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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.  



   16 

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). 



   172 

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 
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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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