico, o Supremo Tribunal Federal, apesar de reconhecer a ilicitude do comportamento, 

considera que deve haver absolvição do acusado, especialmente porque, considerando o 

princípio da reserva legal, a Corte não estaria autorizada a estabelecer sanção alguma para o 

comportamento. 

 

Como consequência do próprio princípio da reserva legal, o STF também defende que, ante 

a ausência de pena para determinada conduta ilícita, não seria admissível a utilização de 

sanções previstas para outros tipos penais – e, inclusive, para o mesmo tipo, se existissem 

circunstancias que diferenciassem os ilícitos comparados –, pois o uso da analogia em 

prejuízo do réu seria vedado na esfera penal, assim como seria impraticável no caso da 

identificação de diferentes ratio legis entre os dispositivos analisados.  

 

Desse modo, constata-se que, na prática, o Supremo Tribunal Federal encara o sistema 

jurídico penal como um sistema fechado, no qual tudo o que não está proibido e é, portanto, 

atípico –, ou, ainda que proibido, não tenha pena determinada por lei –, está permitido, isto 

é, imune a sanções penais –, sem descartar, contudo, punições ou proibições por parte de 

outros ramos do direito.  

 

Alchourrón e Bulygin consideram que a regra nullum crimen, nulla poena sine lege,305 

responsável pelo fechamento relativo do sistema jurídico penal, poderia ser entendida de três 

formas: (i) como uma diretiva aos legisladores, para que não punissem comportamentos 

realizados anteriormente à edição de suas leis; (ii) como uma diretiva aos juízes, para que 

não impusessem penas para condutas que não fossem criminalizadas previamente por 

                                                 
305 VON FEUERBACH, 1989, p. 63. 
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normas; e (iii) como regra de fechamento do sistema propriamente dita,306 que permitiria a 

prática de todos os atos não proibidos pelo ordenamento penal.307 

 

Comparando a maneira como a reserva legal foi interpretada pelo STF e tratada pelos autores 

acima mencionados, pode-se considerar que o Tribunal ampliou a maneira de compreender 

o tema na perspectiva de orientação aos juízes, estabelecendo que, mesmo diante de um 

ilícito previsto em lei, caso não existisse pena cominada normativamente para a prática de 

referida conduta, o Judiciário não estaria autorizado a fazê-lo. 

 

Sabe-se, contudo, que o reconhecimento de uma lacuna normativa no âmbito penal, diante 

da falta de previsão de pena para determinada conduta, e o consequente entendimento de que 

referida omissão não pode ser suplantada pelos juízes não caracteriza o fechamento do 

sistema jurídico. Pelo contrário, referido posicionamento parte da própria identificação de 

lacunas no ordenamento normativo e se envereda pela manutenção dessas omissões. 

 

No entanto, o efeito prático da abstenção do Judiciário nesses casos corresponde à 

consequência da concepção da ordem jurídica penal como um sistema fechado, pois, do 

mesmo modo que se consideram permitidas todas as condutas não proibidas (e, portanto, 

atípicas), assim também são encaradas as condutas que, apesar de proibidas, não possuem 

sanção prevista em lei. 

  

                                                 
306 Como brevemente exposto no capítulo 1.3. 
307 “La regla puede ser entendida como una directiva dada al legislador en el sentido de que no debe crear 

delitos ex post facto [...] como una directiva para los jueces, en el sentido de que los jueces no deben decretar 

sanciones penales si no existe una norma previa que califique de delito la conducta imputada al acusado [...] 

como una regla de clausura que permite todas las conductas no prohibidas por el sistema penal, es decir, 

autoriza a inferir la permisión de una conducta (en un caso dado), si del sistema no se infiere ninguna 

prohibición de esa conducta (en ese caso).” (ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1993, p.196-198). 
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3.7 Lacunas de reconhecimento 

 

Considerando os acórdãos estudados, o Supremo Tribunal Federal enfrentou o problema das 

lacunas de reconhecimento nos casos a seguir: da tortura de adolescentes por policiais (HC 

70.389) e da publicação de imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes (HC 

76.689). 

 

3.7.1 Caso da tortura de adolescentes por policiais 

 

No HC 70.389, apresentou-se um caso em que policiais militares, solicitados para atender 

uma ocorrência de furto, capturaram dois adolescentes, que foram, posteriormente, 

encaminhados para um posto policial, onde sofreram agressões, com a finalidade de que 

confessassem o crime. Por esse único fato, os policiais estavam sendo investigados pela 

prática de dois delitos: o de lesão corporal (artigo 209 do Código Penal Militar)308 e o de 

tortura contra adolescentes (artigo 233 do ECA).309 

 

Em exame de conflito de competência, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, enquanto 

o processamento e o julgamento do crime de lesão corporal caberiam à Justiça Militar, os do 

crime de tortura caberiam à Justiça Comum Estadual. Diante disso, impetrou-se habeas 

corpus perante o Supremo Tribunal Federal, solicitando que essa decisão fosse cassada. 

 

Por maioria, o Tribunal deferiu em parte o habeas corpus, cassando a decisão proferida pelo 

STJ, mas determinando que se prosseguisse com o processamento referente ao artigo 233 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, de competência da Justiça Comum Estadual, vencidos 

o Ministro Relator Sydney Sanches e os Ministros Marco Aurélio, Ilmar Galvão, Moreira 

Alves e Octavio Gallotti. 

 

A principal polêmica do julgamento foi com relação ao conceito do crime de tortura, previsto 

no artigo 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi, posteriormente, revogado 

                                                 
308 “Lesão leve. Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses 

a um ano.” (Código Penal Militar). 
309 “Art. 233. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a tortura: Pena - 

reclusão de um a cinco anos. § 1º Se resultar lesão corporal grave: Pena - reclusão de dois a oito anos. § 2º Se 

resultar lesão corporal gravíssima: Pena - reclusão de quatro a doze anos. § 3º Se resultar morte: Pena - reclusão 

de quinze a trinta anos.” (Estatuto da Criação e do Adolescente com redação anterior à Lei n. 9.455/97). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9455.htm#art4
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pela Lei n. 9.455/97. Para alguns Ministros, referido artigo não continha a definição da 

conduta típica, que, por sua vez, não poderia ser confiada ao juiz, em decorrência do 

princípio da reserva legal; para outros Ministros, no entanto, o dispositivo do ECA incluiria 

todos os elementos que possibilitariam avaliar se o ato investigado configuraria, ou não, o 

crime de tortura.  

 

Para o Ministro Sydney Sanches, relator original do habeas corpus, tendo em vista o 

processamento dos policiais militares pela prática de dois crimes, ainda que tenha sido 

realizada uma única conduta, somente a norma do artigo 233 do ECA deveria prevalecer, 

por ser especial com relação à do Código Penal Militar. No entanto, ainda de acordo o 

Ministro, o dispositivo do ECA não conteria a definição do ilícito que pretendia tipificar: a 

tortura. 

 

Como, no entendimento do Ministro, o termo tortura não seria unívoco,310 a definição do 

crime, diferentemente da constatação de circunstância agravante ou qualificadora,311 não 

poderia ser confiada ao juiz, mas deveria ser efetuada por lei, sob a pena de inobservância 

do princípio da reserva legal. Inclusive, a existência de diversos projetos de lei que 

procuravam tipificar a tortura,312-313 sem que houvesse coincidência entre as propostas, 

demonstraria a complexidade do tema. 

 

De acordo com o Ministro, esses Projetos de Lei procuravam concretizar a obrigação 

imposta pelo artigo 4º da Convenção das Nações Unidas contra Tortura e outros Tratamentos 

ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes,314 referente à definição do crime de tortura –

                                                 
310 “Em princípio, pois, prepondera a norma especial do art. 233 da Lei nº 8.309/90. 

Sucede que esta não define a tortura. E o termo não é unívoco. Como não é unívoca a expressão ‘maus tratos’. 

Por isso mesmo, o Código Penal, no art. 136, define o crime de maus tratos, ‘in verbis’: expor a perigo a vida 

ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou 

custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer abusando de meios de correção ou 

disciplina.” (STF. HC 70.389, Ministro Relator (para o acórdão) Celso de Mello, j. 23.06.1994, DJ 10.08.2001, 

voto do Ministro Relator Sydney Sanches, fl. 201). 
311 Dos artigos 121, § 2º, III e 61, II, d do Código Penal. 
312 Exemplificativamente, cita os Projetos de Lei n. 837/91, 1.035/91, 2.464/91 e 4.783/90 da Câmara dos 

Deputados e 28/87, 2.423/89 do Senado Federal. 
313 Para o Ministro Ilmar Galvão, que acompanhou o Ministro Sydney Sanches, a tramitação de diversos 

projetos com a finalidade de suprir a lacuna da lei demonstraria que o próprio legislador estaria consciente da 

insuficiência de suas normas (STF. HC 70.389, Ministro Relator Sydney Sanches, Ministro Relator (para o 

acórdão) Celso de Mello, j. 23.06.1994, DJ 10.08.2001, voto do Ministro Ilmar Galvão, fl. 263). 
314 Incorporada pelo Decreto n. 40/91. 
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, observados os parâmetros adotados no artigo 1º dessa mesma Convenção –,315-316 tendo em 

vista que as normas convencionais não integrariam automaticamente o direito penal interno 

de cada Estado. 

 

Sendo assim, diante (i) da inexistência de definição legal do ilícito e (ii) do princípio da 

reserva legal (artigo 5º, XXXIX da Constituição Federal e artigo 1º do Código Penal), 

segundo o qual “não há crime sem lei anterior que o defina”,317 os pacientes não poderiam 

ser processados pela prática do ilícito do artigo 233 do ECA e a ação penal deveria ser 

trancada quanto a esse crime, prosseguindo, no entanto, perante a Justiça Militar quanto ao 

artigo 209 do CPM. 

 

Por outro lado, o Ministro Celso de Mello, relator para o acordão, considerou configurado, 

no caso em análise, o delito de tortura contra a criança e adolescente, já que a norma do 

artigo 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente constituiria um tipo penal cujos 

elementos permitiriam a qualificação da conduta investigada como crime.318 Nas palavras 

do Ministro: 

 

A norma inscrita no art. 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

veicula, na objetiva descrição que nela se contém, um tipo penal cujos 

elementos claramente permitem qualificar a conduta incriminada como 

reveladora do delito de tortura. (STF. HC 70.389, j. 23.06.1994, DJ 

                                                 
315 “ARTIGO 1º. 1. Para os fins da presente Convenção, o termo ‘tortura’ designa qualquer ato pelo qual dores 

ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela 

ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato cometido; de intimidar ou coagir 

esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando 

tais dores ou sofrimento são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções 

públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência. Não se considerará como tortura 

as dores ou sofrimentos consequência unicamente de sanções legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções 

ou delas decorram. 2. O presente Artigo não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento 

internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo.” 

(Convenção das Nações Unidas contra Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes). 
316 De acordo com o Ministro Carlos Velloso, que divergiu do Ministro Sydney Sanches, acompanhando o 

Ministro Celso de Mello, a própria Convenção das Nações Unidas contra Tortura e outros Tratamentos ou 

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, aprovada pelo Congresso, por meio do Decreto Legislativo n. 4, de 

1989, definiria a tortura (STF. HC 70.389, Ministro Relator Sydney Sanches, Ministro Relator (para o acórdão) 

Celso de Mello, j. 23.06.1994, DJ 10.08.2001, voto do Ministro Carlos Velloso, fls. 266-267). 
317 Artigo 1º do Código Penal. 
318 “O art. 233 da Lei nº 8.069/80 contém, em seu preceito primário, norma que descreve, inequivocamente, o 

crime de tortura. O núcleo do tipo e os demais elementos que lhe compõem a estrutura formal evidenciam que 

o legislador penal dispensou ao tema da tortura, ainda que em condições especialmente delimitadas pela 

idade da vítima, tratamento normativo próprio, em ordem a permitir o reconhecimento, em nosso sistema 

jurídico, dessa espécie delituosa.” (STF. HC 70.389, j. 23.06.1994, DJ 10.08.2001, voto do Ministro Relator 

(para o acórdão) Celso de Mello, fl. 217). 
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10.08.2001, voto do Ministro Relator (para o acórdão) Celso de Mello, fl. 

216). 

 

Por sua vez, em razão de sua especialidade, o artigo 233 do ECA deveria prevalecer sobre o 

artigo 209 do Código Penal Militar, já que somente crianças e adolescentes poderiam 

qualificar-se como vítimas (sujeito passivo especial) e apenas se estivessem em estado de 

submissão ou de dependência em relação ao autor da prática (requisito essencial para a 

configuração).  

 

Segundo o Ministro, a violência física já constituiria um dos vários meios executivos do 

delito de tortura, não havendo necessidade de exaustiva referência, pelo legislador, de todas 

as formas concretizadoras desse crime para que se atendesse ao princípio da tipicidade.319 A 

simples referência à tortura exteriorizaria um universo conceitual carregado de noções com 

as quais o senso comum identificaria as práticas aviltantes que corresponderiam às inúmeras 

maneiras de executá-la.320 

 

Na opinião do relator para o acórdão, Ministro Celso de Mello, o tipo penal que trata da 

tortura seria, inclusive, “passível de complementação, à semelhança do que ocorre com os 

tipos penais abertos, bastando, para esse efeito, que o aplicador da norma proceda à 

integração do preceito primário incriminador mediante utilização dos meios postos à sua 

disposição.”321-322 

 

Desse modo, considerando (i) que o artigo 233 do ECA possuía todos os elementos para a 

tipificação da conduta de tortura, e (ii) que seria desnecessário que explicitasse todas as 

                                                 
319 “A circunstância de o Estatuto da Criança e do Adolescente não haver discriminado, objetivamente, os 

diversos meios de execução dessa modalidade criminosa não significa que deixou de tipificar adequadamente 

o delito de tortura, cuja existência jurídica – inclusive em função do princípio constitucional da tipicidade penal 

(CF, art. 5º, XXXIX) – decorre da previsão normativa de ‘Submeter criança ou adolescente [...] a tortura’”. 

(STF. HC 70.389, j. 23.06.1994, DJ 10.08.2001, voto do Ministro Relator (para o acórdão) Celso de Mello, fl. 

217). 
320 Segundo o Ministro Francisco Rezek, que acompanhou o Ministro Celso de Mello, poderiam existir 

divergências quanto ao enquadramento de determinadas situações fronteiriças no conceito de tortura, mas isso 

não aconteceria na situação analisada, na qual se verificaria o próprio núcleo do tipo tortura (STF. HC 70.389, 

Ministro Relator Sydney Sanches, Ministro Relator (para o acórdão) Celso de Mello, j. 23.06.1994, DJ 

10.08.2001, voto do Ministro Francisco Rezek, fls. 232-234). 
321 STF. HC 70.389, j. 23.06.1994, DJ 10.08.2001, voto do Ministro Relator (para o acórdão) Celso de Mello, 

fl. 218. 
322 O Ministro Néri da Silveira, acompanhando o Ministro Relator para o acórdão, também considerou o artigo 

233 do ECA como um tipo penal aberto, sem que isso corresponda a uma ofensa aos princípios da reserva legal 

e da tipicidade (STF. HC 70.389, Ministro Relator Sydney Sanches, Ministro Relator (para o acórdão) Celso 

de Mello, j. 23.06.1994, DJ 10.08.2001, voto do Ministro Néri da Silveira, fls. 281-282). 
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formas de execução desse crime, a decisão proferida pelo STJ deveria ser cassada e os 

pacientes deveriam ser submetidos à Justiça Estadual Comum para o processamento 

referente ao delito do artigo 233 do ECA. 

 

Discordando do Ministro Celso de Mello e acompanhando o relator original do habeas 

corpus, o Ministro Marco Aurélio destacou que a tortura não seria caracterizada como um 

tipo autônomo pelo Código Penal, mas como qualificadora (artigo 121, § 2º, III)323 e 

agravante (artigo 61, II, d).324 Nessas situações, de acordo com o Ministro, seria possível 

recorrer à interpretação analógica. 

 

Entretanto, no caso do artigo 233 do ECA, a simples referência à tortura, sem a definição da 

conduta necessária para configurá-la, atribuiria à capacidade intuitiva do julgador o alcance 

de uma norma penal que tipifica um crime para o qual são conferidas consequências mais 

gravosas.325 Com isso, além de o juiz assumir função reservada ao legislador, contrariar-se-

ia o preceito segundo o qual “a lei penal deve ser interpretada restritivamente quando 

prejudicial ao réu e extensivamente no caso contrário”.326  

 

Ademais, tendo em vista as inúmeras possibilidades de definição do crime de tortura,327 para 

que se atendesse aos princípios da reserva legal e da taxatividade (artigo 5º, XXXIX da CF), 

não seria suficiente a simples referência ao nome jurídico de um certo acontecimento,328 

seria necessário que a lei contivesse a descrição exaustiva dos fatos que o revelam,329 

                                                 
323 “Homicídio simples. Art. 121. Matar alguém: [...] Homicídio qualificado § 2° Se o homicídio é cometido: 

[...] III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que 

possa resultar perigo comum;” (Código Penal). 
324 “Circunstâncias agravantes. Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem 

ou qualificam o crime: [...] II - ter o agente cometido o crime: [...] d) com emprego de veneno, fogo, explosivo, 

tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum;” (Código Penal). 
325 Tais como o afastamento da graça, do indulto, da anistia e da fiança, o elastecimento da prisão temporária 

e o cumprimento da pena em regime fechado. 
326 Citação feita pelo Ministro Marco Aurélio, utilizando como referência: HUNGRIA, Nelson. Comentários 

ao Código Penal. v. 1. t. 1. 4ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 86. (STF. HC 70.389, Ministro Relator 

Sydney Sanches, Ministro Relator (para o acórdão) Celso de Mello, j. 23.06.1994, DJ 10.08.2001, voto do 

Ministro Marco Aurélio, fl. 242). 
327 E, nesse sentido, o Ministro também mencionou os projetos de lei em tramitação. 
328 “A esta altura, indago eu: diante da singeleza do teor do artigo 233 em comento, no que apenas se alude, 

como está na Constituição Federal e na Lei nº 8.072/90, ao nome jurídico do crime, onde está a ideia de modelo, 

esquema, alfim, a descrição dos fatos que consubstanciam a tenebrosa figura da tortura? [...].” (STF. HC 

70.389, Ministro Relator Sydney Sanches, Ministro Relator (para o acórdão) Celso de Mello, j. 23.06.1994, DJ 

10.08.2001, voto do Ministro Marco Aurélio, fls. 247-248). 
329 Nesse sentido, para o Ministro Moreira Alves, em se tratando de tipificação de um crime, seria preciso que 

a lei estabelecesse seus elementos, inclusive com relação ao sujeito ativo, já que a Convenção só admite 

autoridades, mas o ECA dá margem a outros autores, como familiares. (STF. HC 70.389, Ministro Relator 
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especialmente considerando que, na esfera penal, figura-se inadmissível a integração de 

lacunas mediante analogia.330 De acordo como Ministro: 

 

[...]. Ao intérprete não cumpre preencher as lacunas da lei, fazendo-o ao 

sabor das emoções reinantes; o intérprete não pode atuar a partir do nada e 

é justamente o nada, sob o ângulo da reserva legal, que verificamos no teor 

do artigo 233, no que encerra a apenação do crime de tortura. Nele não há 

nem mesmo uma alusão superficial à conduta incriminada. [...]. (STF. HC 

70.389, Ministro Relator Sydney Sanches, Ministro Relator (para o 

acórdão) Celso de Mello, j. 23.06.1994, DJ 10.08.2001, voto do Ministro 

Marco Aurélio, fls. 249-250). 
 

No entendimento do Ministro, o artigo 233 do ECA seria, inclusive, contrário à Constituição 

Federal por setorizar, de acordo com o sujeito passivo, um ilícito que seria cometido contra 

toda a humanidade,331 bem como por autorizar que, com relação a um mesmo delito, pudesse 

existir, dependendo do bem jurídico protegido, um tipo aberto (referente, no caso, à tortura 

contra a criança e o adolescente), e um tipo fechado (com relação às demais vítimas). 

 

Considerando esse panorama, o Ministro Marco Aurélio destacou que a faixa etária da vítima 

não poderia ter sido utilizada para a criação de tipos penais diferentes.332 Além disso, 

observou que a tendência no direito penal consistiria justamente na diminuição dos tipos 

abertos, “já que gerador de insegurança jurídica, a comprometer a liberdade do indivíduo.”333 

 

Sendo assim, tendo em vista (i) a ausência de definição da conduta necessária para configurar 

o crime de tortura; (ii) os princípios da reserva legal e da taxatividade, e a consequente 

                                                 
Sydney Sanches, Ministro Relator (para o acórdão) Celso de Mello, j. 23.06.1994, DJ 10.08.2001, voto do 

Ministro Moreira Alves, fls. 284-285). 
330 “[...] como deixou proclamado Aníbal Bruno, que ‘o direito punitivo da lei escrita, circunscrito aos fatos 

que, dentro dos limites da interpretação, ela compreende, não pode ser integrado nas suas lacunas pelo 

suprimento da analogia’ – Direito Penal, Parte Geral, página 222.” (STF. HC 70.389, Ministro Relator Sydney 

Sanches, Ministro Relator (para o acórdão) Celso de Mello, j. 23.06.1994, DJ 10.08.2001, voto do Ministro 

Marco Aurélio, fl. 251). 
331 “[...] entender-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas precisamente o artigo 233 da Lei n º 

8.069, de 13 de julho de 1990, harmoniza-se com a Carta Federal [...] é agasalhar a existência do crime de 

tortura de forma setorizada, considerada a pessoa da vítima, quando, na verdade, a própria Carta da República 

indica que se trata de crime que, na expressão feliz dos componentes da Comissão designada para elaborar 

anteprojeto da parte especial do Código Penal, é cometido contra a humanidade.” (STF. HC 70.389, Ministro 

Relator Sydney Sanches, Ministro Relator (para o acórdão) Celso de Mello, j. 23.06.1994, DJ 10.08.2001, voto 

do Ministro Marco Aurélio, fl. 246). 
332 “[...]. A dualidade discrepa das mais comezinhas noções sobre direito penal. A idade da vítima serve a outras 

consequências, como é o aumento da pena, mas não à diversidade de tipo penal.” STF. HC 70.389, Ministro 

Relator Sydney Sanches, Ministro Relator (para o acórdão) Celso de Mello, j. 23.06.1994, DJ 10.08.2001, voto 

do Ministro Marco Aurélio, fl. 247). 
333 STF. HC 70.389, Ministro Relator Sydney Sanches, Ministro Relator (para o acórdão) Celso de Mello, j. 

23.06.1994, DJ 10.08.2001, voto do Ministro Marco Aurélio, fl. 247. 
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proibição da analogia para o preenchimento de lacunas verificadas nas normas penais; (iii) 

a inconstitucionalidade do artigo 233 do ECA; e (iv) a tendência de redução dos tipos penais 

abertos; a ação penal deveria prosseguir tão somente com relação ao artigo 209 do CPM. 

 

Por sua vez, acompanhando o entendimento do relator para o acórdão, o Ministro Sepúlveda 

Pertence ponderou que existiam diversos tipos penais pautados em conceitos culturais,334 

que, entretanto, não ofenderiam ao princípio da legalidade se apresentassem um núcleo 

consideravelmente unívoco, ainda que pudessem ser encontradas “zonas cinzentas”, isto é, 

situações fáticas com relação às quais haveria dúvida quanto ao enquadramento na definição 

utilizada.335  

 

Para o Ministro Sepúlveda Pertence, o crime de tortura consistiria num desses tipos penais 

cujo núcleo significativo seria inequívoco336 e, portanto, não haveria ofensa ao princípio da 

legalidade.337 Ademais, a definição de tortura estaria presente no Código Penal há 54 anos, 

não como tipo autônomo, mas como qualificadora do crime de homicídio (artigo 121, § 2º, 

III), que não seria nada mais do que “uma figura típica que, além dos elementos do tipo 

simples, tem outro elemento típico que a qualifica.”338 

 

Desse modo, apesar da controvérsia quanto à suficiência da descrição do crime previsto no 

artigo 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente, classificou-se referido tipo penal como 

aberto, atribuindo, por consequência, ao julgador a atividade de integração da norma. 

                                                 
334 Tais como injúria, redução à condição análoga de escravo, vilipêndio a cadáver, ato obsceno. 
335 A amplitude dos significados poderia, inclusive, sofrer alterações: “[...]. A prova de que não são conceitos 

matematicamente inequívocos é que vários deles têm uma compreensão típica atemporal, mas variam o seu 

âmbito de significado no correr do tempo. Nesse sentido, o delito de ato obsceno parece exemplar.” (STF. HC 

70.389, Ministro Relator Sydney Sanches, Ministro Relator (para o acórdão) Celso de Mello, j. 23.06.1994, DJ 

10.08.2001, voto do Ministro Sepúlveda Pertence, fl. 271). 
336 Nesse sentido, para o Ministro Paulo Brossard: “[...] a condenação desta conduta, retratada pela palavra, 

‘tortura’, é suficientemente clara, suficientemente determinada, suficientemente positiva no sentido de 

enquadrar uma situação, de caracterizar um quadro; terá variantes, haverá torturas. A própria lei reconhece 

isto, ao distinguir a tortura que pode gerar ferimentos leves, graves e até à morte. Mas ninguém deixa de saber, 

ninguém ignora, ninguém desconhece o que seja o horror da tortura.” (STF. HC 70.389, Ministro Relator 

Sydney Sanches, Ministro Relator (para o acórdão) Celso de Mello, j. 23.06.1994, DJ 10.08.2001, voto do 

Ministro Paulo Brossard, fl. 277). 
337 Segundo o Ministro Sepúlveda Pertence, o conceito da Convenção das Nações Unidas contra Tortura e 

outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, incorporado ao direito positivo brasileiro, 

poderia ser aproveitado, pois “a remissão da lei interna a um conceito, definido no tratado, cominando-se-lhe 

penal, é, evidentemente, forma de instituir uma norma penal.” (STF. HC 70.389, Ministro Relator Sydney 

Sanches, Ministro Relator (para o acórdão) Celso de Mello, j. 23.06.1994, DJ 10.08.2001, voto do Ministro 

Sepúlveda Pertence, fl. 273). 
338 STF. HC 70.389, Ministro Relator Sydney Sanches, Ministro Relator (para o acórdão) Celso de Mello, j. 

23.06.1994, DJ 10.08.2001, voto do Ministro Sepúlveda Pertence, fl. 272. 
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Segundo o Ministro Néri da Silveira, que acompanhou o Ministro relator para o acórdão, a 

caracterização do dispositivo como tipo aberto não ofenderia aos princípios da reserva legal 

e da tipicidade.339 

 

3.7.2 Caso da publicação de imagens pornográficas envolvendo crianças e 

adolescentes 

 

No HC 76.689, apresentou-se caso no qual a veiculação de imagens, mediante rede BBS,340 

de crianças e adolescentes completamente nus, em práticas sexuais diversas, foi enquadrada 

no crime do artigo 241 do ECA,341 e os réus, dois adolescentes de quinze anos, foram 

submetidos à medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 

três meses. 

 

No habeas corpus, requereu-se, em defesa dos adolescentes, que a representação fosse 

rejeitada e o processo fosse arquivado, em especial, sob a alegação de atipicidade da conduta, 

diante da ausência de qualquer previsão legal que coibisse a inclusão de cenas pornográficas 

na rede BBS, bem como de legislação específica sobre a conduta considerada delituosa.  

 

Por unanimidade, a Primeira Turma deferiu em parte o habeas corpus, não porque acolheu 

o argumento de atipicidade apresentado pela defesa, mas porque considerou necessária a 

existência de prova técnica que embasasse a acusação dos adolescentes, ordenando, por sua 

vez, a realização de perícia e a colheita de informações técnicas que permitissem a 

constatação da autoria ou da participação dos réus na prática criminosa. 

 

Com relação à tipicidade da conduta, o Ministro Relator Sepúlveda Pertence considerou que 

o artigo 241 do ECA consistiria em norma aberta. Desse modo, para a configuração do crime, 

bastaria que o núcleo do ato punível fosse praticado e que o veículo utilizado para a 

                                                 
339 STF. HC 70.389, Ministro Relator Sydney Sanches, Ministro Relator (para o acórdão) Celso de Mello, j. 

23.06.1994, DJ 10.08.2001, voto do Ministro Néri da Silveira, fls. 281-282. 
340 Bulletin Board System é um software que possibilita a interação com um sistema do computador, por meio 

de conexão via telefone, tal como a internet. 
341 “Art. 241. Fotografar ou publicar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: 

Pena - reclusão de um a quatro anos.” (Estatuto da Criação e do Adolescente com redação anterior à Lei n. 

10.764/03). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9455.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9455.htm#art4
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divulgação da imagem fosse tecnicamente idôneo para alcançar um número indeterminado 

de pessoas. 

 

Sendo assim, de acordo com o relator, a conclusão de que a prática imputada aos 

adolescentes seria criminosa não decorreria de aplicação analógica do artigo 241 do ECA à 

hipótese não prevista pelo dispositivo e, portanto, não desrespeitaria o dogma segundo o qual 

não se admite lacunas no âmbito da tipicidade penal. Nas palavras do Ministro: 

 

A afirmação da criminalidade do fato não pressupõe colmatação por 

analogia de omissão da lei penal incriminadora, na qual o dogma da 

tipicidade não admite lacunas. 

Não se trata, com efeito, de aplicar determinada norma a hipótese de fato 

nela não prevista, dada a similitude da ratio legis. (STF. HC 76.689, j. 

22.09.1998, DJ 06.11.1998, voto do Ministro Relator Sepúlveda Pertence, 

fl. 80). 

 

Segundo o Ministro, seria irrelevante saber se na época de elaboração do Estatuto da Criança 

e do Adolescente já existia a transmissão telemática de imagens ou o conhecimento dessa 

tecnologia, uma vez que o desenvolvimento do meio técnico futuramente utilizado na prática 

criminosa poderia, inclusive, ser posterior à própria edição da norma, desde que se 

enquadrasse na sua descrição típica.342 

 

3.7.3 Os tipos penais abertos como lacunas de reconhecimento 

 

Percebe-se que, tanto os Ministros que defenderam a suficiência das normas penais 

analisadas nos acórdãos estudados no presente capítulo (artigos 233 e 241 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente), quanto os que sustentaram o posicionamento contrário, 

relacionaram seus argumentos com a existência, ou não, de lacunas no ordenamento jurídico. 

 

Para os que consideraram que os tipos penais continham todos os elementos que 

possibilitariam avaliar se os atos investigados configurariam os crimes descritos nos 

dispositivos normativos, inexistiria lacuna e, portanto, não haveria que se cogitar de que os 

Ministros teriam utilizado de analogia para considerar as práticas analisadas como 

criminosas. 

                                                 
342 Nesse sentido, de acordo com o relator: “[...] a invenção da pólvora não reclamou redefinição do homicídio 

para tornar explícito que nela se compreendia a morte dada a outrem mediante arma de fogo.” (STF. HC 76.689, 

j. 22.09.1998, DJ 06.11.1998, voto do Ministro Relator Sepúlveda Pertence, fl. 81). 
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Por outro lado, para os Ministros que defenderam a insuficiência das prescrições apreciadas, 

seria inadmissível, diante do princípio da reserva legal (artigo 5º, XXXIX da Constituição 

Federal e artigo 1º do Código Penal), que a integração das lacunas das normas penais ficasse 

a cargo do Poder Judiciário, uma vez que a definição do delito deveria ser efetuada por lei. 

 

O entendimento que prevaleceu no Tribunal foi de que inexistiram lacunas nos dispositivos 

normativos analisados, já que os tipos penais dos artigos 233 e 241 do ECA conteriam todos 

os elementos necessários para a qualificação das condutas investigadas. No entanto, por se 

tratarem de normas abertas, seriam passíveis de complementação mediante atividade 

integrativa por parte dos juízes. 

 

Desse modo, pode-se considerar que a polêmica quanto à suficiência da descrição dos tipos 

penais analisados e, consequentemente, quanto à existência de lacunas nesses dispositivos, 

encontra-se relacionada com a vagueza dos termos utilizados nas referidas normas. Nesse 

sentido, os tipos penais abertos encontrar-se-iam vinculados ao problema das lacunas de 

reconhecimento.  

 

Como brevemente exposto no capítulo 1.6, para Alchourrón e Bulygin, as “lacunas de 

reconhecimento” corresponderiam à dificuldade de enquadramento dos casos concretos nas 

situações descritas nos dispositivos normativos, em decorrência da vagueza semântica dos 

conceitos utilizados.343 De acordo com os autores, as “lacunas de reconhecimento” não 

consistiram em lacunas normativas, pois não estariam relacionadas a problemas de ordem 

lógica, mas a dificuldades semânticas durante a aplicação das normas às situações concretas 

analisadas.344 

 

Sob esse ponto de vista, pode-se concluir que o Supremo Tribunal Federal considera como 

tipos penais abertos aquelas normas que apresentam todos os elementos suficientes para 

avaliar se a prática investigada consiste em delito, mas que são passíveis de complementação 

                                                 
343 “Llamaremos lagunas de reconocimento a los casos individuales en los cuales, por falta de determinación 

semántica de los conceptos que caracterizan a um caso genérico, no se sabe si el caso individual pertence o no 

al caso genérico em cuestión.” (ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1993, p. 63). 
344 “Mientras que el problema de las lagunas normativas es de índole conceptual (lógico), tanto las lagunas de 

conocimento como las de reconocimento aparecen en el nível de la aplicación de las normas a los casos 

individuales y tienen su origen en problemas empíricos o empíricos-conceptuales (semánticos). [...].” 

(ALCHOURRÓN; BULYGIN, 1993, p. 63). 
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pelos juízes, em decorrência da vagueza semântica de seus termos. Nesses casos, quando há 

discussão sobre a existência, ou não, de lacunas, referidas lacunas consistem em lacunas de 

reconhecimento. 

 

Por sua vez, diante do entendimento de que essas lacunas de reconhecimento não consistem 

em lacunas normativas, mas em mera dificuldade de subsunção dos fatos à norma, é possível 

que alguns Ministros cheguem à conclusão de que inexiste lacuna nos casos analisados, 

enquanto outros, que não distinguem a complementação dos termos de uma norma da 

colmatação de vazios no ordenamento jurídico, entendam que ela se faz presente. 
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3.8 Lacunas axiológicas 

 

Dentro do universo de acórdãos estudados neste trabalho, o Supremo Tribunal Federal 

identificou lacunas axiológicas nos seguintes casos: da competência para o julgamento de 

habeas corpus contra decisão de Turma Recursal (HC 79.570 QO), da possibilidade de 

agravo regimental contra decisão denegatória da suspensão do mandado de segurança (SS 

1.945 AgR AgR AgR QO), da necessidade da comprovação de atividade advocatícia para 

composição dos TREs (MS 24.334), da possibilidade de indiciamento por autoridade policial 

(Pet 3.825 QO e Inq 2.411 QO) e da união homoafetiva (ADPF 132 e ADI 4.277). 

 

3.8.1 Caso da competência para o julgamento de habeas corpus contra 

decisão de Turma Recursal 

 

A QO do HC 79.570 procurou solucionar o conflito de competência entre o Tribunal de 

Justiça do Estado e o Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus interposto contra 

decisão da Turma Recursal Criminal. Por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, 

Nelson Jobim, Ilmar Galvão, Néri da Silveira e Carlos Velloso, o STF reconheceu sua 

competência para o julgamento do habeas corpus.  

 

O Ministro Relator Marco Aurélio considerou que incumbia ao Tribunal de Justiça o 

julgamento do habeas corpus, especialmente diante da EC n. 22/99, que estabeleceu que a 

competência do STF para o julgamento de habeas corpus contra atos de órgãos investidos 

de ofício judicante se restringia aos casos que envolvessem Tribunais Superiores. Ademais, 

segundo o Ministro, haveria o fato de que, caso praticassem crimes comuns ou de 

responsabilidade, os integrantes das Turmas Recursais, por serem juízes estaduais, estariam 

submetidos à jurisdição do Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 96, III da CF.345  

 

Por outro lado, de acordo com o Ministro Maurício Corrêa, por uma questão de hierarquia 

entre os graus de jurisdição –, considerando que os Tribunais de Justiça não exerceriam 

jurisdição sobre as Turmas Recursais –, o julgamento de habeas corpus com origem em 

                                                 
345 “Art. 96. Compete privativamente: [...] III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito 

Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, 

ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.” (Constituição Federal de 1988). 
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Turma Recursal, assim como o julgamento de recurso extraordinário com a mesma origem, 

competiria ao Supremo Tribunal Federal. 

 

Por sua vez, o Ministro Sepúlveda Pertence ressaltou que o STJ não seria competente porque 

não lhe competiria conhecer de quaisquer outras impugnações a decisões de Turmas 

Recursais, ao contrário do STF, que seria competente para apreciar os recursos 

extraordinários contra suas decisões. Ademais, alegou que a competência do STF evitaria a 

apreciação de um procedimento que se pretende célere por múltiplas instâncias –, caso a 

competência fosse atribuída ao Tribunal de Justiça, o processo poderia ser apreciado por 

cinco instâncias, pois seria admissível recorrer ao TJ, como visto, e ao STJ.346 O Ministro 

Sydney Sanches se manifestou no mesmo sentido: 

 

[...] como se trata de um órgão colegiado, que atua em instância única, de 

sua decisão, no caso, caberia, em tese, recurso extraordinário para o 

Supremo Tribunal Federal. Esta Corte, então é a única que pode julgar 

recurso contra decisões desses órgãos colegiados de 1º grau. Também é a 

única, por conseguinte, competente para julgar ‘habeas corpus’ impetrado 

contra seus atos. Pode parecer inusitada a solução, mas resulta da 

preocupação do legislador constituinte de evitar que haja quatro instâncias 

no processo de conhecimento e quatro instâncias para a execução em certos 

processos, que devem ter tramitação mais rápida, como são os cometidos 

aos Juizados Especiais. (STF. HC 79.570 QO, Ministro Relator Marco 

Aurélio, j. 10.11.1999, DJ 01.08.2003, voto do Ministro Sydney Sanches, 

fls. 8796-8797). 

 

Acompanhando o Ministro Relator Marco Aurélio, o Ministro Néri da Silveira destacou que 

habeas corpus não consistiria em recurso e, portanto, seria equivocado declarar que, ao se 

admitir o HC para o Tribunal de Justiça, desdobrar-se-iam recursos e mais recursos. De 

acordo com o Ministro, a competência para o julgamento do habeas corpus seria do órgão 

que possuísse jurisdição sobre a autoridade coatora, no caso em análise, o Tribunal de 

Justiça. 

 

                                                 
346 “[...] a outorga ao Tribunal de Justiça da competência para decidir nos habeas corpus contra a Turma 

Recursal [...] não elidiria a competência do STJ para rever qualquer decisão denegatória, originária ou de 

recurso, dos Tribunais de Justiça, nem elidirá a competência originária do Supremo Tribunal Federal para rever 

habeas corpus denegado pelo Superior Tribunal de Justiça ou para recurso extraordinário contra decisão 

concessiva de habeas corpus daquele mesmo Tribunal Superior. 

Teríamos, então, contra toda a preocupação de celeridade dos Juizados Especiais, no campo criminal, o 

‘privilégio’ de os Juizados Especiais terem sobre si, não três instâncias, como ocorre com os procedimentos 

ordinários em geral, mas cinco instâncias superpostas para julgar habeas corpus. [...].” (STF. HC 79.570 QO, 

Ministro Relator Marco Aurélio, j. 10.11.1999, DJ 01.08.2003, voto do Ministro Sepúlveda Pertence, fls. 8794-

8795). 
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Segundo o Ministro Moreira Alves, que votou com a maioria, quando não existisse norma 

que estabelecesse o órgão competente para apreciar determinada demanda, o STF costumava 

tomar para si a competência, para não impedir o exame de ameaça ou de violação de direito. 

No caso em análise, para o Ministro, essa atitude seria ainda mais adequada por se tratar de 

matéria constitucional e pelo fato de o STF ser competente para apreciar os recursos 

extraordinários contra decisões das Turmas Recursais. Com relação a esse aspecto, destacou 

que, apesar de o HC não consistir em recurso, somente poderia ser impetrado perante 

autoridade jurisdicionalmente superior à coatora. 

 

Percebe-se, desse modo, que, em vez de os Ministros considerarem que existia um “silêncio 

eloquente” na falta de referência explícita às Turmas Recursais dentro da competência do 

STF para o julgamento de habeas corpus, atribuindo a competência do julgamento do HC 

impetrado contra decisão das Turmas Recursais ao Tribunal de Justiça, a Corte decidiu que 

a melhor alternativa seria declarar o próprio STF como competente para apreciar a demanda. 

 

3.8.2 Caso da possibilidade de agravo regimental contra decisão 

denegatória da suspensão do mandado de segurança 

 

A SS 1.945 havia sido concedida para assegurar o recolhimento de ICMS sobre as 

exportações de açúcar, nos termos do Convênio n. 15/91, celebrado pelo CONFAZ, tendo o 

ato jurisdicional, inclusive, transitado em julgado. Entretanto, houve desarquivamento do 

processo e, após a interposição de AgR, a reconsideração dessa decisão, ensejando novo 

AgR, que foi negado por se insurgir contra ato que implicou indeferimento da segurança, 

contrariando o artigo 4º da Lei n. 4.348/64.347 Em decorrência disso, foi interposto mais um 

AgR, sob a alegação de que da maneira como a decisão foi reconsiderada não seria possível 

enquadrá-la num mero indeferimento de SS.  

 

Preliminarmente, o STF conheceu do agravo, vencidos os Ministros Marco Aurélio e 

Sepúlveda Pertence e, no mérito, vencido o Ministro Marco Aurélio, a Corte proveu o AgR 

                                                 
347 “Art 4º. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar grave lesão 

à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o Presidente do Tribunal, ao qual couber o conhecimento 

do respectivo recurso suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar, e da sentença, dessa 

decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo no prazo de (10) dez dias, contados da publicação do ato.” (Lei 

n. 4.348/64, posteriormente revogada pela Lei n. 12.016/09). 
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para deferir a suspensão de segurança.348 Suscitou-se QO sobre o cabimento, ou não, do 

agravo regimental, tendo em vista que o artigo 4º da Lei n. 4.348/64 admitiria agravo tão 

somente contra decisão que deferisse a suspensão de segurança, enquanto o artigo 4º, § 3º, 

da Lei n. 8.437/92349 permitiria o agravo contra decisões que concedessem ou negassem a 

suspensão da execução de liminar nas ações contra o Poder Público. 

 

Segundo o Ministro Gilmar Mendes, relator para o acórdão, a demanda em análise 

apresentaria uma “lacuna de regulação”. Para explicar o significado da expressão, citou 

Larenz, que, por sua vez, esclarece consistirem em casos nos quais “não está incompleta uma 

norma jurídica particular, mas uma determinada regulação em conjunto”,350 ou seja, 

situações que, apesar de demandarem regulamentação, não possuem disciplina no 

ordenamento jurídico. Nesse sentido, Larenz observa que as “lacunas de regulação” 

corresponderiam às “lacunas inautênticas” de Zitelmann. 

 

Ainda citando Larenz, destacou que, mesmo sem a complementação da lacuna, haveria uma 

resposta para o problema. Entretanto, referida solução representaria uma denegação de 

justiça. Então, para obter uma resposta juridicamente satisfatória, seria necessário preencher 

a lacuna em concordância com a intenção reguladora a ela subjacente e com a teleologia da 

lei. O Ministro complementou afirmando que, para Larenz, o problema em análise 

corresponderia a uma lacuna patente351 e superveniente352 e destacou a necessidade de se 

conceder tratamento igual a situações iguais:  

                                                 
348 No mérito, o Ministro Relator Gilmar Mendes deferiu a suspensão da segurança, diante da lesão aos cofres 

públicos. 
349 “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, 

suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou 

seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em 

caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à 

segurança e à economia públicas. [...] § 3o Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no 

prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.” (Lei n. 8.437/92). 
350 Citação feita pelo Ministro Gilmar Mendes, utilizando como referência: LARENZ, Karl. Metodologia da 

Ciência do Direito. 3ª. ed. Tradução de José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 529-

530. (STF. SS 1.945 AgR AgR AgR QO, Ministro Relator Marco Aurélio, j. 19.12.2002, DJ 01.08.2003, voto 

do Ministro Relator (para o acórdão) Gilmar Mendes, fl. 6302). 
351 “Segundo Larenz, que distingue as lacunas em patentes e ocultas, esse seria um caso de lacuna patente, 

porque, ‘a lei não contém regra alguma para um determinado grupo de casos, que lhes seja aplicável - se bem 

que, segundo a sua própria teleologia, devesse conter tal regra.’” (STF. SS 1.945 AgR AgR AgR QO, Ministro 

Relator (para o acórdão) Gilmar Mendes, j. 19.12.2002, DJ 01.08.2003, voto do Ministro Relator Marco 

Aurélio, fl. 6303). 
352 “Larenz ensina, ainda, que em relação ao fator tempo, distinguem-se as lacunas em iniciais e subsequentes 

ou supervenientes. As supervenientes ‘podem surgir pelo facto de em consequência da evolução técnica ou 

económica emergirem novas questões, que agora carecem de ser reguladas no quadro do escopo da regulação 

e do sector de regulação compreendido pela intenção fundamental da lei, mas que o legislador ainda não viu.’ 
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Ora, se no nosso ordenamento é expressa e pacífica a possibilidade da 

interposição do recurso de agravo regimental pelo particular, acaso sofra 

prejuízo com a concessão da suspensão, não se vislumbra razão para se 

negar ao Poder Público a mesma possibilidade, quando denegatória a 

decisão do pedido de suspensão. Essa orientação afigura-se tanto mais 

consistente se se considerar que, nas amplíssimas hipóteses previstas na 

Lei nº 8.437/92 (liminar e sentença em cautelar, tutela antecipada, ação 

popular e ação civil pública), admite-se o agravo, tanto na hipótese de 

deferimento, quanto na do indeferimento da suspensão (art. 4º, § 3º). (STF. 

SS 1.945 AgR AgR AgR QO, Ministro Relator Marco Aurélio, j. 

19.12.2002, DJ 01.08.2003, voto do Ministro Relator (para o acórdão) 

Gilmar Mendes, fl. 6303). 

 

O relator concluiu que a disciplina da Lei n. 8.437/92 deveria ser aplicada à suspensão em 

mandado de segurança, conhecendo do agravo. Por outro lado, para o Ministro Marco 

Aurélio, haveria óbice intransponível na previsão expressa do artigo 4º da Lei n. 4.348/64 e 

pelo fato de não se ter estendido ao mandado de segurança o disposto no § 3º, ao contrário 

do que teria ocorrido com os §§ 5º ao 8º.  

 

Tendo em vista que o próprio ordenamento jurídico fornecia solução para o problema levado 

à apreciação do Tribunal, estabelecendo que não seria cabível agravo contra decisões que 

indeferissem suspensões de segurança, pode-se considerar que, diante da possibilidade de 

interposição de agravo contra decisões que negassem a suspensão da execução de liminar 

nas ações contra o Poder Público, a Corte reconheceu a existência de uma lacuna axiológica, 

por entender que a resposta oferecida pelo ordenamento seria injusta ao conceder tratamento 

diferente para situações semelhantes.  

 

3.8.3 Caso da necessidade da comprovação de atividade advocatícia para 

composição dos TREs 

 

O MS 24.334 foi impetrado para assegurar nomeação em lista tríplice do TRE da Paraíba. O 

seguimento do MS foi negado diante da ausência de comprovação dos dez anos de efetiva 

atividade advocatícia, requisito que, por analogia, teria sido adotado para composição do 

TREs. Interpôs-se recurso no qual se sustentou que os requisitos para composição dos TREs 

                                                 
(STF. SS 1.945 AgR AgR AgR QO, Ministro Relator (para o acórdão) Gilmar Mendes, j. 19.12.2002, DJ 

01.08.2003, voto do Ministro Relator Marco Aurélio, fl. 6303). 
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estariam dispostos no artigo 120 da CF,353 sendo inaplicável a utilização do artigo 94 da 

CF,354 que expõe os requisitos para integrar os TRFs e TJs. 

 

A Turma negou provimento ao RMS por unanimidade e o Ministro Relator Gilmar Mendes 

concluiu que não haveria nenhuma justificativa para dispensar a exigência de que o 

advogado tivesse experiência profissional de dez anos no âmbito da Justiça Eleitoral. 

Segundo o Ministro, não haveria razão para se converter a omissão de regulação em “silêncio 

eloquente”, que “obstaria a extensão da exigência desse requisito.”355  

 

Ao considerar necessário o preenchimento de um requisito que não era explicitamente 

exigido pela Constituição para a composição dos Tribunais Regionais Eleitorais, pode-se 

concluir que a Corte identificou uma lacuna axiológica, optando por adotar a regulamentação 

prevista na Carta Magna para casos semelhantes, de composição dos Tribunais Regionais 

Federais e dos Tribunais de Justiça. 

 

3.8.4 Caso da possibilidade de indiciamento por autoridade policial 

 

No Inq 2.411, apurava-se o envolvimento de Senador da República na ocorrência das 

supostas práticas delituosas investigadas pela “Operação Sanguessuga”. A defesa do 

parlamentar suscitou QO sobre a possibilidade de indiciamento (ato formal de colocar o 

investigado como suspeito) por ato de autoridade policial, considerando que, nos 

procedimentos investigatórios submetidos ao STF, o pedido de indiciamento deveria ser 

formulado pelo Procurador-Geral da República. 

 

                                                 
353 “Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito Federal. § 1º - Os 

Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão: I - mediante eleição, pelo voto secreto: a) de dois juízes dentre 

os desembargadores do Tribunal de Justiça; b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal 

de Justiça; II - de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado ou no Distrito Federal, 

ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo; III - 

por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e 

idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. § 2º - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu 

Presidente e o Vice-Presidente- dentre os desembargadores.” (Constituição Federal de 1988). 
354 “Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito 

Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e 

de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade 

profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.” (Constituição 

Federal de 1988). 
355 STF. RMS 24.334, j. 31.05.2005, DJ 26.08.2005, voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, fl. 268. 
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Por sua vez, na Pet 3.825, solicitou-se a anulação do indiciamento do Senador Mercadante 

em inquérito policial, cujo objeto de investigação consistia no “Escândalo do Dossiê”, 

devido à carência de poder por parte da autoridade policial para fazê-lo. Alegou-se que, 

diante da prerrogativa de foro de que seria titular o parlamentar, a iniciativa do procedimento 

investigatório deveria ser confiada ao Procurador-Geral da República. Também foi suscitada 

QO sobre o assunto. 

 

Em ambos os casos, a Corte, por maioria, resolveu a QO no sentido de anular o indiciamento 

de parlamentar efetuado por autoridade policial. Enquanto no Inq 2.411 QO ficaram 

vencidos os Ministros Joaquim Barbosa, Ayres Britto, Marco Aurélio e Celso de Mello, na 

Pet 3.825 QO, ficaram vencidos os Ministros Sepúlveda Pertence, Joaquim Barbosa, Ayres 

Britto e Celso de Mello. 

 

O Ministro Gilmar Mendes, relator do Inq 2.411 QO, se manifestou nas duas demandas no 

sentido de que nosso sistema constitucional não repudiaria a ideia de competências 

implícitas complementares, desde que fossem necessárias para colmatar lacunas 

constitucionais evidentes. Desse modo, seria incorreta e contrária à jurisprudência da Corte 

a afirmação de que a competência do Supremo Tribunal Federal deveria ser interpretada de 

forma restritiva.356 

 

Nesse sentido, citou Canotilho, que admite a complementação de competências 

constitucionais através do manejo de instrumentos metódicos de interpretação, 

reconhecendo a existência de (i) competências implícitas complementares, enquadráveis no 

programa normativo-constitucional de uma competência explícita, e justificáveis, porque 

não se trataria tanto de alargar competências, mas de aprofundá-las; e de (ii) competência 

implícitas complementares, necessárias para preencher lacunas constitucionais patentes 

através da leitura sistemática e analógica de preceitos constitucionais. 

 

Diante disso, o Ministro Gilmar Mendes considerou que não haveria razão para que as 

atividades diretamente relacionadas à supervisão judicial, como a abertura de procedimento 

                                                 
356 “Nosso sistema constitucional não repudia, por conseguinte, a idéia de competências implícitas 

complementares, desde que necessárias para colmatar lacunas constitucionais evidentes. Parece-me que este 

argumento está fortemente consolidado. Por isso considero incorreta e contrária à jurisprudência pacífica a 

afirmação segundo a qual a competência desta Corte há de ser interpretada de forma restritiva.” (STF. Inq 

2.411 QO, j. 10.10.2007, DJ 25.04.2008, voto do Ministro Relator Gilmar Mendes, fls. 128-129).  
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investigatório, fossem retiradas do controle judicial do STF. Logo, tais atividades deveriam 

ser constitucionalmente desempenhadas durante toda a tramitação das investigações, isto é, 

desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de 

denúncia.  

 

Por sua vez, o Ministro Marco Aurélio, vencido, concluiu, no Inq 2.411 QO, que o relator 

deveria autorizar qualquer ato de contrição relativamente a um parlamentar. Entretanto, não 

poderia cogitar de exclusividade do Ministério Público para provocar investigação que, de 

algum modo, pudesse vir a envolver parlamentar, sob pena de ter de declarar a 

inconstitucionalidade do artigo 5º do Código de Processo Penal,357 relativamente à 

instauração de ofício de inquérito. 

 

Também vencido, o Ministro Sepúlveda Pertence, relator da Pet 3.825 QO, considerou que 

a instauração de inquérito policial para a apuração de fato em que se vislumbre a 

possibilidade de envolvimento de titular de prerrogativa de foro do STF não dependeria de 

iniciativa do Procurador-Geral da República, assim como o mero indiciamento formal não 

dependeria de prévia decisão de um Ministro. Para ele, tanto a abertura das investigações de 

qualquer fato aparentemente delituoso, quanto, no curso delas, o indiciamento formal, seriam 

da autoridade que preside o inquérito.  

 

Assim, em vez de considerarem que, ante a ausência de disposição em sentido contrário, o 

indiciamento de indivíduos com prerrogativa de foro poderia ser efetuado por autoridades 

policiais, a maioria dos Ministros –, identificando uma lacuna axiológica decorrente da falta 

de uma norma que reconhecesse uma situação de exceção –, entendeu que, nesses casos, 

seria necessário o controle judicial do STF durante toda a tramitação das investigações e, 

por essa razão, o Procurador-Geral da República deveria promover o indiciamento. 

 

3.8.5 Caso da união homoafetiva 

 

A ADPF 132 foi interposta em razão do descumprimento dos preceitos fundamentais da 

igualdade, da segurança jurídica, da liberdade e da dignidade da pessoa humana diante (i) da 

                                                 
357 “Art. 5o Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: I - de ofício;” (Código de Processo 

Penal). 
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interpretação que se estaria conferindo aos artigos 19, II e V e 37, I a X do Decreto-lei n. 

220/75 (Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Rio de Janeiro), na medida em que tal 

interpretação implicaria efetiva redução de direitos a pessoas de preferência homossexual, e 

(ii) de decisões judiciais proferidas em unidades federativas do país, negando às uniões 

homoafetivas estáveis o rol de direitos pacificamente reconhecidos àqueles cuja preferência 

sexual se define como heterossexual. A ADPF foi recebida como ação direta de 

inconstitucionalidade para interpretação conforme a Constituição do artigo 1.723 do Código 

Civil358 e foi julgada em conjunto com a ADI 4.277. 

 

O Tribunal julgou procedentes ambas as ações, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, 

autorizando os Ministros a decidirem monocraticamente sobre essa questão, 

independentemente da publicação do acórdão. Apesar de o Ministro Relator Ayres Britto 

não reconhecer a existência de uma lacuna no caso concreto, outros Ministros identificaram 

a presença dessa lacuna.359 O Ministro Luiz Fux, por exemplo, citando Dworkin, concluiu 

que, como o legislador não teria atendido ao princípio da igualdade, concedendo ao casal 

homoafetivo o direito de ter uma família, caberia ao Poder Judiciário colmatar referida 

lacuna.  

 

Para o Ministro Lewandowski, a norma que resultou dos debates da Constituinte seria clara 

ao expressar que a união estável somente poderia ocorrer entre homem e mulher. Diante 

disso, não seria possível considerar o convívio duradouro e ostensivo entre pessoas do 

mesmo sexo como uma união estável, mas seria factível enquadrá-lo como outra forma de 

entidade familiar, não prevista no artigo 226 da CF, considerando uma leitura sistemática do 

texto constitucional e a necessidade de concretizar os princípios da dignidade da pessoa 

humana, da igualdade, da liberdade, da preservação da intimidade e da não-discriminação 

por orientação sexual.360 

                                                 
358 “Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada 

na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.” 

(Código Civil). 
359 Conforme o Ministro Cezar Peluso: “E a segunda consequência é que, na disciplina dessa entidade familiar 

recognocível à vista de uma interpretação sistemática das normas constitucionais, não se pode deixar de 

reconhecer - e este é o meu fundamento, a cujo respeito eu peço vênia para divergir da posição do ilustre 

Relator e de outros que o acompanharam nesse passo - que há uma lacuna normativa, a qual precisa de ser 

preenchida.” (STF. ADPF 132, Ministro Relator Ayres Britto, j. 05.05.2011, DJ 14.10.2011, voto do Ministro 

Cezar Peluso, fl. 167). 
360 “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 1º - O casamento é civil e 

gratuita a celebração. § 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. § 3º - Para efeito da 

proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo 
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Por sua vez, o Ministro Gilmar Mendes reconheceu que a lacuna encontrada na demanda em 

análise corresponderia a uma lacuna axiológica, cuja complementação deveria ser efetuada 

por meio de analogia, aplicando o dispositivo que trata da união entre homem e mulher 

naquilo que fosse cabível, considerando a perspectiva do “pensamento do possível”, que será 

analisada no capítulo 3.9.3. Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes: 

 

Nesse sentido, diferentemente do que expôs o Ministro Relator Ayres 

Britto – ao assentar que não haveria lacuna e que se trataria apenas de um 

tipo de interpretação que supera a literalidade do disposto no art. 226, § 3º, 

da Constituição e conclui pela paridade de situações jurídicas –, evidenciei 

o problema da constatação de uma lacuna valorativa ou axiológica quanto 

a um sistema de proteção da união homoafetiva, que, de certa forma, 

demanda uma solução provisória desta Corte, a partir da aplicação, por 

exemplo, do dispositivo que trata da união estável entre homem e mulher, 

naquilo que for cabível, ou seja, com a ideia da Ayres Brito, j. 05.05.2011, 

DJ 14.10.2011, voto do Ministro Gilmar Mendes, fls. 194-195). 

 

Diante disso, percebe-se que, apesar de a norma constitucional indicar expressamente que a 

união estável consistiria no relacionamento entre um homem e uma mulher, o Tribunal 

considerou que, a partir de uma leitura sistemática da Constituição, diante da identificação 

de uma lacuna com relação à disciplina da união homoafetiva, seria necessário aplicar o 

dispositivo constitucional por analogia ou enquadrar a união homoafetiva em alguma outra 

forma de entidade familiar. 

 

3.8.6 A identificação da lacuna axiológica a partir da apreciação de valores 

relacionados com a demanda 

 

Ainda que existisse uma reposta no ordenamento jurídico para as demandas apreciadas pelo 

Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional considerou que, em decorrência de certos 

valores, seria preferível adotar outras soluções para os problemas em análise. Para tanto, o 

STF identificou, nesses casos, a existência de lacunas axiológicas, que possibilitariam que o 

                                                 
a lei facilitar sua conversão em casamento. § 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 

formada por qualquer dos pais e seus descendentes. § 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal 

são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo 

divórcio. § 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 

planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 

científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 

privadas. § 8º - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.” (Constituição Federal de 1988). 
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Tribunal efetuasse a integração dessas lacunas, alterando a regulamentação apresentada pelo 

ordenamento. 

 

Enquanto no caso da competência para o julgamento de HC contra decisão de Turma 

Recursal, a celeridade da tramitação dos processos de competência dos Juizados Especiais 

foi considerada um fator relevante para que o STF tomasse para si a competência de 

apreciação da ação, no caso da união homoafetiva, os princípios da igualdade, da dignidade 

da pessoa humana e da liberdade foram essenciais para que se aplicassem os efeitos das 

uniões estáveis às uniões homoafetivas. 

 

Por sua vez, nos casos da possibilidade de agravo regimental contra decisão denegatória da 

suspensão do mandado de segurança, da necessidade da comprovação de atividade 

advocatícia para composição dos TREs e da possibilidade de indiciamento por autoridade 

policial, é possível inferir que, para atribuir soluções diferentes das já previstas pelo 

ordenamento jurídico, o STF considerou importante o princípio da igualdade, segundo o qual 

é necessário tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas 

desigualdades. 
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3.9 Lacuna temporárias 

 

Tendo em vista o universo de acórdão analisados, o Supremo Tribunal Federal efetivamente 

identificou a existência de lacuna temporária nos casos a seguir: da transição do Tribunal 

Federal de Recursos para o Superior Tribunal de Justiça (MI 4), da ausência de Defensoria 

Pública da União (CR 7.870 AgR AgR) e da formação de lista para investidura em cargo do 

Poder Judiciário (ADI 1.289 EI). 

 

3.9.1 Caso da transição do Tribunal Federal de Recursos para o Superior 

Tribunal de Justiça 

 

O MI 4 foi impetrado contra ato emanado pelo Presidente do Banco Central do Brasil, com 

a finalidade de que o BC se abstivesse de continuar lançando no mercado títulos com juros 

reais acima de 12%, já que, com a política de juros reais altos praticada no país por orientação 

e ordem do BC, o impetrante encontrava-se solapado em sua capacidade econômica e 

financeira. 

 

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal não conheceu do referido mandado de 

injunção e determinou sua remessa ao Tribunal Federal de Recursos, tendo em vista que, de 

acordo com a Constituição Federal,361 considerando a autoridade responsável pela 

elaboração da norma regulamentadora faltante, o STF não seria competente para o 

julgamento da ação. 

 

Nesse sentido, o Ministro Moreira Alves, relator do caso, constatou que o Superior Tribunal 

de Justiça teria competência remanescente para o julgamento de mandados de injunção, 

sendo responsável pelo processamento de todos aqueles que se referissem a normas cuja 

elaboração coubesse aos órgãos, entidades ou autoridades federais, excetuados os casos de 

competência do STF ou dos órgãos das Justiças Militar, Eleitoral ou do Trabalho.362 

                                                 
361 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: [...] q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma 

regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, 

do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos 

Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;” (Constituição Federal de 1988). 
362 “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: [...] h) o 

mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou 

autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo 
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Por sua vez, como o Presidente do Banco Central do Brasil não estava listado nas 

competências do STF e dos órgãos das Justiças Militar, Eleitoral ou do Trabalho, a análise 

do mandado de injunção relativo à norma que fosse de sua atribuição caberia ao Superior 

Tribunal de Justiça. O problema seria, segundo o relator, que o STJ ainda não havia sido 

instalado e a Constituição não havia conferido competência para o Tribunal Federal de 

Recursos lhe substituir nesse período. 

 

Diante disso, conforme o Ministro Moreira Alves, haveria uma lacuna temporária ou 

provisória na Constituição quanto ao Tribunal competente para a apreciação de mandados 

de injunção referente a normas cuja elaboração não fosse de responsabilidade do Presidente 

do Banco Central do Brasil: 

 

Há, assim, indubitavelmente, uma lacuna temporária na Constituição 

quanto ao Tribunal competente para o processamento e o julgamento 

originários de mandado de injunção contra órgão, entidade ou autoridade 

federal, certo como é que o Tribunal que tem essa competência ainda não 

foi instalado, nem tal competência foi deferida, provisoriamente, ao 

Tribunal Federal de Recursos que se encontra em fase de extinção. (STF. 

MI 4, j. 13.10.1988, DJ 22.11.1991, voto do Ministro Relator Moreira 

Alves, fl. 6). 

 

Segundo o relator, verificadas lacunas dessa natureza, ante a ausência de previsão do 

Tribunal competente para o julgamento de determinada ação, o STF costuma avocar para si 

a competência do processamento. Entretanto, se referido posicionamento fosse adotado no 

caso em tela, eliminar-se-ia o duplo grau de jurisdição, constitucionalmente assegurado na 

denegação de mandados de injunção com competência originária dos Tribunais 

Superiores.363 

 

De acordo com o Ministro, como não seria possível preencher a lacuna e eliminar a garantia 

constitucional do duplo grau de jurisdição, a única solução plausível para o suprimento do 

vazio constatado no caso em análise consistiria em atribuir competência a um dos Tribunais 

                                                 
Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça 

Federal;” (Constituição Federal de 1988). 
363 “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

[...] II - julgar, em recurso ordinário: a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o 

mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;” 

(Constituição Federal de 1988). 
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Superiores Federais existentes, mais especificamente ao Tribunal Federal de Recursos, que 

seria o único com jurisdição comum sobre autoridades federais. 

 

3.9.2 Caso da ausência de Defensoria Pública da União 

 

Na CR 7.870 AgR AgR, relatou-se que carta rogatória, proveniente dos Estados Unidos da 

América, pretendia realizar a citação de brasileiro para responder a uma ação de cobrança 

judicial proposta por empresa americana perante a Justiça do Estado de Nova York. O 

interessado ofereceu impugnação, que, no entanto, foi rejeitada por decisão que concedeu o 

exequatur. 

 

Diante disso, interpôs-se agravo regimental, que não foi conhecido por intempestividade. 

Novo agravo regimental foi, então, apresentado, sob a alegação de que o primeiro agravo 

regimental não havia sido intempestivo, diante da concessão de prazo em dobro para 

advogado dativo, e, ainda que fosse intempestivo, poderia ter sido recebido como embargos 

à execução da carta.  

 

Por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Sepúlveda Pertence e Néri da Silveira, o 

Tribunal negou provimento ao agravo regimental, considerando que o recurso foi 

apresentado intempestivamente, já que a prerrogativa de ampliação dos prazos processuais 

somente se aplicaria a determinadas situações específicas, dentre as quais não se encontraria 

a defesa por advogado dativo. 

 

Nesse sentido, o Ministro Carlos Velloso, relator do caso, destacou que a prerrogativa de 

extensão dos prazos processuais somente se aplicaria (i) aos defensores públicos, (ii) aos 

profissionais que atuam em causas patrocinadas por serviços estatais de assistência judiciária 

e (iii) aos advogados de entidades que, mediante convênio com o Poder Público, prestam 

assistência judiciária gratuita a pessoas comprovadamente pobres. Desse modo, o fato de o 

recorrente ser destinatário do benefício da gratuidade não lhe garantiria a ampliação dos 

prazos processuais. 
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Ademais, no entendimento do relator, os dispositivos normativos que concedem a duplicação 

dos prazos processuais364 veiculariam regra de direito singular.365 Em decorrência disso, não 

poderiam ter seu conteúdo ampliado ou estendido mediante analogia. Assim, concluiu que 

não haveria como considerar os advogados dativos destinatários do benefício de ampliação 

dos prazos. 

 

Defendendo posicionamento contrário, acompanhado posteriormente pelos Ministros 

Sepúlveda Pertence e Néri da Silveira, o Ministro Marco Aurélio observou que o próprio 

agravante, alegando ausência de recursos financeiros para constituir advogado, requereu a 

indicação de defensor para representá-lo, e que, por sua vez, lhe foi designado defensor 

dativo, em razão da inexistência de Defensoria Pública organizada pela União. 

 

Diante disso, o parágrafo 5º do artigo 5º da Lei n. 1060, e, em especial, a expressão “ou 

quem exerça cargo equivalente”, teria alcance maior, pois levaria em consideração tanto o 

panorama no qual a Defensoria Pública encontrar-se-ia organizada, quanto aquele no qual 

ela ainda estivesse ausente. Logo, o defensor dativo, designado para preencher a lacuna 

resultante da falta de assistência judiciária na União, por exercer cargo equivalente ao do 

Defensor Público, deveria ter sido intimado pessoalmente do exequatur concedido para, 

então, se iniciar a contagem do prazo em dobro: 

 

[...]. A seguir, dispôs-se, justamente, sobre a ausência da Defensoria 

Pública. É esse o sentido da cláusula ‘ou quem exerça cargo equivalente’. 

Designado defensor dativo, visando a preencher lacuna resultante da falta 

de assistência judiciária na União, indispensável era a ocorrência da 

intimação pessoal para o exequatur concedido, para depois iniciar-se o 

prazo em dobro de que cuida o preceito. (STF. CR 7.870 AgR AgR, 

Ministro Relator Carlos Velloso, j. 07.03.2001, DJ 19.04.2001, voto do 

Ministro Marco Aurélio, fls. 199-200). 

 

                                                 
364 “Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando 

ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas. [...] § 5° Nos Estados onde a Assistência 

Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será 

intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos 

os prazos.” (Lei n. 1.060/50). 

“Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União: [...] Art. 89. São prerrogativas dos 

membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios: [...] Art. 128. São prerrogativas dos 

membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer: I - receber intimação 

pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, contando-se-lhe em dobro todos os prazos;” (Lei 

Complementar n. 80/94, com redação anterior à Lei Complementar n. 132/09). 
365 “[...] cuja aplicabilidade – necessariamente sujeita a exegese de caráter estrito” (STF. CR 7.870 AgR AgR, 

j. 07.03.2001, DJ 19.04.2001, voto do Ministro Relator Carlos Velloso, fl. 197).  
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Sendo assim, pode-se considerar que o Ministro Marco Aurélio identificou a existência de 

uma lacuna nos moldes da lacuna temporária ou provisória encontrada pelo Ministro Moreira 

Alves no mandado de injunção estudado anteriormente. Isso porque em ambos os casos 

existiam dispositivos normativos que cuidavam de especificações de determinados órgãos 

ou funções que, no entanto, ainda não haviam sido criados ou estruturados. 

 

Mais especificamente, enquanto no mandado de injunção, observou-se que a Constituição 

Federal disciplinava a competência de um Tribunal que ainda não existia, na carta rogatória, 

notou-se que a Lei n. 1.060/50 concedia a prerrogativa de duplicação de prazos processuais 

para uma função, cujo órgão com relação ao qual se encontra vinculada ainda não havia sido 

instituído na União. 

 

3.9.3 Caso da formação de lista para investidura em cargo do Poder 

Judiciário 

 

Os EI foram opostos contra acordão proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.289, 

que considerou inconstitucional ato do normativo do Conselho Superior do Ministério 

Público do Trabalho, determinando que, quando não houvesse, entre os membros do MPT, 

candidatos com mais de dez anos de carreira, seria lícita a inclusão em lista, para investidura 

nos cargos de Juiz de Tribunal Regional do Trabalho, de quem não preenchesse o requisito 

temporal. 

 

Por maioria, o Tribunal concedeu provimento aos embargos para declarar a 

constitucionalidade do ato impugnado, vencidos os Ministros Sydney Sanches e Moreira 

Alves. O Ministro Gilmar Mendes, relator, analisou a questão sobre duas perspectivas: a 

primeira seria a do “pensamento do possível” e segunda a da “lacuna da Constituição”. O 

“pensamento do possível” teria uma dupla relação com a realidade, correspondente tanto a 

aquilo que ainda não seria real, quanto a aquilo que poderia ser real no futuro. Nesse sentido, 

no caso em análise, tendo em vista a tentativa de preservar a força regulatória em uma 

sociedade pluralista, a Constituição Federal não poderia ser vista como um texto acabado ou 

definitivo, mas como um projeto. 
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Desse modo, o descumprimento do quinto constitucional não encontraria respaldo na 

Constituição, que consagra a composição plural dos órgãos judiciais como valor ímpar em 

sociedades pluralistas. Ademais, o preenchimento da relação, mesmo com aqueles que não 

cumprissem com os requisitos necessários, consagraria o critério da lista sêxtupla e, assim, 

o respeito à liberdade de escolha por parte do Tribunal e do Poder Executivo também teria 

sido preservado. Diante disso, o Ministro concluiu que a solução adotada seria a mais 

próxima do “pensamento do possível”, enquanto a solução contrária seria muito mais 

distante da vontade constitucional. 

 

Com relação à segunda perspectiva, da “lacuna da Constituição”, o relator citou Perelman 

que, por sua vez, para explicar como uma Corte poderia chegar a uma decisão 

manifestamente contrária ao texto constitucional, defendeu que uma lei seria elaborada para 

um período determinado e valeria apenas para o momento que quis reger. Como obra 

humana, estaria sujeita a fatos que a sabedoria humana não poderia prever e, nesses casos, 

seria necessário utilizar meios provisórios, que se afastassem o mínimo possível das 

prescrições legais, para que se pudesse atender a essas novas necessidades. 

 

De acordo com o Ministro Gilmar Mendes, a Corte já teria se baseado nas perspectivas do 

“pensamento do possível” e da “lacuna da Constituição” ao reconhecer uma situação jurídica 

ainda constitucional relativamente a algumas normas aplicáveis às defensorias públicas. Do 

mesmo modo, segundo o Ministro, a demanda em análise apresentaria uma lacuna 

correspondente à falta de previsão de situações excepcionais da fase inicial de 

implementação da nova ordem constitucional e a solução que mais se aproximaria do texto 

da Constituição seria com a formação da lista sêxtupla: 

 

Também aqui se identificou uma lacuna no texto constitucional, que, ao 

outorgar a atribuição de assistência judiciária às defensorias públicas, não 

ressalvou as situações jurídicas reguladas de maneira diversa no direito 

pré-constitucional - ausência de cláusula transitória -, especialmente 

naquelas unidades federadas que ainda não haviam instituído os órgãos 

próprios de defensoria. Dessarte, a justificativa para a mantença do direito 

pré-constitucional fez-se com base numa disposição transitória implícita, 

que autorizava a aplicação do modelo legal pré-constitucional até a 

completa implementação do novo sistema previsto na Constituição. 

Assim, também no caso em apreço parece legítimo admitir que a regra 

constitucional em questão contém uma lacuna: a não-regulação das 

situações excepcionais existentes na fase inicial de implementação do novo 

modelo constitucional. Não tendo a matéria sido regulada em disposição 

transitória, parece adequado que o próprio intérprete possa fazê-lo em 
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consonância com o sistema constitucional. E, tal como demonstrado, a 

aplicação que menos se distancia do sistema formulado pelo constituinte 

parece ser aquela que admite a composição da lista com procuradores do 

trabalho que ainda não preenchiam o requisito concernente ao tempo de 

serviço. 

Assegurou-se aos órgãos participantes do processo a margem de escolha 

necessária dentre procuradores com tempo de serviço inferior a 10 anos, 

na hipótese de inexistência de candidatos que preenchessem o requisito 

temporal fixado. (STF. ADI 1.289 EI, j. 03.04.2003, DJ 27.02.2004, voto 

do Ministro Relator Gilmar Mendes, fl. 336). 

 

A Ministra Ellen Gracie e o Ministro Marco Aurélio acompanharam o Ministro Gilmar 

Mendes, sustentando que, na ponderação entre os valores constitucionais colocados em 

xeque, a solução conciliatória seria pela manutenção do quinto constitucional. Nesse sentido, 

o Ministro Moreira Alves ressaltou que, em seu entendimento, o problema não trataria do 

preenchimento de lacuna, mas de conflito entre princípios.  

 

Por outro lado, com todas as vênias do Ministro Gilmar Mendes, não sou 

daqueles que admitem que, por interpretação, possamos suprir lacuna, para 

o efeito de não se declarar a inconstitucionalidade. Aqui, não há lacuna, 

mas ocorre uma situação que deve ser resolvida por via de interpretação 

para se saber dentre os princípios em choque, qual deles prevalece. Isso, 

aliás, é comum, em matéria de direitos e garantias fundamentais. (STF. 

ADI 1.289 EI, Ministro Relator Gilmar Mendes, j. 03.04.2003, DJ 

27.02.2004, voto do Ministro Moreira Alves, fl. 341). 

 

3.9.4 A lacuna temporária como uma lacuna na implementação de normas 

 

Conclui-se, portanto, que é possível que o Supremo Tribunal Federal identifique uma lacuna 

temporária (ou provisória) em situações nas quais, apesar de ordenamento jurídico tratar da 

demanda submetida à análise do Tribunal, no âmbito fático, ainda não se verifica um cenário 

que viabilize a aplicação desses regramentos, por faltar uma estrutura ou uma condição que 

seria imprescindível. 

 

Considerando a existência de disciplina jurídica referente à determinada questão, espera-se 

que todo o aparato fático implícita ou explicitamente necessário para a aplicação das normas 

já esteja em funcionamento. Entretanto, diante da constatação da ausência desse arcabouço 

fático, identifica-se uma lacuna não no campo normativo, mas na relação entre as esferas 

normativa e fática.  
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Percebe-se, desse modo, que as lacunas temporárias não consistem em vazios ou 

incompletudes no âmbito dos dispositivos normativos, mas em falhas na própria 

implementação das normas. Sendo assim, tendo em vista a expectativa de que essas 

prescrições normativas ainda serão executadas, considera-se que as lacunas encontradas são 

provisórias. 

 

Portanto, as lacunas temporárias (ou provisórias) diferenciam-se das lacunas apresentadas 

no capítulo teórico do presente trabalho, pois não correspondem a vazios dentro do 

ordenamento jurídico, mas à falta de concretização de condições implícita ou explicitamente 

exigidas pelas normas jurídicas. Dessa forma, são lacunas que teoricamente não deveriam 

existir, entretanto podem ser identificadas na prática. 

 

Nos acórdãos estudados neste capítulo, as soluções apresentadas, diante da ausência de 

aparato fático para a aplicação das normas suscitadas, foram um pouco diferentes: no caso 

da formação de lista para investidura em cargo do Poder Judiciário, dispensou-se o requisito 

de que os candidatos tivessem mais de dez anos de carreira; no caso da transição do Tribunal 

Federal de Recursos para o Superior Tribunal de Justiça, a competência concedida a Tribunal 

inexistente foi conferida a outro órgão; por fim, no caso da ausência de Defensoria Pública 

da União, a prerrogativa oferecida à função ainda não estruturada não foi atribuída a outro 

profissional. 

 

Supõe-se que a disparidade entre as duas últimas decisões tenha ocorrido porque, enquanto 

a questão analisada no mandado de injunção estaria diretamente vinculada a lacuna 

temporária encontrada, o problema apreciado na carta rogatória estaria apenas indiretamente 

relacionado com a lacuna temporária relatada pelo Ministro Marco Aurélio. Vejamos: 

 

No MI 4, a competência para o julgamento do processo era do STJ, contudo referido Tribunal 

ainda não havia sido criado, logo era necessário o pronunciamento do STF a respeito dessa 

lacuna temporária (ou provisória). Por sua vez, na CR 7.870 AgR AgR, a Corte já havia se 

manifestado sobre a lacuna temporária decorrente da falta de estruturação da Defensoria 

Pública da União, concedendo advogado dativo ao interessado. 

 

Sendo assim, o problema da concessão de prazo em dobro, enfrentado na CR 7.870 AgR 

AgR, consistiria em mera decorrência da lacuna temporária já identificada e colmatada 
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anteriormente. Pode ser que, em razão disso, a maioria dos Ministros tenha preferido não 

estender, por analogia, a prerrogativa do defensor público ao advogado dativo, reconhecendo 

uma espécie de lacuna derivada de outra lacuna. 
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3.10 Lacunas nas normas federais 

 

Dentro do universo de casos estudados, o STF enfrentou o problema da identificação de 

lacunas nas normas federais nos seguintes casos: da competência dos Estados para fixação 

das alíquotas referentes ao imposto causa mortis (AI 150.617 AgR), da competência dos 

Estados para editar normas destinadas a garantir acessibilidade aos veículos automotores 

(ADI 903 MC), da competência dos Estados para dispensar o prévio estudo de impacto 

ambiental com relação a áreas florestadas (ADI 1.086 MC), da competência do Distrito 

Federal para editar lei sobre a emissão de certificado de conclusão do ensino médio 

independentemente da carga horária frequentada (ADI 2.667 MC), da competência dos 

Estados e do Distrito Federal para editar convênio com o objetivo de regular provisoriamente 

o ICMS (RE 149.922, RE 193.817, RE 194.382, AI 195.556 AgR e RE 158.834), da 

competência dos Estados para proibir a fabricação e a circulação do amianto em seu território 

(ADI 2.396 MC, ADI 2.396 e ADI 2.656), da competência dos Municípios para editar leis 

que obriguem estabelecimentos bancários a instalar portas eletrônicas com certas 

especificidades (RE 240.406 ED) e da competência dos Estados para editar leis que 

regulamentam o direito à informação quanto a alimentos transgênicos (ADI 3.645).  

 

3.10.1 Caso da competência dos Estados para fixação das alíquotas 

referentes ao imposto causa mortis 

 

O AI 150.617 foi interposto contra decisão que afastou a ofensa ao teor dos §§ 3º e 5º do 

artigo 34 do ADCT,366 diante do entendimento de que a competência para fixar as alíquotas 

referentes ao imposto causa mortis continuaria a cargo do Senado Federal, nos termos do 

artigo 155, § 1º, IV, da Constituição Federal367 e, portanto, no caso, não haveria lacuna que 

permitisse a atuação da unidade federativa. No AgR, alegou-se que a decisão atacada não 

                                                 
366 “Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao 

da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição de 1967, com a redação dada pela 

Emenda nº 1, de 1969, e pelas posteriores. [...] § 3º - Promulgada a Constituição, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios poderão editar as leis necessárias à aplicação do sistema tributário nacional nela 

previsto. [...] § 5º - Vigente o novo sistema tributário nacional, fica assegurada a aplicação da legislação 

anterior, no que não seja incompatível com ele e com a legislação referida nos §3º e § 4º.” (Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias na Constituição Federal de 1988). 
367 “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão causa mortis 

e doação, de quaisquer bens ou direitos; [...] § 1.º O imposto previsto no inciso I: [...] IV - terá suas alíquotas 

máximas fixadas pelo Senado Federal;” (Constituição Federal de 1988). 
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teria ficado restrita ao exame dos requisitos de admissibilidade do recurso, adentrando no 

mérito do recurso extraordinário, invadindo, assim, a competência do STF. 

 

Por unanimidade, a Turma negou provimento ao agravo regimental. O relator, Ministro 

Marco Aurélio, destacou que, para evitar lacunas no sistema tributário instituído pela 

Constituição de 1988, o artigo 34 do ADCT autorizou que União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios editassem as leis necessárias para a aplicação desse novo sistema. Entretanto, 

ponderou que, com relação às alíquotas pertinentes ao imposto causa mortis, não teria havido 

alteração da disciplina anterior à Constituição de 1988. Como a fixação continuava a cargo 

do Senado, não haveria lacuna que autorizasse a atividade legislativa por parte dos 

Estados.368 

 

3.10.2 Caso da competência dos Estados para editar normas destinadas a 

garantir acessibilidade aos veículos automotores  

 

A ADI 903 MC foi proposta contra a Lei n. 10.820/92 do Estado de Minas Gerais, sob a 

alegação de que referida norma, ao tratar do acesso adequado aos veículos automotores por 

parte pessoas portadoras de deficiência, teria invadido a competência privativa da União para 

legislar sobre trânsito e transporte (artigo 22, XI da Constituição Federal).369 

 

Por maioria, vencidos os Ministros Francisco Rezek, Moreira Alves e Octavio Gallotti, 

declarou-se a constitucionalidade da norma.370 O Ministro Celso de Mello, relator, 

considerou que a competência privativa da União para legislar sobre transporte teria que ser 

ponderada com a competência concorrente da União, dos Estados e do DF para legislar sobre 

proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência (artigo 24, XIV da CF).371 

Desse modo, no caso em tela, haveria uma lacuna, que seria preenchível pela atuação 

                                                 
368 “[...]. A fixação das alíquotas continua a cargo do Senado Federal - § 2º do artigo 23 da Lei Máxima pretérita 

e inciso IV do artigo 155 da atual. Assim, não se fez presente a lacuna indispensável à atuação da unidade 

federativa prevista no § 3º do artigo 34 [...].” (STF. AI 150.617 AgR, j. 22.06.1993, DJ 20.08.1993, voto do 

Ministro Relator Marco Aurélio, fls. 482. 482). 
369 “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...] XI - trânsito e transporte;” (Constituição 

Federal de 1988). 
370 Negou-se, assim, referendo ao despacho do Ministro Sepúlveda Pertence, que, no exercício da Presidência, 

suspendera os efeitos da lei impugnada, ficando, em consequência, cassada a medida liminar. 
371 “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] XIV - 

proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;” (Constituição Federal de 1988). 
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normativa do Estado, enquanto não sobreviesse legislação de caráter nacional, nos termos 

do artigo 24, § 3º, da CF.372 Nas palavras do relator: 

 

Parece-me, pois, no que concerne à matéria posta em questão, e desde que 

se reconheça a incidência da disciplina fixada pelo art. 24 da Constituição 

Federal, que há lacuna preenchível, vale dizer, existe, enquanto não 

sobrevier a supostamente faltante legislação de caráter nacional, um espaço 

que se abre à livre atuação normativa do Estado-membro, do que decorre 

a legitimidade do exercício, por essa unidade federada, da faculdade que 

lhe outorga o art. 24, § 3º, da Carta Política. (STF. ADI 903 MC, j. 

14.10.1993, DJ 24.10.1997, voto do Ministro Relator Celso de Mello, fl. 

47). 

 

3.10.3 Caso da competência dos Estados para dispensar o prévio estudo de 

impacto ambiental com relação a áreas florestadas  

 

Na ADI 1.086 MC, alegou-se a inconstitucionalidade do § 3º do artigo 182 da Constituição 

do Estado de Santa Catarina, tendo em vista que referido dispositivo teria criado uma 

exceção para o artigo 225, § 1º, IV, da CF –,373 que prevê a exigência de prévio estudo de 

impacto ambiental para atividades que sejam potencialmente causadoras de degradação do 

meio ambiente –, ao determinar que as áreas florestadas ou objeto de reflorestamento para 

fins empresariais estariam dispensadas desse estudo. 

 

Por unanimidade, o Tribunal deferiu o pedido de medida liminar para suspender a eficácia 

do dispositivo. O Ministro Relator Ilmar Galvão destacou que somente a lei federal poderia 

criar exceções à exigência do estudo de impacto ambiental,374 tendo em vista que essa 

matéria estaria inserida no campo de abrangência das normas gerais sobre conservação da 

natureza e proteção do meio ambiente,375 não das normas complementares, de atribuição dos 

                                                 
372 “Art. 24. [...] § 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 

legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.” (Constituição Federal de 1988). 
373 “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 

Poder Público: [...] IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora 

de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;” 

(Constituição Federal de 1988). 
374 De acordo com o Relator, haveria o entendimento, inclusive, de que a regra constitucional não comportaria 

exceções, já que caberia à lei tão somente explicitar o procedimento para o estudo. 
375 Conforme o Ministro: “A atividade de florestamento ou reflorestamento, ao contrário do que se poderia 

supor, não pode deixar de ser tida como eventualmente lesiva ao meio ambiente, quando, por exemplo, 

implique substituir determinada espécie de flora nativa, com as suas próprias especificidades, por outra, as 

mais das vezes, sem qualquer identidade com o ecossistema local e escolhidas apenas em função de sua 
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Estados (artigo 24, VI da CF).376 Para o Ministro, o artigo 24, § 3º, da Constituição também 

não seria aplicável, pois não existiriam peculiaridades locais a ser atendidas. 

 

3.10.4 Caso da competência do Distrito Federal para editar lei sobre a 

emissão de certificado de conclusão do ensino médio independentemente 

da carga horária frequentada 

 

A ADI 2.667 MC visava a impugnar a validade jurídico-constitucional da Lei n. 2.921/02 

do Distrito Federal –, que determinava a emissão do certificado de conclusão do ensino 

médio para alunos da terceira série do ensino médio, independentemente do número de aulas 

frequentadas, caso comprovada a aprovação em vestibular –, diante da invasão de 

competência da União para legislar privativamente sobre diretrizes e bases da educação 

nacional (artigo 22, XXIV da CF).377 

 

Por unanimidade, o Tribunal concedeu a medida acauteladora para suspender a execução e 

a aplicabilidade da lei distrital. De acordo com o relator, Ministro Celso de Mello, em tema 

de educação e ensino, o Distrito Federal e os Estados somente poderiam exercer competência 

legislativa plena (i) se inexistisse lei nacional que veiculasse normas gerais; e (ii) se o ato 

legislativo promulgado pelas unidades federativas fosse destinado a atender peculiaridades 

locais. No caso em tela, entretanto, não se verificariam qualquer uma das hipóteses. 

 

Isso porque já existia a Lei n. 9.394/96, que estabelece diretrizes e bases da educação 

nacional, dentre elas, a obrigatoriedade de currículos e conteúdos mínimos e a necessidade 

de observância da carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 

200 dias de efetivo trabalho escolar. Sendo assim, não existiria espaço para competência 

suplementar, tendo em vista que a União teria estabelecido, de modo integral, normas gerais 

sobre a matéria, não havendo lacunas preenchíveis.378 

                                                 
utilidade econômica, com ruptura, portanto, do equilíbrio e da diversidade da flora local.” (STF. ADI 1.086 

MC, j. 01.08.1994, DJ 16.09.1994, voto do Ministro Relator Ilmar Galvão, fl. 438). 
376 “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: VI - florestas, 

caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente 

e controle da poluição;” (Constituição Federal de 1988). 
377 “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...] XXIV - diretrizes e bases da educação 

nacional;” (Constituição Federal de 1988). 
378 “Entendo inexistir, no caso, e no que concerne ao tema posto em questão, situação caracterizadora de 

lacuna preenchível, eis que a União Federal – como se demonstrará – estabeleceu, de modo integral, normas 

gerais sobre a mesma e específica matéria que foi indevidamente veiculada, pelo Distrito Federal, no 
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3.10.5 Caso da competência dos Estados e do Distrito Federal para editar 

convênio com o objetivo de regular provisoriamente o ICMS 

 

As questões discutidas nos REs 149.922, 193.817, 158.834 e 194.382, assim como no AI 

195.556 AgR, relacionam-se com a autorização, concedida pelo artigo 34, § 8º, do ADCT,379 

para que as unidades da federação elaborassem convênio com a finalidade de regulamentar 

provisoriamente algumas matérias relativas ao ICMS, que, na verdade, deveriam ser 

disciplinadas por lei complementar, nos termos do artigo 155, I, b, da CF.380 A principal 

questão envolvendo esses casos consistia em saber se os dispositivos do Decreto-lei n. 

406/68 teriam sido recepcionados pela nova ordem constitucional, porque, caso estivessem 

vigentes, não haveria espaço para normatização mediante convênio. 

 

O RE 149.922 foi interposto contra acórdão que reconheceu a exportador de café em grão o 

direito de ver excluído da base de cálculo do ICMS o valor correspondente à quota de 

contribuição para o Instituto Brasileiro de Café, tendo em vista, dentre outras normas,381 o 

artigo 2º, § 8º, do Decreto-lei n. 406/68.382 Alegou-se que o acórdão contrariou o artigo 155, 

I, b da CF383 e o artigo 34, § 8º, do ADCT.384 Ademais, defendeu-se que o Convênio ICM 

66/88 teria revogado o Decreto-lei n. 406/68 na parte em que definia a base de cálculo do 

ICMS em operações de exportação. 

 

                                                 
diploma ora impugnado.” (STF. ADI 2.667 MC, j. 19.06.2002, DJ 12.03.2004, voto do Ministro Relator Celso 

de Mello, fl. 286). 
379 “Art. 34. O sistema tributário nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao 

da promulgação da Constituição, mantido, até então, o da Constituição de 1967, com a redação dada pela 

Emenda nº 1, de 1969, e pelas posteriores. [...] § 8º - Se, no prazo de sessenta dias contados da promulgação 

da Constituição, não for editada a lei complementar necessária à instituição do imposto de que trata o art. 155, 

I, "b", os Estados e o Distrito Federal, mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, 

de 7 de janeiro de 1975, fixarão normas para regular provisoriamente a matéria.” (Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias na Constituição Federal de 1988). 
380 Alterado pela Emenda Constitucional n. 03/93. 
381 Artigos 97, I e § 1º, do CTN e 150, VI, da Constituição Federal. 
382 “Art. 2º A base de cálculo do imposto é: [...] § 8º Na saída de mercadorias para o exterior ou para os 

estabelecimentos a que se refere o § 5º do artigo 1º a base de cálculo será o valor líquido faturado, a ele não se 

adicionando frete auferido por terceiro seguro ou despesas decorrentes do serviço de embarque por via aérea 

ou marítima.” (Decreto-lei n. 406/88). 
383 Que atribui competência aos estados para instituírem o ICMS. 
384 Que possibilita o exercício dessa competência por meio de convênio, na hipótese de não-edição da lei 

complementar prevista no mencionado dispositivo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp24.htm
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O relator, Ministro Ilmar Galvão, defendeu que, assim como ocorreria com a competência 

legislativa supletiva do artigo 24, § 3º, da CF, condicionada à inexistência de lei federal 

sobre normas gerais e tendo por cessada a eficácia da lei estadual com a superveniência da 

lei federal própria, o Convênio celebrado pelos Estados na forma e para os fins do artigo 34, 

§ 8º, do ADCT teria seu objeto necessariamente demarcado pelas lacunas verificadas na 

legislação federal existente, assim como sua vigência condicionada à edição da lei 

complementar nacional.385 Com isso, concluiu que o Decreto-lei n. 406/68 havia sido 

recepcionado como lei complementar, nos termos do artigo 34, § 5º, do ADCT,386 e o 

convênio não poderia tratar da parte por ele regulamentada.387 

 

Por sua vez, o RE 193.817 foi interposto contra acórdão do STJ que estabeleceu que lei 

estadual, com base em Convênio, não poderia alterar o momento da ocorrência de fato 

gerador do ICMS incidente sobre mercadoria importada, já que sua disciplina caberia ao 

Decreto-lei n. 406/68, que teria sido recepcionado pela Constituição. Alegou-se ofensa, 

dentre outros dispositivos, ao artigo 34, § 8º, do ADCT, que havia autorizado a 

regulamentação da matéria, em caráter provisório, por convênio celebrado entre Estados.  

 

O Ministro Ilmar Galvão, relator, destacou que a necessidade de definição do Estado 

competente para a exigência do ICMS decorreu da alteração introduzida pela CF quanto ao 

elemento temporal referente ao fato gerador do tributo, que deixou de ser o momento da 

entrada da mercadoria no estabelecimento do importador, para ser o do recebimento da 

mercadoria importada. Nesse ponto, o Decreto-lei n. 406/68 seria incompatível com o novo 

texto e, em consequência, haveria autorização para que o Convênio ICM n. 66/88 

disciplinasse a matéria em caráter provisório, nos termos do artigo 34, § 8º, do ADCT.388 

Oferecendo duas alternativas para os elementos espacial e temporal do fato gerador do 

tributo, o Convênio reservou às unidades federadas a escolha da mais conveniente.  

 

                                                 
385 “Trata-se, portanto, indiscutivelmente, de competência legislativa supletiva, que deveria ter sido exercida 

tão-somente para o preenchimento de lacunas verificadas em face da legislação recepcionada pela nova Carta.” 

(STF. RE 149.922, j. 23.02.1994, DJ 29.04.1994, voto do Ministro Relator Ilmar Galvão, fl. 586). 
386 “Art. 34 [...] § 5º - Vigente o novo sistema tributário nacional, fica assegurada a aplicação da legislação 

anterior, no que não seja incompatível com ele e com a legislação referida nos §3º e § 4º.” (Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias na Constituição Federal de 1988). 
387 Esse entendimento foi unânime. 
388 A maioria acompanhou o relator, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Maurício Correa, Francisco Rezek, 

Carlos Velloso e Néri da Silveira. 
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Interpôs-se o RE 158.834 contra acórdão que julgou improcedente ação de repetição de 

indébito tendo por objeto ICMS declarado e recolhido, diante da integração de bens 

produzidos pela própria empresa em seu ativo fixo. Alegou-se que a incidência criada, 

mediante equiparação, pelas normas do Convênio n. ICM 66/88 e da Lei n. 6.374/89 do 

Estado de São Paulo, não se conciliaria com os princípios estruturais do ICMS. Isso porque 

a imobilização de bens produzidos no próprio estabelecimento não se configuraria como um 

negócio jurídico que importaria na transferência de domínio e disponibilidade de 

mercadoria, requisitos necessários à incidência do ICMS. 

 

Segundo o Ministro Marco Aurélio, relator para o acórdão, no caso em tela, o fato gerador 

alusivo à saída de mercadorias, previsto no Decreto-lei n. 406/68, teria sido recepcionado 

pela Constituição atual, não havendo campo para disciplina da matéria por convênio. De 

acordo com o Decreto-lei, a integração de bens produzidos pela própria empresa ao ativo 

fixo não estaria compreendida no fato gerador do referido Decreto-lei, pois não haveria 

circulação. Desse modo, o Convênio teria extravasado aquilo que havia sido previsto no 

artigo 34, § 8º, do ADCT,389 ao equiparar produção de bens e integração ao ativo fixo à saída 

de mercadorias. 

 

O RE 194.382 foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

que julgou procedente ação ajuizada por empresa concessionária de veículos, visando ao não 

pagamento de ICMS antes da ocorrência do fato gerador, tendo em vista o regime de 

substituição tributária. O recurso extraordinário foi conhecido e provido, por maioria, pelo 

Supremo Tribunal Federal, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Carlos Velloso. 

 

O Ministro Relator Maurício Corrêa sustentou que o CTN previa a hipótese de substituição 

tributária, mas o Decreto-lei n. 406/68 teria suprimido referida faculdade legal. 

Posteriormente, a CF, ao dispor sobre o ICMS, teria possibilitado a criação do instituto de 

substituição tributária mediante lei complementar. Como o artigo 34, § 8º, do ADCT 

permitia a elaboração de Convênio para regular provisoriamente a matéria, caso referida lei 

                                                 
389 A maioria acompanhou o relator, vencidos parcialmente os Ministros Sepúlveda Pertence, Francisco Rezek, 

Ilmar Galvão, Sydney Sanches e Néri da Silveira, 
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complementar não fosse editada, o Convênio n. 66/88, complementado pelo n. 107/89, 

estaria autorizado a preencher essa lacuna.390 

 

Por fim, o AgR foi interposto contra decisão que negou seguimento ao AI 195.556 sob 

argumento de que, diante da falta de regulamentação constitucional anterior, “a adoção de 

alíquota interestadual ou interna em relação às operações e prestações que destinem bens e 

serviços a consumidor fiscal localizado em outro Estado [...] foi legítima e provisoriamente 

regulamentada pelo Convênio ICM n. 66/88.”391 Sustentou-se que referido Convênio seria 

inconstitucional, tendo em vista que, nos termos do artigo 34, § 8º, do ADCT, teria apenas 

caráter de “normatização provisória”, mas atuou como substituto de lei complementar. 

 

O relator, Ministro Moreira Alves, destacou que, como o artigo 34, § 8º, do ADCT 

determinava que, diante da ausência da lei complementar necessária para a instituição do 

ICMS, os Estados e o Distrito Federal poderiam fixar normas para regular provisoriamente 

a matéria,392 haveria autorização para que o Convênio n. 66/88 disciplinasse o assunto. 

 

3.10.6 Caso da competência dos Estados para proibir a fabricação e a 

circulação do amianto em seu território 

 

O objeto da ADI 2.396, com pedido de suspensão cautelar, consistia na Lei n. 2.210/01 do 

Estado do Mato Grosso do Sul, enquanto o da ADI 2.656 consistia na Lei n. 10.813/01 do 

Estado de São Paulo, sendo que ambas determinavam proibições (tais como extração, 

fabricação, importação, comercialização, estocagem), dentro do território de seus Estados, 

                                                 
390 “Em síntese: O Código Tributário Nacional, em sua versão original, previa a hipótese de substituição 

tributária (art. 58, § 2º, I e II), entretanto, o Decreto-lei nº 406/68 suprimiu essa faculdade legal. Com o advento 

da nova ordem constitucional, em 05.10.1988, veio a lume a possibilidade de se criar o instituto da substituição 

tributária mediante lei complementar (art. 155, XII, b). Não tendo sido editada a norma complementar no prazo 

fixado pelo legislador constituinte, os Estados e o Distrito Federal, em face da autorização constante do art. 34, 

§ 8º do ADCT-CF/88 e ante a lacuna verificada no Código Tributário Nacional pela superveniência do DL 

406/68, firmaram os Convênios nºs 66/88 e 107/89 estabelecendo a substituição progressiva e regressiva e 

disciplinando provisoriamente a matéria.” (STF. RE 194.382, j. 25.04.2001, DJ 25.04.2003, voto do Ministro 

Relator Maurício Corrêa, fl. 468).  
391 STF. AI 195.556 AgR, Ministro Relator Moreira Alves, j. 26.03.2002, DJ 17.05.2002, Relatório –, citação 

de trecho da decisão em que o Ministro Relator Moreira Alves negou seguimento ao agravo de instrumento –, 

fl. 304. 
392 “[...]. Ora, assim dispondo, esse dispositivo autorizou a celebração de convênio – que veio a ser o Convênio 

66/88 – para dispor, provisoriamente, sobre a matéria relativa ao ICMS reservada à Lei Complementar, e que, 

na ausência desta para preencher as lacunas existentes e os dispositivos de Lei Complementar anterior não 

recebidos, faz as vezes dela.” (STF. AI 195.556 AgR, j. 26.03.2002, DJ 17.05.2002, voto do Ministro Relator 

Moreira Alves, fl. 306). 
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relacionadas a produtos ou materiais contendo qualquer tipo de amianto. Alegou-se, entre 

outros argumentos, que o ato legislativo estadual afrontaria as regras constitucionais de 

competência legislativa, invadindo esfera de atuação da União, nos termos dos incisos V, VI 

e XII do artigo 24.393 

 

Na ADI 2.396, o Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido para suspender a eficácia 

de certos dispositivos da lei estadual, vencido o Ministro Marco Aurélio com relação a 

alguns deles. A relatora do caso, Ministra Ellen Gracie, sustentou que seria necessário definir 

se o Estado do Mato Grosso do Sul teria excedido a margem de competência concorrente 

para legislar sobre produção e consumo, proteção do meio ambiente e controle de poluição 

e proteção e defesa da saúde: 

 

Segundo a conclusão exposta no exame do pedido liminar, respaldada pela 

melhor doutrina, o espaço de possibilidade de regramento pela legislação 

estadual, em casos de competência concorrente abre-se: (a) toda vez que 

não haja legislação federal, quando então, mesmo sobre princípios gerais, 

poderá a legislação estadual dispor; (b) quando, existente legislação federal 

que fixe os princípios gerais, caiba complementação ou suplementação 

para o preenchimento de lacunas, para aquilo que não corresponda à 

generalidade, ou ainda para da definição de peculiaridades regionais. (STF. 

ADI 2.396, j. 08.05.2003, DJ 01.08.2003, voto da Ministra Relatora Ellen 

Gracie, fl. 7225). 

 

Conforme a relatora, já existia norma federal estabelecendo princípios gerais sobre o 

assunto, a Lei n. 9.055/95, que determina o banimento dos anfibólios, mas expressamente 

permite a extração, a industrialização, a utilização e a comercialização da crisotila. Sendo 

assim, ao estipular previsões completamente opostas, em vez de preencher lacunas, a lei 

estadual estaria extrapolando ao que corresponderia à legislação suplementar. 

 

Por sua vez, na ADI 2.656, a Corte, por unanimidade, também suspendeu a eficácia de certos 

dispositivos da lei estadual. O Ministro Maurício Côrrea, relator do caso, considerou que a 

lei paulista, ao proibir a importação e a extração de amianto, teria invadido a competência 

                                                 
393 “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] V - 

produção e consumo; VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 

naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; [...] XII - previdência social, proteção e defesa da 

saúde;” (Constituição Federal de 1988). 
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federal para legislar sobre comércio exterior, bem como acerca de minas e recursos minerais 

(artigos 22, VIII e XII da Constituição).394 

 

Além disso, quanto às demais proibições estabelecidas pela lei estadual, tratando-se, de 

acordo com o relator, de matéria cuja competência legislativa seria concorrente, o Estado, 

nos termos do artigo 24 da Constituição Federal, apenas poderia legislar de forma supletiva, 

para complementar as lacunas das normas gerais editadas pela União. Em suas palavras: 

 

Segundo o sistema concebido pelos §§ 1º a 4º do artigo 24 da Constituição, 

em tema de competência concorrente, à União incumbe o estabelecimento 

de normas gerais, estando aos Estados a atribuição de complementar as 

lacunas da normatização federal, consideradas as situações regionais 

específicas. Assim, salvo em caso de ausência de lei editada pela União, 

não podem os Estados disciplinar matérias revestidas de generalidade tal 

que importe invasão das atribuições reservadas apenas à União (CF, artigo 

24, § 1º). [...]. (STF. ADI 2.656, j. 08.05.2003, DJ 01.08.2003, voto do 

Ministro Relator Maurício Côrrea, fl. 7421). 
 

No caso em tela, como já existia diploma federal sobre o assunto, a Lei n. 9.055/95 –, que, 

como dito, expressamente permite a extração, a industrialização, a utilização e a 

comercialização da crisotila –, na opinião do Ministro, a norma estadual, ao disciplinar o 

tema de forma oposta, sem que houvesse nenhuma especificidade regional, estaria 

extrapolando ao que corresponderia à legislação suplementar. 

 

3.10.7 Caso da competência dos Municípios para editar leis que obriguem 

estabelecimentos bancários a instalar portas eletrônicas com certas 

especificidades 

 

Os ED, com pedido de atribuição de efeito modificativo, foram opostos com relação ao 

acórdão que negou provimento ao RE 240.406, considerando que a legislação municipal que 

obriga os estabelecimentos bancários a instalar portas eletrônicas com detector de metais, 

travamento e retorno automático e vidros à prova de balas não ofenderia à Constituição, pois 

                                                 
394 “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...] VIII - comércio exterior e interestadual; [...] 

XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;” (Constituição Federal de 1988). 
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corresponderia à matéria cuja competência seria do Município, nos termos do artigo 30, I e 

II da CF.395 

 

Por unanimidade, a Turma rejeitou os embargos de declaração. O Ministro Carlos Velloso, 

relator, destacou que não haveria dúvida de que caberia à lei federal dispor sobre a segurança 

dos valores depositados nos estabelecimentos bancários, entretanto a segurança dos 

munícipes usuários das agências bancárias consistiria em assunto de interesse local, cuja 

competência para legislar seria dos Municípios (artigo 30, I da CF). Ad argumentandum, 

ponderou que, como a lei federal nada dispõe sobre o assunto, também estaria caracterizado 

o vazio que autorizaria o Município a suplementar a legislação federal (artigo 30, II da 

CF).396 

 

3.10.8 Caso da competência dos Estados para editar leis que 

regulamentam o direito à informação quanto a alimentos transgênicos 

 

A ADI 3.645 foi proposta em face da Lei n. 14.861/05 do Estado do Paraná, que 

regulamentava o direito à informação sobre alimentos e ingredientes alimentares que 

contivessem ou fossem produzidos a partir de organismo geneticamente modificados. Dentre 

vários argumentos, alegou-se que referido ato normativo teria extrapolado a competência 

suplementar do Estado para legislar em matéria de produção, consumo e proteção e defesa 

da saúde (artigo 24, V e XII da CF).397 

 

Por unanimidade, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 14.861/05 e do 

Decreto n. 6.253/06, do Estado do Paraná. Segundo a relatora, Ministra Ellen Gracie, a lei 

estadual tratava de assunto já disciplinado em âmbito federal pela Lei n. 11.105/05 e pelos 

Decretos n. 5.591/05 e n. 4.680/03, lançando regulamentação explicitamente contraposta à 

legislação federal vigente. Desse modo, os dispositivos estaduais pretendiam substituir, e 

                                                 
395 “Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local; II - suplementar a legislação 

federal e a estadual no que couber;” (Constituição Federal de 1988). 
396 Citando a decisão proferida no próprio recurso especial: “A competência do art. 30, II, da Constituição é 

para o município suplementar a legislação federal e estadual no que couber, vale dizer, no vazio da lei federal 

ou estadual e no que disser respeito ao interesse municipal.” (STF. RE 240.406 ED, j. 30.03.2004, DJ 

30.04.2004, voto do Ministro Relator Carlos Velloso, fl. 1848). 

 
397 “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: [...] V - 

produção e consumo; [...] XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;” (Constituição Federal de 1988). 
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não complementar, as regras federais sobre rotulagem informativa de procedimentos 

transgênicos, extrapolando a autorização constitucional de preenchimento de lacunas 

verificadas em âmbito federal. Nas palavras da Ministra: 

 

No presente caso, da mesma forma, pretende-se a substituição – e não a 

suplementação – das regras federais que cuidam das exigências, 

procedimentos e penalidades relativos à rotulagem informativa de produtos 

transgênicos por norma estadual que dispõe sobre o tema de maneira 

igualmente abrangente. O legislador local extrapolou a autorização 

constitucional que, na sistemática da competência concorrente, objetiva o 

preenchimento de lacunas acaso verificadas na legislação federal. (STF. 

ADI 3.645, j. 31.05.2006, DJ 01.09.2006, voto da Ministra Relatora Ellen 

Gracie, fl. 383). 

 

3.10.9 A identificação de lacunas nas normas federais como mais uma 

indicação de que o termo lacuna é equívoco  

 

O problema da identificação de lacunas nas normas federais se relaciona com a definição de 

competências para legislar sobre certos assuntos. Em resumo, diante de uma matéria com 

competência legislativa concorrente, os Estados e o Distrito Federal apenas podem exercer 

a atividade legislativa se (i) não houver norma federal sobre o tema, estando autorizados, 

nesse caso, a disciplinar, inclusive, seus princípios gerais; ou (ii) existindo norma federal, se 

destinarem (a) a complementá-la, preenchendo suas lacunas; ou (b) a definir peculiaridades 

regionais.398 

 

Desse modo, percebe-se que as lacunas das leis federais não são colmatadas pelos juízes, 

mas pelo próprio Poder Legislativo e, portanto, não se enquadram na disciplina do artigo 4º 

da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, segundo o qual, “quando a lei for 

omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais 

de direito”, distanciando-se da espécie de lacuna que se esperava encontrar neste trabalho 

durante a análise das decisões judiciais. 

 

Mais uma vez, a existência de acórdãos que utilizam o termo lacuna em sentido diferente ao 

de vazios normativos que podem ser complementados pelo Judiciário revela que a expressão 

é equívoca, oferecendo diversas interpretações. Supõe-se que essa imprecisão ocorra porque 

                                                 
398 Sendo que os municípios podem apenas suplementar a legislação federal e estadual, ou tratar de assuntos 

de interesse local. 
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nem os artigos 24 e 30 da Constituição Federal, que tratam da legislação concorrente entre 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nem o artigo 4º da LINDB, apresentam a 

expressão lacuna, apesar de se relacionarem com suas acepções. 

 

Por fim, constata-se que, de fato, os Ministros não adentram na esfera de preenchimento das 

normas federais, limitando-se tão somente a analisar se a atividade legislativa desempenhada 

pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios invade a competência atribuída a 

outro ente federativo. Caso identifiquem, ou não, a usurpação, declaram a 

inconstitucionalidade ou constitucionalidade do dispositivo normativo impugnado, sem 

tomar qualquer outra providência, até porque os pedidos restringem-se a esse ato. 
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CONCLUSÕES 

 

Como visto, esta dissertação se propôs analisar, diante da extensa controvérsia doutrinária 

envolvendo o tema das lacunas no ordenamento jurídico, as dificuldades enfrentadas pelos 

órgãos julgadores para identificação, classificação e preenchimento de lacunas, bem como 

os posicionamentos adotados perante referidos problemas, por meio do estudo de decisões 

proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Em especial, pretendia-se investigar se os 

Ministros do STF admitiam identificar e colmatar lacunas axiológicas e se apresentavam 

justificativas para fazê-lo. 

 

Entretanto, após o fichamento e a análise dos acórdãos encontrados com a utilização do 

termo “lacuna$” na ferramenta de pesquisa do site do STF, julgados a partir de 05 de outubro 

de 1998, data de promulgação da atual Constituição Federal, e publicados até o dia 31 de 

dezembro de 2012, percebeu-se que as questões enfrentadas pela Corte relacionadas ao tema 

das lacunas eram as mais variadas possíveis, não se restringindo apenas à identificação e à 

colmatação de lacunas reais ou de lacunas axiológicas como se fossem lacunas reais. 

 

Para sistematizar o estudo das decisões, os acórdãos foram agrupados considerando a 

identificação de aspectos comuns quanto à temática das lacunas. Por sua vez, cada um desses 

agrupamentos foi apreciado em um capítulo da presente dissertação: existência de solução 

no ordenamento (3.1), silêncio eloquente (3.2), lacunas jurisprudenciais (3.3), lacunas 

técnicas (3.4), lacunas normativas (3.5), lacunas normativas no direito penal (3.6), lacunas 

de reconhecimento (3.7), lacunas axiológicas (3.8), lacunas temporárias (3.9) e lacunas nas 

normas federais (3.10). A análise das decisões de cada capítulo possibilitou a extração de 

conclusões sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da temática das 

lacunas no ordenamento jurídico. 

 

Averiguou-se, por exemplo, que, quando o STF considera que existem dispositivos 

normativos que expressamente oferecem soluções para os problemas jurídicos enfrentados 

nos acórdãos, a Corte declara a ausência de lacuna no caso concreto e conclui que, ante a 

inexistência de um vazio, não há autorização para o uso de analogia. Para os Ministros, 

considerando a existência de regulamentações específicas para as questões jurídicas 



   173 

apreciadas, a utilização de outras normas poderia provocar ofensa ao princípio da legalidade 

ou revogação de texto legal. 

 

Por sua vez, ao apreciar casos concretos que não possuem disciplina explícita no 

ordenamento jurídico, mas que encontram amparo em normas jurídicas gerais, os Ministros 

do Supremo Tribunal Federal consideram que o aparente silêncio do ordenamento jurídico 

seria, na realidade, “eloquente”. Do mesmo modo que nos casos de existência de solução no 

ordenamento, nas situações de “silêncio eloquente”, a Corte reconhece a ausência de lacuna 

e considera que inexiste autorização para que se utilize analogias. 

 

Constatou-se, ademais, que, apesar da previsibilidade dos requisitos necessários para o 

reconhecimento de uma lacuna técnica –, quais sejam: (i) a inviabilização do exercício de 

um direito constitucional pela ausência de uma norma infraconstitucional capaz de fazer com 

que o dispositivo da Constituição Federal produza seus efeitos, combinada com (ii) uma 

imposição constitucional para a regulamentação de determinado assunto, assim como com o 

respectivo direito dos constituintes a essa normatização –, o Tribunal ainda demonstra 

dúvidas quanto ao que deve ser feito diante da procedência de um mandado de injunção, 

especialmente quanto à concessão de efeitos erga omnes ou inter partes. No entanto, 

acredita-se que a Lei n. 13.300/16, responsável pela regulamentação do processamento dos 

mandados de injunção, fornecerá maior previsibilidade quanto às determinações do Tribunal 

no caso de concessão de um MI. 

 

Percebeu-se também que a maioria dos Ministro considera que o preenchimento de lacunas 

normativas, conforme disciplinado pelo artigo 4º da LINDB, por se tratar de matéria 

infraconstitucional, configura competência das instâncias ordinárias, estando o STF 

autorizado a efetuar o preenchimento dessas lacunas –, utilizando a analogia, os costumes 

ou os princípios gerais do direito –, somente nas ações para as quais tivesse competência 

originária. Do mesmo modo, segundo o entendimento da Corte, não caberia ao STF avaliar 

a analogia aplicada por instâncias inferiores, uma vez que, nesses casos, não seria possível 

vislumbrar ofensa à Constituição, mas apenas à Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro. 

 

Além disso, verificou-se que, diante da identificação de uma lacuna normativa no âmbito do 

direito penal, a Corte Constitucional, apesar de poder reconhecer a ilicitude de determinado 
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comportamento, considera que o acusado deve ser absolvido, uma vez que, em decorrência 

do princípio da reserva legal e da proibição da uso da analogia in malam partem no direito 

penal, o STF não teria legitimidade para determinar punições para a conduta. Concluiu-se 

que o efeito prático da abstenção do Poder Judiciário nesses casos equivaleria à identificação 

do ordenamento jurídico penal como um sistema fechado, no qual todas as condutas atípicas 

ou que não possuam pena prevista em lei estão imunes a sanções penais. 

 

Outrossim, constatou-se que as polêmicas decorrentes das discussões relativas à suficiência, 

ou não, de tipos penais abertos decorre da vagueza semântica dos termos utilizados em seus 

dispositivos normativos, encontrando-se relacionadas às lacunas de reconhecimento. Por não 

consistem em lacunas normativas, mas em mera dificuldade de subsunção dos fatos às 

normas jurídicas aplicáveis ao caso concreto, torna-se possível que alguns Ministros 

concluam não haver lacuna nos casos analisados, enquanto outros entendam que ela se faz 

presente. 

 

Também localizou-se acórdãos nos quais os Ministros do Supremo Tribunal Federal 

reconheceram lacunas jurisprudenciais, ou seja, vazios que poderiam vir a ser identificados 

no próprio entendimento jurisprudencial do Tribunal, e não em normas jurídicas.  

 

Na mesma linha, foram encontrados casos em que a Corte Constitucional identificou lacunas 

temporárias ou provisórias em situações nas quais o Tribunal, apesar de identificar normas 

jurídicas que tratavam da questão submetida a sua análise, entendeu que, no âmbito fático, 

ainda não haveria um cenário que viabilizasse a aplicação dos regramentos em questão. 

Concluiu-se que essas lacunas não correspondem a vazios dentro do ordenamento jurídico, 

mas à falta de concretização de condições fáticas implícita ou explicitamente exigidas pelas 

normas jurídicas. 

 

Ainda de maneira semelhante, identificou-se casos nos quais o STF reconheceu a existência 

de lacunas em normas federais com relação a matérias cuja competência legislativa seria 

concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Entretanto, constatou-se 

tratar-se de lacunas que não poderiam ser colmatadas pelos juízes, mas que deveriam ser 

preenchidas pelo próprio Poder Legislativo dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios nas situações em que a Constituição autorizasse. 
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Percebeu-se, assim, que tanto as lacunas temporárias, quanto as jurisprudenciais e as lacunas 

encontradas em normas federais não se referem às lacunas disciplinadas pelo artigo 4º da 

LINDB, segundo o qual “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 

analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”, e, portanto, não consistem nas 

lacunas que se esperava localizar durante a análise dos acórdãos objeto da presente 

dissertação. 

 

A existência de decisões nas quais os Ministros do STF utilizam o termo lacuna em sentido 

diferente ao de uma incompletude normativa passível de colmatação pelo Poder Judiciário 

demonstra que a palavra possui diferentes sentidos. Supõe-se que o fato de o próprio artigo 

4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não conter a palavra lacuna possa 

ter contribuído para a criação de confusões com relação ao termo. 

 

Por fim, encontrou-se algumas demandas nas quais, apesar de a Corte Constitucional ter 

identificado a existência de respostas explícitas no ordenamento jurídico, considerou que, 

em decorrência de certos valores, seria preferível adotar outras soluções para os problemas 

em análise. Ao identificar a presença de lacunas nesses casos, o Tribunal se reconheceu 

como responsável por efetuar sua integração, alterando a regulamentação apresentada pelo 

ordenamento, ainda que fosse questionável sua legitimidade para tanto, por se tratarem de 

lacunas axiológicas, e não normativas. 

 

No entanto, ao contrário do que se esperava, constatou-se que os membros do Poder 

Judiciário raramente identificam lacunas axiológicas, tratando-as como lacunas normativas, 

com o propósito de alterar as soluções jurídicas definidas explicitamente pelo legislador, 

utilizando a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, em conformidade com o 

artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.  
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