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RESUMO 
 

O presente trabalho pretende examinar a teoria das lacunas jurídicas e a teoria da 
omissão legislativa inconstitucional e notar seu(s) ponto(s) de relação e similaridade. 
Para abordar a primeira, procurou-se demonstrar as transformações na concepção 
sistêmica do Direito e do pensamento jurídico moderno que proporcionaram seu 
destaque. Para abordar a segunda, procurou-se demonstrar o contexto político, 
também partindo da era do Direito Moderno, com enfoque no movimento 
constitucional e na construção do Estado Social e Democrático de Direito, passando 
pela temática da aplicabilidade das normas constitucionais, que proporcionou o 
surgimento da teoria da omissão constitucional legislativa. Posta as duas teorias, 
buscamos traçar pontos de relação entre elas, especialmente no que tange ao 
momento da apreciação de demandas pelo Poder Judiciário. Intenta-se, desta 
forma, indicar uma via de renovação da teoria da omissão legislativa 
inconstitucional, na busca pela concretização dos direitos constitucionais. 
 
 
Palavras-chave: lacuna jurídica - Estado Social e Democrático de Direito - norma 
programática - concretização - omissão legislativa inconstitucional  

 
 

 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

The present project intends to analyze the theory of the legal gaps and theory of 
unconstitutional legislative omission and highlight their points of relationship and 
similarity. In order to address the first one, the goal was to demonstrate the 
transformations onto the “systemic conception”. Regarding the second one, the goal 
was to demonstrate the political context, starting from the Modern Law age, focusing 
on the constitutional movement and the framing of the Democratic State, proceeding 
through the theme of constitutional laws’ applicability, which originated the theory of 
unconstitutional legislative omission. With these two theories in place, we tried to link 
the points in which they relate, specially regarding the moment when the Judiciary 
appraise the cases. The objective, therefore, is to indicate a way of modernize the 
theory of unconstitutional legislative omission, on the search for the materialization of 
the constitutional rights. 

 
 
 

Key-words: legal gaps - Democratic State - not self-executing provisions - 
implementation - unconstitutional legislative omission 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A despeito dos esforços desde o início da pós-modernidade, tendo como 

referência temporal a II Guerra Mundial, percebe-se um clima de crise generalizada 

no mundo. Obviamente que o sentimento de insatisfação com a realidade é algo 

inerente ao homem, por sempre buscar a evolução. Contudo, temos que convir que 

as mudanças promovidas pelo homem, provocaram também uma nova e imensa 

gama de problemas. 

O “neoconstitucionalismo”, também chamado de “neopositivismo”, na toada 

do normativismo principiológico garantista, acabou por gerar um verdadeiro inchaço 

normativo, uma pulverização normativa descontrolada.1 

Ocorre que, como bem salienta José Eduardo Faria, em artigo publicado na 

Revista de Direito da Universidade de São Paulo, sobre a inflação jurídica, ao se 

criar descontroladamente uma gama de direitos, cria-se também uma enorme gama 

de obrigações: 

No limite, esse processo leva à própria anulação do sistema jurídico, pois, 
quando os direitos se multiplicam, multiplicam-se na mesma proporção as 
obrigações; e estas ao multiplicarem os créditos, multiplicam igualmente os 
devedores, num círculo vicioso cuja continuidade culminaria na absurda 
situação de existirem apenas devedores, todos sem direito algum. Este é o 
potencial corrosivo da inflação jurídica - o risco da própria morte do direito.

2
 

Isto porque a partir das duas grandes guerras surge um novo tipo de 

organização político - estatal que é o Estado Social e Democrático de Direito. Passa-

se a constitucionalizar desenfreadamente como modo de garantir o cumprimento 

das promessas do Estado, com a finalidade de instrumentalizar as políticas3, 

aumentando consideravelmente o montante de normas constitucionais cuja eficácia 

depende de regulamentação dos órgãos legiferantes. 

                                                           
1
 Abordado no item 3.1.1. deste trabalho. 

2
 Artigo diisponível em http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewFile/67297/69907 7310 (acessado 

em 07/06/2016). 
3
 MONREAL. Eduardo Novoa. O direito como obstáculo à transformação social. Fabris, Porto 

Alegre, 1988, p. 39. 
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Um dos sintomas deste sentimento de "crise generalizada" é a percepção de 

que as funções do Estado passam a não ter uma separação muito bem delineada, 

pelo menos não da forma clássica que se remete à Monstesquieu.  

Neste contexto, o Judiciário não mais aplica um mero raciocínio subsuntivo, 

pois suas decisões agora repercutem diretamente nos planos de governo, quando 

não determinam que outro poder aja no caso de omissão4. 

Tudo isto demonstra também um cenário de constante transformação. Mas o 

curioso é que não se trata de uma via de mão única. Quando a sociedade se 

transforma, consequentemente também é transformado o Direito, assim também o 

contrário. Esta via de mão dupla ocorre como uma retroalimentação contínua de 

percepção de realidade. 

O juiz, então, em caso extremo, frente a uma lei em desacordo a sociedade, 

com a Constituição, com os princípios, com o ethos da população, ou, frente a uma 

lacuna ou omissão legislativa, encontra-se em posição delicada. De um lado, é 

agente aplicador da lei, de outro, tem o dever de buscar a justiça social. Para o 

enfrentamento de situações como essa tem-se construído uma gama de correntes 

hermenêuticas e doutrinas, aliadas ao arcabouço principiológico do 

neoconstitucionalismo. 

Estes movimentos jurídicos, que serão oportunamente abordados, trazem a 

consciência de que o Judiciário não é apenas o aplicador da lei, mas que deve 

perseguir a finalidade social nesta aplicação. Sua missão seria dar um novo rumo ao 

Direito, ou ainda buscar novo paradigma, que não a estrita legalidade positivista, de 

modo a atender às demandas sociais e concretizar os direitos e garantias 

fundamentais. 

A verdade é que a mencionada crise se evidencia por um encadeamento de 

fatores que vêm se destacando desde o iluminismo, com a escolha pela metodologia 

científica cartesiana, e, especificamente no Direito, com o início do movimento 

codificador e solidificação das bases do positivismo jurídico e científico. 

                                                           
4
 CAMPILONGO, Celso. O direito na sociedade complexa. 2ª edição. São Paulo : Saraiva, 2011. p. 

71. 
 



11 

 

Isto porque desde que o Direito começou a ser concebido como um sistema 

completo e fechado, visando acima de tudo a segurança jurídica, compreendeu-se 

que a atividade legislativa deveria culminar na emanação de normas que não só 

deveriam fornecer todas as respostas às demandas jurídicas, mas que também 

visasse à perpetuidade: "Não há lei que não encerre um voto de perpetuidade', 

afirma o preâmbulo de uma ordenança francesa de 1731, recordada por Ripert. 

Sustentou-se que 'a imutabilidade é o caráter de uma boa legislação'”5. 

Logicamente que quanto mais gerais as normas, maior a chance de o 

intérprete fazer com que sua vigência perdure por um maior decurso de tempo. 

Contudo, por mais geral que sejam seus termos, em algum momento precisará ser 

modificada, quando não revogada.  

O professor chileno Eduardo Novoa Monreal possui estudo que culminou na 

obra "o Direito como obstáculo à transformação social"6. Referido estudo considera 

que a humanidade é feito organismo vivo, portanto inevitável que as normas rígidas 

se afastem da realidade social, daí, por exemplo, o surgimento de todas as correntes 

de interpretação derivadas do positivismo sociológico. 

Do que se apura que o Direito também tem seu viés de instrumento para 

manutenção do status quo. Como aduz Lourival Vilanova: 

Dizendo no teor da Sociologia atual: para o racionalismo da ciência dos 
juristas, o Direito é tão-só social control, que enclausura as relações sociais, 
e não também fator de social change; é a estática no fluxo do suceder 
social, ficando um contraforte rígido à mutação.

7
. 

Monreal, para explicar o descompasso entre o Direito e a evolução da 

sociedade, faz uma comparação elucidativa a respeito do curso normativo, como se 

fosse uma flecha segmentada, de curso reto, que iniciou seu curso no momento 

inicial de vigência e se prolonga indefinidamente, sem alteração. A sociedade, em 

contrapartida, é uma flecha de curso sinuoso, sempre em sentido crescente.8  

                                                           
5
 MONREAL. Eduardo Novoa. Op. cit., p. 27. 

6
 MONREAL. Eduardo Novoa. Op. cit. 

7
 VILANOVA, Lourival. As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo. 4ª edição. São Paulo, 

Editora Noeses, 2010, p. 182; 
8
 MONREAL. Eduardo Novoa. Op. Cit., p. 29 
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Logo, as duas flechas, norma e sociedade, partindo do mesmo ponto, 

distanciam-se com o passar do tempo, pois a primeira é contínua e reta, e a 

segunda muda de curso sinuosamente. 

Nossa sociedade ocidental, especialmente no contexto pós II Guerra Mundial, 

pelo desenfreado desenvolvimento das tecnologias, tem tido uma mobilidade como 

nunca antes vivida9, trazendo um distanciamento nítido entre norma e realidade 

social. 

Não obstante a dificuldade exposta, o sistema político brasileiro dá seguidas 

mostras de falta de representatividade, principalmente pela incapacidade de os 

partidos políticos promoverem grandes agregações de interesse numa sociedade 

complexa, heterogênea. Isto dá motivos, de sobra, para um olhar desconfiado ao 

Poder Legislativo10. 

Se por um lado, o legislador não consegue, por mais que pretenda, atualizar a 

lei à realidade social de uma maneira satisfatória, caberia então aos órgãos 

jurisdicionais fazer a aproximação da norma para a realidade de um modo 

integralizador, e é justamente na tentativa desta aproximação que podem emergir 

decisões das mais diversas. 

Eduardo Carlos Bianca Bittar, sobre Perelman, expõe que "o julgador possui o 

poder, inclusive, de superar a lei para fazer justiça"11. A admissão da possibilidade 

da superação da lei vai, no entanto, na contramão dos que crêem ser o Direito um 

sistema jurídico fechado e completo.  

Como integralizador da norma à realidade, quando a lei possui qualquer tipo 

de defeito por inobservância do legislador, pela caducidade da norma, ou a própria 

inexistência de regulamentação, o juiz tem alguns caminhos que pode seguir, a 

depender do tipo de instrumento jurídico utilizado. 

                                                           
9
 Existem mudanças palpáveis no direito que, resumidas por Campilongo, consistem em i. 

rompimento do monismo jurídico e esvaziamento do monopólio estatal do direito; ii. deslegalização e 
desregulamentação de direitos , serviços públicos e atividades privadas; iii. delegação do Estado para 
a sociedade civil da capacidade decisória sobre temas específicos; iv. surgimento do Estado Paralelo; 
v. desterritorialização das práticas jurídicas; vi. reconhecimento de novas arenas jurídicas e novos 
sujeitos de direito; e vii. nova concepção de cidadania. (CAMPILONGO, Celso. Op. Cit., p. 58) 
10

 CAMPILONGO, Celso. Op. Cit., p. 54. 
11

 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de Filosofia do Direito. 6 
ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 453. 
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Frente a um mandado de injunção ou uma ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão, caso procedentes, o juiz age com a finalidade de 

tentar fazer com que o legislador cumpra com sua função típica de legislar. 

Em outras situações, há juízes que optam por uma atuação mais participativa 

pelos meandros do ativismo judicial e, em casos extremos, exarar decisão contra 

legem aplicando a derrotabilidade das normas, cuja superação da legalidade seria 

permitida por meio de uma ponderação principiológica. 

A problemática consiste em como conciliar a mutabilidade social com o dever 

de garantir a segurança jurídica por meio da aplicação de leis elaboradas pelo 

legislador para perdurar o maior tempo possível. 

A atividade criadora do juiz é um tema polêmico desde o surgimento de 

doutrinas que passaram a questionar o mito da neutralidade científica, o mito do 

direito apenas como lei e o dogma da completude do sistema jurídico. 

No entanto, diante da crescente complexidade das relações humanas e novas 

formas de relações jurídicas, o descompasso legislativo na abordagem da realidade 

e seu enfrentamento pelo Poder Judiciário tem se mostrado inevitável.  

Neste sentido, o presente trabalho se ocupa de analisar a omissão legislativa 

inconstitucional, situá-la na Teoria Geral do Direito, relacionando-a com as 

polêmicas e aporéticas lacunas com base na atuação do Poder Judiciário. 

Para isto, primeiramente optou-se por explanar um breve histórico do 

pensamento jurídico moderno com enfoque nas doutrinas derivadas do positivismo 

sociológico, até se chegar às lacunas jurídicas. 

Depois, será dado enfoque à conceituação política do Estado também no 

âmbito moderno, com ênfase no movimento constitucional e na aplicabilidade das 

normas constitucionais, em especial com relação às normas de eficácia limitada, que 

possuem relação direta com a omissão legislativa inconstitucional. 

Justamente, a falta de regulamentação da Constituição é um dos motivos de 

desconfiança do povo, em especial do brasileiro, de seus representantes políticos, 
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somado à dificuldade de controle pelo Poder Judiciário com relação aos outros 

poderes, em especial do Legislativo.12  

Na busca pela efetivação das normas constitucionais, conforme será 

demonstrado na terceira e última parte deste estudo, é possível constatar diversas 

vias de atuação do Poder Judiciário para o enfrentamento da omissão legislativa 

inconstitucional, aqui relacionada à lacuna jurídica. 

Isto é, partindo da premissa, que será posteriormente justificada, de que a 

omissão legislativa não deve obstar a efetividade das normas constitucionais, será 

examinado o enfrentamento desta problemática pelo Poder Judiciário tanto do  ponto 

de vista instrumental, quanto do hermenêutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 CAMPILONGO, Celso. Op. Cit., p. 55. 
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2. CONCEITO DE LACUNA DE ACORDO COM O 

PENSAMENTO JURÍDICO NA IDADE MODERNA 

 

O Direito Moderno foi produto de uma paulatina dogmatização do Direito, 

compreendido como autopoiético, capaz de se produzir partindo de critérios, 

programas e códigos de seu próprio ambiente. E apenas neste contexto que foi 

possível identificar com maior notoriedade a problemática das "lacunas jurídicas"13. 

Neste sentido, não se irá aqui fazer um apanhado histórico sobre lacuna 

jurídica, pois para isto seria necessário um estudo autônomo14. Assim, será dado 

destaque para o contexto histórico no qual esta problemática veio à tona, 

representando, até hoje, um tema que traz inquietude aos juristas.  

O destaque das lacunas jurídicas está diretamente envolvido com a noção de 

Direito como sistema e sua caracterização lógica como completo ou incompleto. 

Desta forma, serão abordadas, primeiramente, as bases para a construção das 

aporéticas lacunas jurídicas, para, finalmente, compreendermos melhor o instituto.  

 

2.1. Construção do Direito como sistema  

 

Como ponto de partida, antes de se falar sobre lacuna, converge-se com os 

autores que apontam a necessidade de falar do Direito como um sistema15, por se 

tratar a lacuna um problema eminentemente sistemático16, pois, é "evidente que a 

                                                           
13

DINIZ, Maria Helena. As lacunas no direito. 8ª edição. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 13. 
14

 Para aprofundamento recomenda-se profícuo estudo realizado pela professora Maria Helena Diniz: 
As Lacunas no Direito, publicado pela Editora Saraiva. Neste trabalho foi utilizada a 8ª edição, 2007, 
São Paulo. 
15

 Para Norberto Bobbio, a noção de sistema corresponde à "uma totalidade ordenada, um conjunto 
de entes entre os quais existe uma certa ordem. Para que se possa falar de uma ordem, é necessário 
que os entes que a constituem não estejam somente em relacionamento com o todo, mas também 
num relacionamento de coerência entre si. Quando nos perguntamos se as normas que o compõem 
estão num relacionamento de coerência entre si, e em que condições é possível esta relação" 
(BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos 
Santos, 6ª edição, UnB, Brasília,1995, p. 71) 
16

 DINIZ, Maria Helena. Op. Cit. p. 22.  
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possibilidade da lacuna constituir um problema, tendo em vista a sua teorização, 

depende de uma consciência da mobilidade e temporalidade do sistema"17. 

As ideias de completude, abertura ou fechamento do sistema é que 

possibilitam a formulação de uma definição explícita de lacunas, como destaca 

Alchourrón e Bulygin, localizando seus "vazios": 

Por outra parte, tem sido considerado que o direito tem algum tipo de ordem 
sistemática, pois a sistematização das disposições jurídicas é 
tradicionalmente considerada como uma tarefa importante, que compete 
tanto ao legislador (na codificação do direito), como ao cientista (na 
dogmática jurídica). Enquanto sistema de normas o direito deve adequar-se 
a certas pautas de racionalidade; coerência interna das normas assim como 
sua compatibilidade mútua, são exemplos de tais exigências básicas. (...) 
Um papel não menos importante desempenha a ideia de completude, que 
tem sido muito debatida pelos juristas e filósofos do direito pelo tema 
"lacunas do direito".(...) A partir do problema concreto da ciência jurídica, 
esboçamos um modelo simplificado de um sistema jurídico a fim de mostrar 
o funcionamento do conceito de lacuna (completude normativa) na ciência 
do Direito. A generalização dos elementos constitutivos do modelo 
possibilita formular uma definição explícita de lacuna. Esta definição põe de 
manifesta a estrutura relacional do conceito de completude (e lacuna): é 
uma relação entre um conjunto de normas (sistema normativo), um conjunto 
de circunstâncias fáticas ou casos possíveis (um universo de casos) e um 

conjunto de respostas e soluções possíveis (um universo de soluções).
18

  

Tércio Sampaio Ferraz Jr. traz as origens gregas do vocábulo sistema (syn-

istemi) significando aquilo que é construído. Uma totalidade que apontava para uma 

ordem determinada. O termo foi empregado por Platão e Aristóteles no sentido de 

algo organizado. Pelos estóicos, o termo sistema servia para designar o conceito de 

cosmos, ação planejada e racional. Os romanos, no entanto, não se utilizaram do 

termo por desconhecimento, tanto que utilizavam a noção de "corpo jurídico" pelo 

seu corpus juris civile, e não systema juris civile19. 

No latim, tendia-se, como destacou Mário Losano, a subistutuí-lo por 

construere, structura, que são metáforas da arquitetura20.  No direito o termo sistema 

entrou sob a influência bizantina, mas o sentido de ordenação do material jurídico 

vem desde a época clássica (II a.C). 

                                                           
17

 Idem, p. 22. 
18

Tradução livre. ALCHOURRÓN, Carlos E; BULYGIN, Eugenio. Introducción a la metodología de 
las ciencias jurídicas y sociales. Buenos Aires: Ed. Astrea de Rodolfo Depalma Y Hnos., 1974., p. 
22/23. 
19

 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Teoria Geral do Direito - Sistema Jurídico e Teoria Geral dos 
Sistemas. Curso de Extensão promovido pela Associação dos Advogados de São Paulo, 1973, aulas 
dos dias 12, 14 e 16 de março de 1973, p. 4. 
20

 LOSANO, Mário Giuseppe. Sistema e estrutura no direito. v.1. Trad. de Carlo Alberto Dostoli. 
São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 3. 
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A ausência do termo no latim clássico não significa, contudo, a ausência do 

conceito, lembrando que o direito romano não se trata, como bem lembra Losano, 

um bloco monolítico e que possuiu diversas fases de desenvolvimento21. 

O vocábulo só veio a ressurgir em meados dos séculos XVI e XVII com a 

Teoria da Música e com a Teologia ("Summa Theologica"). No século XVIII, por obra 

do jusnaturalismo, e na ciência em geral por Christian Wolff, entendia-se sistema 

como nexus veritatum, apoiando-se na correção formal e na perfeição da dedução. 

Lambert, por sua vez, em Fragmentos de sistemalogia, estabeleceu o sistema como 

um conceito geral e abstrato, como um modelo mecânico no qual o todo é a soma 

das partes e em si mesmo fechado, isto é, as relações das parte se davam por 

regras próprias22. 

Para Kant, sistema não significava uma mera agregação, de forma que o 

sistema representado pelo todo, precede a soma das partes, não permitindo a 

composição ou decomposição sem a perda da unidade central. Hegel e Eisler 

empregam o vocábulo como a interdependência ordenada e totalizante das partes. 

Assim, a palavra sistema toma conta da terminologia científica no século XVIII em 

diante23. 

Tércio, no entanto, buscou a definição de sistema primeiramente definindo 

seu oposto, ou seja, definindo lacuna no direito. Sem entrar no mérito da existência 

ou não das lacunas, utiliza-se do conceito elaborado por Karl Engisch: "lacuna é 

uma incompletude insatisfatória no seio de um todo. Aplicado ao Direito, o conceito 

de lacuna significa que se trata de uma imperfeição insatisfatória no seio de um todo 

jurídico"24. 

Essa imperfeição insatisfatória seria uma ausência de plenitude que não 

deveria ocorrer, mas que pode ocorrer. Isto está transposto no art. 4º do Código 

Napoleônico, que cristaliza o princípio da proibição do non liquet, isto é, o juiz está 

proibido de se recusar a julgar sob a alegação de obscuridade ou insuficiência da lei. 

                                                           
21

 Idem, p. 22. 
22

 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Ob. cit. p. 04. 
23

 Idem, p. 04. 
24

 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento Jurídico. 8ª edição. Trad. de J. Baptista Machado. 
Lisboa: fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 276. 
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Tércio também recorre a Amedeu Conte, que entende existir uma definição 

geral de lacuna, consistente na ausência de uma norma, ou, mais genericamente, na 

ausência de alguma coisa25. 

Engisch traz teoremas que foram utilizados por muitos juristas para justificar 

que o sistema jurídico é completo e fechado. Por isso Tércio partiu de lacuna para a 

compreensão de sistema.  

Estes teoremas pregam pela inexistência da lacuna jurídica por haver meios 

para sua colmatação, seja por cláusulas gerais, seja por mecanismos interpretativos 

e até processos criativos devidamente autorizados, como no caso da legislação 

suíça2627. Embora, assim como Engisch, divirjamos deste posicionamento, isto 

demonstra a clara ligação entre lacuna e sistema, conforme a tática de Tércio. 

Com os entendimentos acima, percebe-se que o sistema relaciona-se com a 

noção de nexo, completude, fechamento e método, especialmente quando se trata 

de um sistema coeso, conforme ensina Karl Larenz: "A ideia de sistema significa o 

desabrochar de uma unidade numa diversidade, que desse modo se reconhece 

como algo coeso do ponto de vista do sentido."28. 

Larenz coloca que esta unidade pode ser pensada de duas maneiras 

diferentes: a primeira como um organismo - unidade significativa que habita a 

diversidade e que só nela e com ela se manifesta - e a segunda como uma intuição. 

Num sistema orgânico todos os elementos constitutivos gravitam em volta de um 

centro, e a unidade repousa na relação destes elementos com o centro, o que se 

assemelha a um círculo.29 

Posto isto, o sistema pode ser visto sob diversas perspectivas e ter 

determinadas características. Estruturalmente será fechado quando a introdução de 

um novo elemento obriga a mudança de regras, como, por exemplo, introduzir uma 

nova peça num jogo de xadrez, um "burro" ao lado do cavalo. Uma nova regra deve 

ser criada para determinar como serão os movimentos do burro no jogo, por 

                                                           
25

 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. Cit., p. 12. 
26

 ENGISCH, Karl. Op. cit. p. 278. 
27

 Faremos referência à legislação suíça mais adiante. 
28

 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. trad. Jose Lamego. Lisboa : Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1997, p. 22. 
29

 Idem, p. 22. 
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exemplo30. A contrario sensu, será aberto quando se puder encaixar elemento 

estranho sem necessidade de modificar sua estrutura. 

O sistema é completo quando contém norma que regula todos os casos e 

retrospectivo quando se refere a fatos que circunscreveu. Logo, em tese, o sistema 

jurídico é completo, fechado e retrospectivo31. 

Lourival Vilanova define um sistema completo, sintaticamente, como duas 

normas contrárias não podendo serem ambas válidas, semanticamente, com relação 

ao objeto em referência. Ou seja, repartindo o universo da conduta humana em três 

modalidades deônticas, toda ocorrência de conduta alojar-se-á nalgum dos três 

modais: obrigatório, proibido e permitido32.   

Se a completude é perfeita, já parte para um julgamento axiológico. A 

completude de um sistema não significa perfeição e muito menos que não é 

suscetível de mudanças. 

Como afirma Vilanova, o juiz não tem o indeclinável dever de julgar porque o 

sistema é completo, mas sim porque o sistema é completável, daí o juiz deve julgar 

qualquer conflito de interesses que chegue processualmente às suas mãos33. Ou 

seja, existe a completude por haver o dever de julgar. 

Conforme Alchourrón e Bulygin, tanto as ditas ciências formais como as 

empíricas se opera o mesmo conceito de sistema. A diferença entre as ciência se dá 

na deleção dos enunciados primitivos do sistema. No caso, o Direito trata de uma 

ciência formal, de modo que seus enunciados primitivos são "verdades evidentes" e 

não possuem conteúdo empírico34.  

Na concepção moderna, qualquer conjunto de enunciados pode servir de 

base para um sistema axiomático, desde que este conjunto seja finito. Sua 

compatibilidade, se são verdadeiros ou falsos, completos ou incompletos, e outras 

                                                           
30

 DINIZ, Maria Helena. Op. Cit. p. 25. 
31

 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Op. Cit., p. 14. 
32

 VILANOVA, Lourival. As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo. 4ª edição. São 
Paulo, Editora Noeses, 2010, p. 193. 
33

 Idem, p. 208. 
34

 ALCHOURRÓN, Carlos E; BULYGIN, Eugenio. Op. Cit., p. 85. 
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características implicam na esfera da coerência do sistema, mas não em sua 

existência35. 

O ressurgimento do conceito de sistema na ciência jurídica apareceu, 

primeiramente, com o direito natural. Sob a luz do jusnaturalismo, o sistema jurídico 

era solidificado por princípios do direito natural, com influência de Grócio, Pufendorf 

até Kant e Fichte36. Isto é, neste época, a ciência do direito não pretendia 

exatamente descrever as regras efetivamente vigentes, mas sim as regras ideais, 

como elas deveriam reger a sociedade. 

No entanto, o conceito de sistema jurídico sofreu uma importante e 

irreversível mudança pós revoluções burguesas, movimento codificador e todas as 

correntes ou escolas daí originadas.  

O século XIX representou, ao mesmo tempo, a destruição e o triunfo do 

pensamento sistemático legado pelo jusnaturalismo, que baseava sua força na 

crença ilimitada na razão humana, não estando presos à fonte positiva do Direito37. 

O que a razão representou para os jusnaturalistas passou a ser substituído pelo 

fenômeno histórico, surgindo a dogmática moderna38. 

As doutrinas do direito natural foram deixadas de lado para uma nova 

concepção de sistema jurídico, cristalizado na dogmática jurídica. Importa para este 

novo sistema as normas jurídicas do direito positivo, postas por um legislador 

humano, e não princípios imutáveis de um Direito Natural:  

Em realidade, não importa o que os homens (inclusive os juízes) façam, se 
não o que devem fazer em conformidade com as normas legisladas. Não é 
de se estranhar, pois, que as propriedades formais do sistema,  tais como a 
coerência, a completude e a independência de seus axiomas, absorvam 
grande parte dos interesses do jurista dogmático.

39
 (Trad. Livre) 

Quando se referem ao sistema jurídico, os autores utilizam da noção de 

conjunto normativo:  

Um conjunto normativo é um conjunto de enunciados tais que entre suas 
consequências há enunciados que correlacionam casos com soluções. 

                                                           
35

 Idem, p. 86. 
36

 Idem, p. 89. 
37

 FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Função Social da Dogmática Jurídica. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 1980, p. 50. 
38

 Idem. p. 57. 
39

 Tradução livre. ALCHOURRÓN, Carlos E; BULYGIN, Eugenio. Op. Cit., p. 90. 
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Todo conjunto normativo que contém todas as suas consequências, é , pois, 
um sistema normativo.

40
 (Trad. Livre) 

Assim, o sistema normativo teria a função de estabelecer correlações 

dedutivas entre casos e soluções. Isto é, diante de um enunciado descritivo de um 

caso se deduz o enunciado de uma solução, tudo pelo sistema normativo. O sistema 

jurídico seria, pelos autores, uma subclasse do sistema normativo.  

Somado a essa concepção sistemática do direito, o Direito foi se solidificando 

cada vez mais como Direito escrito, aumentando a quantidade de leis no intuito de 

obter mais segurança e precisão de seu entendimento.  

A possibilidade de confronto de diversos sistemas cresce e com isso também 

aumentam as possibilidades de fontes. Tércio chama atenção de que houve uma 

inversão e o Direito escrito então passou a se sobrepor ao direito não escrito, para o 

que contribuiu o Estado absolutista e o desenvolvimento progressivo da 

concentração do poder de legislar do Estado.41 

A concepção do Direito como um sistema normativo não foi apenas uma 

tendência teórica, mas evidentemente esteve ligada às necessidades de segurança 

da sociedade burguesa que lutava para implementar a ideologia liberal. Assim, 

decisões lastreadas na lei evitam arbitrariedades e corroboram para a estabilidade 

social. 

Neste sentido, esta concepção tratou de entender o Direito como um sistema 

fechado, do qual decorre a exigência de acabamento, ou seja: a ausência de 

lacunas. O Direito, portanto, é uma totalidade que tende a se fechar em si mesmo, e, 

portanto, lacunas aparentes devem sofrer correção no ato interpretativo e não por 

criação de lei nova, mas por "redução de um caso dado à lei superior na hierarquia". 

Ou seja, leis mais genéricas contêm, logicamente, as outras na totalidade do 

sistema. Sob este viés, toda lacuna é uma aparência42, ou, toda lacuna é temporária. 

O sistema jurídico abordado pela visão dogmática é, portanto, manifestação 

de uma unidade perfeita e acabada, o que marca, por exemplo, a Jurisprudência dos 

Conceitos, que será abordada posteriormente. 

                                                           
40

 Tradução livre. Idem, p. 92. 
41

 FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Op. Cit., p. 59. 
42

 Idem. p. 71. 
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O pensamento sistemático, um vez tendo sido instaurado no Direito 

modificará para sempre a concepção jurídica, que sempre será pensado como  um 

conjunto coerente de regras. Desta forma, toda antinomia insuperável ou injunção 

paradoxal assinalaria a morte do direito43. Daí ser aporético o tema das lacunas. 

No entanto, como destaca Tércio, se se entende pela existência de lacunas, 

há um sentido prospectivo do sistema. Ou seja, o direito também aparece como 

critério de avaliação da realidade, ou seja, um conjunto de critérios com sentido 

prospectivo. Sob este aspecto o sistema jurídico apareceria aberto, incompleto e 

prospectivo, por estar aberto para o que vem44. 

Ou seja, uma lei, quando elaborada, não se projeta apenas ao momento e às 

necessidades de quando foi editada, mas ao longo do tempo é sistema de avaliação 

amplo e aberto. 

É neste sentido que se construiu a contraposição ao formalismo jurídico, na 

primeira metade do século XX. Isto se demonstra pelas diversas escolas que foram 

construídas no intento de se fundar uma ciência jurídica sobre base empírica: a livre 

investigação científica, jurisprudência de interesses, o movimento do direito livre, 

escolas sociológicas, realismo norte americano e escandinavo. 

A oposição entre norma e realidade, o que marca a Dogmática Jurídica do 

século XX demonstra a necessidade constante de rever o pensamento dogmático, 

vez que o Direito, que não se resume apenas em suas normas, exige uma 

reformulação constante dos próprios conceitos de sua dogmática.45  

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 CHEVALIER, Jacques. O Estado pós moderno. Coleção fórum Brasil-França de Direito Público. 
Tradução de Marçal Justen Filho. Ed. Forum, Belo Horizonte, 2009, p. 170. 
44

 FERRAZ JR. Tércio. Teoria Geral do Direito - Sistema Jurídico e Teoria Geral dos Sistemas. 
Curso de Extensão promovido pela Associação dos Advogados de São Paulo, 1973, aulas dos dias 
12, 14 e 16 de março de 1973, p. 15. 
45

 FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Função Social da Dogmática Jurídica. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 1980, p. 79. 
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2.2. O Movimento Codificador 

 

Posta a noção básica de direito como sistema, faz-se necessário situá-lo na 

construção do pensamento jurídico moderno. Isto é, a noção de sistema jurídico se 

modificou conforme foram se desenvolvendo novas relações sociais, tornando a 

sociedade um ambiente mais heterogêneo e complexo. 

A noção de sistema jurídico como completo, fechado e retrospectivo, na 

classificação já mencionada de Tércio, foi construída como aparato necessário à 

sociedade no contexto das revoluções burguesas, que tinham como meta, entre 

outras questões, a implantação do liberalismo econômico. 

Sob esta perspectiva, o Direito passa a ser visto como um regulador de todas 

as circunstâncias apenas no Renascimento, com a dessacralização do Direito 

proveniente da Id. Média devido à retomada da racionalidade por meio do 

jusnaturalismo. Não por acaso, como já dito, esta nova visão do direito vem com a 

concepção sistemática da ciência jurídica. 

O jusnaturalismo em seu âmbito moderno diferencia-se do Direito Natural da 

Antiguidade não por se utilizar da razão, pois ambos se utilizavam, mas por se 

distanciar de uma ordem cósmico-sagrada. A origem do jusnaturalismo moderno, 

portanto, está na natureza humana de forma absolutamente racional, como a 

geometria, e, por isto auxiliou na dessacralização do Direito medieval. 

Este pensamento jurídico aliado ao ideário iluminista, que no campo político e 

econômico resultou na adoção ideológica do liberalismo, impulsionou as Revoluções 

inglesa (mais antiga), francesa e americana, quando surge a ideia de uma 

Constituição Política, com o propósito de assegurar a efetividade dos Direitos 

Naturais, revelados pela razão. Portanto, quem detém o poder é o que 

legitimamente produz a norma.  

Neste sentido que ocorre a ascensão do direito escrito, especialmente a partir 

dos séculos XVI e XVII, com o aparecimento do estado absolutista, o monopólio do 

soberano na produção das leis e o consequente (re)aparecimento do princípio da 



24 

 

separação dos poderes, o que será retomado posteriormente. Estes fatores 

propiciam ao Direito mais segurança e precisão, ao mesmo tempo em que se 

explicitam as limitações inclusive ao poder do Estado. O fenômeno da positivação 

pelos parlamentos passa a ter, portanto, importância capital. 

Daí decorre o exaurimento do jusnaturalismo enquanto paradigma, pois, após 

a positivação dos Direitos Naturais, só era permitida a alusão a tais direitos quando 

escritos.  

Por propor uma espécie de sacralização do direito positivo, a sua cristalização 

como discurso legitimador do direito moderno foi o grande passo para a formação da 

mentalidade positivista, que veio a se tornar hegemônica na teoria jurídica a partir do 

século XIX, até os dias de hoje, especialmente na cátedra do direito. 

Neste contexto surge a proibição do non liquet, isto é, o julgador não pode se 

eximir de dirimir um conflito, como ocorria na Antiguidade. O artigo 4º46 do Código 

Napoleônico (no ordenamento brasileiro consta nos artigos 4º47 da Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro- LINDB e 14048 do Código de Processo Civil), sob 

influência da Escola da Exegese (que será abordada a seguir), proibia o julgador a 

deixar de decidir alegando obscuridade da lei ou omissão. Ou seja, o sistema é 

completo, ou, se a Lei não disse o Direito, o sistema seria completável. 

Desta forma, o direito deixa de ser exercido como uma atividade de prudência 

e passa a ser uma atividade técnica. Esta nova ordem normativa, com as 

codificações, propiciou a construção de uma série de correntes de matriz positivista 

normativista para orientar a operação do direito, a começar pela Escola da Exegese, 

até o extremo legalismo, sendo o mote destas correntes a neutralização do Poder 

Judiciário. 

                                                           
 
46

 "Article 4 : Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance 
de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice." 
47

 "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." 
48

 "Art. 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento 
jurídico.   
Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei." 
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Assim, o dogma da completude desenvolve-se concomitante à monopolização 

do Direito por parte do Estado, lançando as bases para a "confiança cega na 

suficiência das leis" e "fetichismo da lei", características da Escola da Exegese49. 

2.2.1.  Escola da Exegese 

Esta escola de interpretação tem suas origens na França, sendo uma das 

primeiras correntes juspositivistas de interpretação, que não deixa de ser evolução 

do método gramatical com antecedentes que remetem aos glosadores e 

comentaristas da Idade Média. 

Prima pela preconização da vontade do legislador na elaboração da lei. Trata-

se de método que não leva em conta a organização política, econômica e social da 

sociedade, pois parte do pressuposto que o legislador já inseriu estas questões no 

ordenamento.  

Faz referência ao "espírito legislador" como recurso metafísico, de modo que 

em nome deste espírito proclama-se a racionalidade e onipotência do poder 

legislativo. Trata-se de verdadeiro mito da perfeita racionalidade legislativa, que, na 

verdade, permitiu a substancialização dos valores burgueses, identificando-os com 

os do povo50. 

Neste sentido, destaca o valor do direito positivo e respeito à lei escrita como 

meio de fornecer segurança frente às arbitrariedades do absolutismo monárquico 

recém abolido.   

Portanto, a interpretação por esta escola cinge-se em decifrar qual a 

verdadeira intenção do legislador ao editar a norma, de modo que a aplicação de 

qualquer outra metodologia interpretativa seria um meio de distorcer a norma e 

recair no subjetivismo decisório. O juiz realiza atividade descritiva e não criativa, 

racional e não valorativa, tudo em nome da segurança. 

                                                           
49

 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos 
Santos, 6ª edição, UnB, Brasília,1995, p. 121. 
50

 WARAT, Luís Alberto. Introdução geral ao direito. Porto Alegre, RS: Fabris, 1994, p. 67/68. 
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O reflexo disso nas faculdades de direito foi um ensino limitado ao estudo da 

lei, mais especificamente do Código Civil Francês, empobrecendo, de outro lado, as 

reflexões teórico-filosóficas, transformando juristas em operadores do direito, que 

então se resumia à lei. 

As defasagens metodológicas desta escola provocaram sua decadência a 

partir da segunda metade do século XIX, na medida em que as soluções legislativas 

não mais respondiam as complexidades sociais e muito menos concretizavam 

justiça. 

Lembre-se que o método exegético de certa forma perdura até hoje, e, como 

bem destacado por Luís Alberto Warat51, constitui uma dimensão simbólico-

imaginária do político, e não uma orientação que responda às necessidades técnico-

jurídicas. A natureza positivista dos ensinamentos das faculdades de direito que 

ainda persiste, dá continuidade a esta dimensão simbólica da exegese. 

Sendo assim, o pensamento sistemático iniciado com a concepção moderna 

do jusnaturalismo chega a seu auge no século XIX, com a escola da exegese, 

contribuindo para a dogmatização jurídica que conhecemos. 

Cumpre destacar que, também de matriz positivista mas com uma 

embrionária inclinação sociológica, na Alemanha, surge Escola Histórica ainda no 

século XIX, combinando os métodos histórico e sistemático, cujo principal nome é 

Friedrich Karl Von Savigny.  

Insta consignar de que início, como bem destaca Larenz52, Savigny possuía 

rumo positivista-legalista, por rejeitar, a priori, a interpretação extensiva e restritiva. 

Buscar a finalidade de uma lei, ampliando ou limitando a sua interpretação não faria 

parte do conteúdo da norma, pois isto seria posto artificialmente pelo intérprete.  

Assim, de início, Savigny rejeita uma interpretação teleológica haja vista que o 

juiz deveria atingir não a um fim social, mas apenas "ao que nas palavras da lei, 
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 Idem, p. 70. 
52

 LARENZ, Karl. Op. Cit. p. 11. 
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segundo o seu sentido lógico, gramatical e a extrair da conexão sistemática, 

verdadeiramente encontrou uma expressão como conteúdo da sua determinação"53. 

Neste sentido, para Savigny o juiz não deveria aperfeiçoar a lei de modo 

criador, mas executá-la. Aperfeiçoar uma lei deveria ser obra do legislador, e não do 

juiz54. 

Já numa fase mais amadurecida, Savigny, demonstrando mais 

distanciamento ainda do que ocorria  na França com a Escola da Exegese, passa a 

considerar como fonte originária do Direito a comum convicção jurídica do povo, ou 

o "espírito do povo". 

Isto é, essa intuição ou sentimento do povo, de início, não estão referidos a 

uma norma ou regra, que fazem parte do raciocínio lógico, numa sistematização 

geral e abstrata. As relações da vida, como casamento, compra e venda, 

testamento, na medida em que se pensam e organizam como uma ordem jurídica 

vinculante, formam os institutos jurídicos, que, neste movimento, se convertem "na 

origem e fundamento de toda a evolução do Direito"55. Assim, os institutos jurídicos 

não são produzidos por normas ou regras. As regras, por abstração, é que são 

extraídas artificialmente da intuição global. 

Também na fase mais madura, Savigny passa a se afastar aos poucos do 

positivismo legalista quando permite a utilização da finalidade da lei numa atividade 

interpretativa, ainda que com grandes ressalvas. Assim, admite também a 

interpretação, antes rejeitada, extensiva e restritiva, nos casos de retificação de 

alguma expressão defeituosa na lei.56  

Importante salientar com relação às situações jurídicas lacunosas, Savigny 

entendia pela analogia, quando se tratava de nova situação jurídica dentro de um 

mesmo instituto jurídico. No entanto, quando nova relação jurídica, antes 

desconhecida, surge, entende Savigny que deva ser criado novo instituto jurídico, 

em semelhança aos já existentes na medida do possível. 
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 Idem, p. 12. 
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Como destacado por Larenz, Savigny na obra de maturidade liberta-se da 

estrita vinculação ao teor literal da lei em favor de uma consideração mais vigorosa 

da finalidade da lei e do nexo de significações da "convicção comum do povo" ou 

intuição57.  

A junção dos métodos histórico e sistemático fez com que se compreendesse 

que a formação de cada lei se dá num certo contexto histórico e que as normas 

devem ser compreendidas num todo englobante58. 

Desta forma, conforme Tércio, admite a Escola Histórica a mutabilidade do 

Direito: 

Para Savigny, jurista alemão considerado um dos pais da Escola Histórica 
do Direito, não será a lei, norma racionalmente formulada e positivada pelo 
legislador que será primariamente o objeto de ocupação do jurista, mas a 
convicção comum do povo (o “espírito do povo”), este sim a fonte originária 
do direito, que dá o sentido (histórico) ao direito em constante 
transformação.

59
. 

Como bem observado por Warat60, o método histórico é, na realidade, uma 

variante do método exegético. Ambos os métodos possuem como material de 

interpretação o direito positivo em diferentes concepções.  

Para a escola exegética francesa ele se encerraria no Código Civil, enquanto 

que para a Escola Histórica alemã, o direito positivo não se apresentaria como 

codificado, mas disperso nos costumes germânicos e no Direito Romano que 

participava da vida jurídica alemã como direito vigente. Warat elucida a questão 

dizendo que o costume é visto pela Escoa Histórica como uma "entidade metafísica, 

estrutura eterna e presente em nosso espírito"61. 

Inclusive por isso, neste trabalho, focou-se mais no Direito Francês pós 

revolucionário, por ser mais próximo ao nosso no sentido de dar mais valor ao direito 

escrito. 
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 Idem, p. 19. 
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 Idem, p. 18. 
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 FERRAZ, JR. Tércio. Introdução ao Estudo do Direito. Atlas. 7ªed. São Paulo, 2013, p. 51. 
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 WARAT, Luís Alberto. Op. Cit., p. 71. 
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 WARAT, Luís Alberto. Mitos e teorias na interpretação da lei. Porto Alegre, RS : Síntese, 1979, 
p. 78. 
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Sendo assim, não abandonou os moldes da dogmática jurídica, vez que não 

aceitava a vinculação com categorias extra-sistemáticas, ou seja, não aceitava a 

vinculação a referências estranhas ao ordenamento jurídico vigente, a não ser à 

própria história. 

A dogmática moderna fez com que a historicidade desembocasse numa 

atividade analítica, justamente porque o homem é quem, agora, constrói sua história. 

O pensamento sistemático toma tal importância neste período que ao fim do século 

XIX e durante o século XX é levado às últimas consequências com o positivismo 

legal e formalismo jurídico62, como consequência, na Alemanha, da jurisprudência 

dos conceitos, representada principalmente por Friedrich Georg – antigo discípulo de 

Savigny – e por Rudolf Von Jhering. 

A ciência dogmática do Direito, portanto, ocupou-se, em seu ápice, em 

esmiuçar seus próprios conceitos, seu próprio mecanismo e funcionamento, tal 

como um engenheiro estuda uma engrenagem para entender o funcionamento da 

máquina63. 

Consequentemente houve uma super valoração dos diplomas normativos. 

Destaque-se que os princípios não foram eliminados. Existem princípios gerais de 

direito, mas que derivam do próprio sistema, da própria lei. Sua importância não 

advém por serem originários de um direito de um plano superior, mas por se tratar 

de uma derivação legal. 

Celso Antonio Bandeira de Mello os define como vetores normativos 

subjacentes ao sistema jurídico-positivo, não como um dado externo, mas como 

uma inerência da construção em que se corporifica o ordenamento. É que os 

diversos institutos nele compreendidos revelam a absorção dos valores 

substanciados nos sobreditos princípios. Desta forma, os princípios gerais do direito 

se infiltram no ordenamento jurídico de dado momento histórico ou traduzem o 
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 "Formalismo que como acentua Wieacker, 'constitui a definitiva alienação da ciência jurídica em 
face da realidade social política e moral do Direito.'. Não foi assim por mero acaso que o movimento 
contrposto arrancou de início, nõa do terreno da filosofia, mas da recentemente surgida ciência 
empírica da realidade social, isto é, da sociologia. (WIEACKER, apud LARENZ, Karl. Op. Cit. p. 29). 
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 FERRAZ, JR. Tércio Sampaio. Op. Cit., p. 51/55. 
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mínimo de moralidade que circunda o preceito legal, latente na fórmula escrita ou 

costumeira64. 

No entanto, na Alemanha o movimento Codificador veio um pouco mais tarde 

que o francês, com a edição do Código Civil Alemão (BGB), o que representou a 

passagem do positivismo cientificista da jurisprudência dos conceitos para o 

positivismo legalista, influenciando diversos países no século XX, incluindo o Brasil. 

A dogmática65 advém da teoria normativa do Direito (dokéin, de doutrinar, 

ensinar), portanto, o Direito se legitimaria a si mesmo, preocupado com o universo 

deontológico, não devendo buscar elementos exógenos a si para funcionar ou se 

legitimar, o que prega tanto a Escola da Exegese quanto a Histórica. Diferentemente 

da teoria interpretativa do Direito, que advém do raciocínio zetético (zetéin, de 

especulativo, questionador), priorizando-se o questionamento66. 

2.2.2. Positivismo 

Como exposto a Escola da Exegese, na França e a Escola Histórica, na 

Alemanha, as primeiras manifestações do positivismo jurídico67. Trata-se da 

segunda grande corrente do pensamento jurídico moderno, sendo a primeira o 

jusnaturalismo. Veio para dominar o século XIX e influenciar a cátedra jurídica até os 

dias de hoje. 

O positivismo jurídico se pretende científico, de modo que almeja destituir de 

metafísica da ciência jurídica, constituindo uma avaliação objetiva do direito: 

O positivismo na ciência do Direito, bem como no seu entendimento da 
ciência em geral, caracteriza-se pelo seu empenho em banir toda a 
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 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 32ª Ed., Malheiros, São 
Paulo, 2015, p. 127. 
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 "Bobbio, sobre dogmática do direito: "consiste na elaboração de conceitos jurídicos fundamentais, 
extraídos da base do próprio ordeamento jurídico e, enquanto tais, não sujeitos a revisão ou 
discussão. Com base em tais conceitos, o jurista deve extrair - realizando uma pura operação de 
dedução lógica - as normas que servem para resolver todos os casos possíveis." (BOBBIO, Norberto. 
O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito. Trad. Márcio Pugliesi, Edson Bini, Carlos E. 
Rodrigues. São Paulo: Editora Ícone, 1995, p. 220). 
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 FERRAZ, JR. Tércio Sampaio. Op. Cit., p.16/28. 
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 Embora o contexto inglês não tenha sido objeto do presente estudo, por primar pelo direito 
costumeiro e não legislado, tem-se que Benthan, com sua ética utilitarista, e Austin, representam 
também raízes do positivismo jurídico. Na Europa continental e em sua área de influência, a 
implantação dos Estados de Direito ou Estados Liberais envolveu o processo de redução do direito à 
lei, em detrimento ao direito românico e costumeiro. 
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metafísica do mundo da ciência e em restringir rigorosamente esta última 
aos fatos e às leis desses fatos, considerados empiricamente

68
.  

Esta postura revela como paradigma as ciências exatas, e, nesta medida, 

positivismo não deixa de ser um naturalismo69. Desta forma, a ciência do Direito será 

considerada uma verdadeira ciência quando, assim como a ciência da natureza, se 

fundar sobre fatos indubitáveis. 

Sistematicamente falando, o positivismo jurídico compreende o direito como 

um sistema piramidal de normas, com base em hierarquia e subordinação para 

aferição de validade, tal como aborda Hans Kelsen. Típica construção tendo como 

paradigma as ciências exatas. 

A ciência do Direito, segundo Kelsen, não tem a ver com a confuta efetiva do 

homem, mas com o prescrito juridicamente. Diferentemente da sociologia, não é 

ciência de fatos, mas uma ciência de normas. Como colocado por Larenz: "Só se 

garante o seu caráter científico quando se restringe rigorosamente à sua função e o 

seu método se conserva puro de toda a mescla de elementos estranhos à sua 

essência"70. 

Com o movimento codificador, o que antes, que antes era buscado nos 

costumes de cada região ou no direito romano, foi unificado nos Estados por meio 

de uma legislação organizada em códigos e que deveria regular as relações sociais 

em sua totalidade, nada deixando ao arbítrio do intérprete. 

No entanto, importante lembrar que a longevidade do positivismo jurídico se 

deve à sua constante mutação ao longo do tempo. Isto porque o legalismo pregado 

pela Escola da Exegese, e o formalismo da Jurisprudência dos Conceitos, em dado 

momento, foram sendo substituídos pelo positivismo sociológico. 

A Escola da Exegese, que propunha basicamente uma interpretação 

gramatical da lei, culminou no positivismo legalista, que somente era capaz de 

enxergar o direito na lei, nos códigos e finalmente na intenção do legislador. 
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 LARENZ, Karl. Op. Cit., p. 46. 
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 LARENZ, Karl. Op. Cit., p. 93. 
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No quadro alemão, a Escola Histórica, seguida da Jurisprudência dos 

Conceitos, culminou na construção de um positivismo normativista, pelo qual a 

função jurisdicional deveria ser exercida de maneira objetiva e imparcial, em 

atenção, logicamente, à neutralidade do juiz, buscando o sentido original da norma. 

Com isso, o discurso jurídico foi adquirindo um viés cada vez mais formalista, sem 

lugar para argumentos axiológicos ou teleológicos. 

Tanto o viés legalista e normativista, embora de origens distintas, só admitem 

a modificação do direito pelo legislador, não permitindo qualquer impulso criativo do 

Poder Judiciário. 

O positivismo legalista e formalista, por pregar a neutralidade científica do 

juiz, possui um discurso jurídico despolitizado, que servia, até então, aos propósitos 

dos Estados Liberais. Com a crise dos Estados Liberais, logicamente que este 

discurso também se estremeceu. 

Contudo, no típico movimento parabólico, o pensamento jurídico positivista, 

leia-se como o positivismo legalista e normativista, começou a ser questionado, 

quando então passou a surgir uma série de correntes doutrinárias e de 

hermenêutica que exerciam verdadeiro contraponto à ideia de completude do 

sistema jurídico. 

Portanto, a decadência das primeiras escolas de interpretação de matriz 

juspositivista, a Escola da Exegese na França e Escola Histórica na Alemanha, veio 

como resultado de um movimento antinormativista71, não exatamente contra a 

norma jurídica em si, obviamente, mas contra a superficialidade provocada pelas 

escolas. Assim, começaram a surgir correntes com uma concepção sociológica do 

positivismo, para tentar harmonizar a norma com o contexto ao qual está inserida, e 

de concepção germânica, objetivando a criação de uma Teoria Geral do Direito. 

No campo político, a ambiguidade do conceito do Estado de Direito e suas 

consequências pela aderência quase cega ao liberalismo também fizeram com que 

sua política fosse questionada, surgindo o Estado Social de Direito.  
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 Duguit, Planiol, Esmein, Salleiles, Gény entre outros. 
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Por uma questão de metodologia abordar-se-á, primeiramente, o 

questionamento do legalismo e formalismo, após, aprofundar sobre a problemática 

das lacunas e, no Capítulo 3 deste estudo, tratar da organização política do Estado. 

 

2.3. Questionamento do dogma da completude 

 

Importante lembrar que quando se fala em dogma da completude, deve-se ter 

em mente um sistema fechado e completo tal como concebido na construção da 

dogmática jurídica, como exposto alhures. 

Posto isto, concomitantemente à dogmatização do Direito, ocorria, no campo 

científico, a primeira Revolução Industrial, que trouxe profunda e rápida 

transformação, colaborando ainda mais para demonstrar o descompasso entre a 

legislação e o avanço da ciência. Isto porque as produções legislativas que 

vigoravam na época se basearam numa sociedade eminentemente agrícola e pouco 

industrializada e, no entanto, como toda legislação, almejava perdurar no tempo72. 

Com a crescente desigualdade social fruto do modelo econômico adotado, 

para que não houvesse o completo colapso social, começava a surgir a 

preocupação em lutar contra a exploração de classes. Após a segunda Revolução 

Industrial, na mesma toada, urge a necessidade de lidar com os dilemas éticos 

trazidos pela biotecnologia e demais questões oriundas do avanço da ciência, e, no 

cenário pós II Guerra Mundial, toma importância a defesa dos direitos humanos. 

Neste contexto surgirá o chamado "pós-positivismo" ou 

"neoconstitucionalismo", mas, muito antes disso, outros métodos hermenêuticos 

foram criados para tentar remediar alguns dos problemas trazidos pela concepção 

de Direito Positivo de matriz dogmática, especialmente com relação à questão das 

lacunas jurídicas. Assim, diversos postulados do positivismo jurídico e mesmo do 

positivismo científico, começaram a ser questionados diante da insuficiência na 

abordagem jurídica. 

Miguel Reale descreve este momento como 
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A busca do essencial e do concreto surge, assim, com uma exigência 
indeclinável dos novos tempos. Há um chamado vivo para a Filosofia do 
Direito, porque está em jogo o destino mesmo das hierarquias axiológicas 
de cuja estabilidade os códigos eram ou ainda se pretende sejam reflexos

73
.  

Neste momento, chamado "ventania romântica" por Miguel Reale74, surgem 

uma série de correntes e escolas que afirmam cada vez mais a exigência de uma 

ciência jurídica concreta, ligada aos processos axiológicos e históricos, econômicos 

e sociais. 

Na Alemanha, de acordo com Karl Larenz75, na tentativa de abandonar o 

positivismo, houve uma renovação da filosofia alemã tendo como precursor Rudolf 

Stammler. Nesta renovação há basicamente uma síntese de duas correntes 

espirituais representadas pelo jusnaturalismo e o historicismo76, que desembocou 

nos movimentos ou correntes do neokantismo (com as obras de Binder, Lask, 

Gustav Radbruch, Max Ernst Mayer, etc.), do neohegelianismo (com Binder, 

Schöfeld, Dulckeit) e da fenomenologia (com Reinach, Husserl e Welzel).  

Larenz esclarece que para Gustav Radbruch, quando se fala em "vontade do 

legislador", não se trata da vontade psicológico empírica de certas pessoas, pois isto 

significaria a personificação do conteúdo total da legislação, de modo que a lei, 

neste caso, reflete uma consciência unitária ficcionada, o que se vê na escola 

exegética. 

Para Radbruch, portanto, a interpretação jurídica, diferentemente da exegese, 

não se trata de recapitular algo já pensado antes pelo criador da lei, mas 

pensar até o fim de algo pensado", tornando visível o conteúdo de sentido 
imanente de uma proposição jurídica, “e só se pode atingir esse conteúdo 
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 REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 1980.p.7. 
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 Idem, p. 5. 
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 LARENZ, Karl. Op. Cit. p. 113. 
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 "(...) 1ª Doutrina segundo a qual a realidade é história (desenvolvimento, racionalidade e 
necessidade) e todo o conhecimento é conhecimento histórico; foi expressa por Hegel (cf. 
especialmente Gerchichte der Philosophie, I, intr.) e por Croce (La storia come pensiero e come 
azione, 1938, p. 51). Essa é a tese fundamental do idealismo romântico, que supõe a coincidência 
entre finito e infinito, entre mundo e Deus, e considera a história como realização de Deus. (...). 4ª. A 
corrente da filosofia alemã que, nos últimos decênios do século XIX e nos primeiros do século XX, 
debateu o problema crítico da história. O fato de, no século XIX, as disciplinas históricas terem sido 
alçadas ao nível de ciência criva um problema análogo ao que Kant se propusera a respeito das 
ciências naturais: o problema da possibilidade da ciência histórica, ou seja, sua validade.". Excertos 
da definição do verbete "historicismo". (ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução da 
1ª edição brasileira coordenada e revista por Alfredo Bossi; revisão da tradução e tradução dos novos 
textos por Ivone Castilho Benedetti. 5ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 589.) 
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na medida em que o refere aos fins subjacentes ao mesmo e, em última 
análise, à ideia de Direito, e tendo simultaneamente em atenção as 
necessidades jurídicas em mutação.

77
 

Desta forma, o conceito positivista de ciência - que ainda exerce influência na 

compreensão da ciência jurídica sobre si própria -, começa a demonstrar sua 

insuficiência, ao menos para o grupo das "ciências históricas" e "ciências do 

espírito", como também colocado por Larenz78.  

Continua o autor, acertadamente, explicando que na verdade esta 

insuficiência se deve ao fato de que o conceito positivista de realidade é demasiado 

acanhado. A ordem jurídica, como uma forma espiritual, possui este caráter do real, 

daí a insuficiência do método positivista científico:  

Um Direito positivo é. É ainda que não no espaço, em todo o caso no tempo 
- e mais precisamente no tempo histórico. Tem o modo de ser do valer. Não 
podemos, por conseguinte, reduzí-lo a processos materiais ou a processos 
psíquicos.

79
  

Destaque-se que também como produto das duas correntes espirituais 

expostas por Larenz, constituiu-se a sociologia positivista, como reação ao monismo 

estatal e dogma da completude, disseminados pelo positivismo normativista. 

Na toada desta virada sociológica, na França, o movimento crítico tomou 

força com a chamada Escola da Livre Investigação Científica, tendo como maior 

representante François Geny, que considerava que 

O direito é algo demasiado complexo e mutável para que um indivíduo ou 
uma assembleia, embora investidos de autoridade soberana, possam 
pretender fixar de imediato seus preceitos de modo a satisfazer todas as 
exigências da vida jurídica.

80
. 

Já na Alemanha, a batalha contra o tradicionalismo jurídico em nome da 

sociologia e da livre pesquisa foi levantado principalmente por Hermnann 

Kantorowicz, que, em 1906, sob o pseudônimo de Gnaeus Flavius, lançou um 

manifesto intitulado "A luta pela ciência do direito".  
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Este manifesto indicava que o Direito Livre, extraído da vida social, também 

tinha o condão de representar uma ordem normativa, positiva e eficaz, de origem 

não estatal, e que só ele poderia preencher as lacunas da legislação.  

Estas e outras escolas, em sua maioria derivadas da sociologia jurídica, ao 

questionar o monismo estatal e admitir a existência de antinomias e lacunas no 

sistema, começam a introduzir instrumentos e novos mecanismos decisórios para 

chegar na solução, como forma a atualizar o Direito consoante à evolução social.  

A seguir serão brevemente abordadas algumas escolas de interpretação que 

foram importantes para se chegar no efetivo questionamento da completude do 

sistema e admissão das lacunas, que conforme se constatará, casam com o 

desenvolvimento das novas organizações estatais de Estado Social de Direito e 

Estado Social Democrático de Direito. 

2.3.1.  Escolas de matriz positivista sociológica 

Trata-se de uma vertente do positivismo que trabalha na busca da finalidade 

social, de cunho teleológico, na tentativa de superar um pensamento legalista e 

formalista, na contramão da Escola da Exegese e da Jurisprudência dos Conceitos. 

A Escola Histórica, admitia a historicidade apenas na elaboração do direito 

pelas leis, diferentemente do positivismo sociológico, que permitia a aplicação da 

historicidade também na hermenêutica, característica típica das correntes e 

doutrinas influenciadas pela sociologia jurídica.  

Desta forma, a consciência de que o direito tem uma função social e que as 

suas normas devem perseguir esta função, significou atrelar o sentido das normas 

aos valores dominantes de uma sociedade: o direito como instrumento de justiça 

social. Assim, o juiz não era mais apenas um operador do direito, pois perseguia, em 

suas decisões, a realização dos ideais políticos de uma sociedade.  

Não se tratava mais somente adequar a sociedade à norma, mas adequar a 

norma à sociedade na busca dessa finalidade social, libertando da inércia de 

conceitos tradicionais e da literalidade da lei. 
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Nesta perspectiva, a interpretação81 deixou de ser uma atividade de 

indagação das motivações do legislador, como ocorria no legalismo ou formalismo, e 

passou a ser uma atividade de escolha da via que melhor possa satisfazer os 

anseios sociais e concretizar a justiça social. 

Portanto, a interpretação é menos uma reconstrução de uma intenção parada 

no tempo e mais uma espécie de atualização e adequação à sociedade. Destarte, a 

lei não serviria tão somente para impor um comando, mas para realizar uma 

finalidade. O pensamento deontológico dava lugar a uma hermenêutica teleológica 

nesta virada sociológica da ciência do direito. 

Conforme Léon Duguit, bastante importante o questionamento do dogmatismo 

jurídico imbricado na adoração da lei: 

Eu sou daqueles que pensam que o direito é muito menos a obra de um 
legislador que o produto constante e espontâneo dos fatos. As leis positivas, 
os Códigos, podem subsistir intactos em seu textos rígidos; pouco importa; 
pela força das coisas, sob a pressão dos fatos e das necessidade práticas 
se forma constantemente instituições jurídicas novas. O texto é sempre o 
mesmo, mas fica sem força e sem conteúdo nos quais não havia pensado o 
legislador quando escreveu.

82
 

Neste sentido, o método sociológico, teleológico ou fático, ao invés do culto à 

lei, cultua os dados, cultua os fatos sociais e a realidade.  

Jeremy Bentham com sua filosofia utilitarista, Rudolf von Jhering, Paul Vander 

Eycken, o juiz Magnaud (mesmo em sua ousadia extrema), François Geny, Eugen 

Ehrlich e Hermann Kantorowicz, Félix Cohen, Alf Ross... São alguns dos vários 

nomes que fizeram parte desta virada sociológica, em contraposição ao formalismo.  

Jurisprudência dos Interesses 

Uma das mais conhecidas das escolas teleológicas tentou harmonizar justiça 

com segurança jurídica, de modo a não excluir a teoria normativa, mas tentar 
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 Interpretar, de acordo com Bobbio, significa remontar do signo à coisa significada, ou seja, 
compreender o significado do signo, individualizando a coisa por este indicada. (BOBBIO, Norberto. O 
Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito. Trad. Márcio Pugliesi, Edson Bini, Carlos E. 
Rodrigues. São Paulo: Editora Ícone, 1995, p. 212).  Numa concepção positivista, interpretar é tarefa 
da jurisprudência, remontando "dos signos contidos nos textos legislativos à vontade do legislador 
expressa através de tais signos", não admitindo, o positivismo, uma atividade criativa do juiz: trata-se 
de uma interpretação estática. Diferente do positivismo sociológico. (Idem, p. 213)      
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 DUGUIT apud WARAT, Luís Alberto. Introdução geral ao direito. Porto Alegre, RS: Fabris, 1994, 
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harmonizá-la com as correntes sociológicas que vinham surgindo em contraposição 

ao legalismo fruto do positivismo jurídico. 

Esta corrente ocorria na Alemanha, enquanto na França, a projeção de um 

movimento questionador do positivismo se dava por conta de François Geny e de 

maneira diversa da Jurisprudência dos Interesses, como será abordado a seguir. 

A corrente alemã se desenvolveu na primeira metade do século XX, 

antilegalista, relacionada mais ao direito privado, pois aprecia o interesse das partes. 

Tem como principal expoente Philipp Heck, e é especialmente contra a 

jurisprudência dos conceitos, que, por seu turno, eleva o racionalismo ao tentar 

aplicar o modelo matemático ao direito positivo, vez que pretende desenvolver 

sistema lógico fechado de conceitos tendo como principais nomes Georg Friedrich 

Puchta e Rudolf von Jhering. 

Com relação à concepção sistemática, frise-se que não pderde seu caráter de 

uma totalidade fechada, unitária e perfeita, mas perde um pouco, como ressalta 

Tércio, sua qualidade lógico abstrata. A ideia de ausência de lacunas, na verdade, 

será considerado aqui como uma ficção jurídica necessária83. 

Diferentemente da jurisprudência dos conceitos, que limita o juiz à subsunção 

lógica da matéria de fato nos conceitos jurídicos, a jurisprudência dos interesses 

tende a indagar e valorar a vida de modo a auxiliar a atividade do juiz em encontrar 

a decisão judicial que possa satisfazer melhor as necessidades das partes84. 

A jurisprudência dos interesses não descarta a utilização de conceitos, mas 

tem como prioridade a finalidade social do direito. Ou seja, prioriza-se a 

consequência que a decisão judicial possa causar. O método prega a fidelidade à lei 

mas em consonância com as exigências sociais. 

Ao fazer a junção do normativismo ao discurso finalístico/teleológico, essa 

concepção não propunha uma análise autônoma dos interesses sociais, mas sim um 
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estudo dos interesses como parte de um método ponderado de interpretação das 

leis.  

Inclusive, foi sob a influência da jurisprudência dos interesses que a nossa Lei 

de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu art. 5º determina que "na 

aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências 

do bem comum". 

Como bem posto por Larenz: 

a Jurisprudência dos interesses - e esta é a sua afirmação justeorética 
fundamental - considera o Direito como tutela de interesses. Significa isto 
que os preceitos legislativos - que também para HECK constituem 
essencialmente o Direito - não visam apenas eliminar interesses, mas são, 
em si próprios, produto de interesses. (...) Na tomada de consciência disto, 
garante-nos HECK, reside o cerne da Jurisprudência dos interesses, sendo 
também daí que ele extrai a sua fundamental exigência metodológica de 
conhecer com rigor histórico, os interesses reais que causaram a lei e de 
tomar em conta, na decisão de cada casos, esses interesses.

85
  

Neste sentido, a norma jurídica, para Heck, é resultado vetorial de interesses 

sociais. São ideias de dever ser que o legislador transforma em comandos. Por isso 

da importância de se compreender historicamente as motivações dos legisladores, 

os interesses que os movem, de modo a auxiliar a interpretação da norma: é 

conhecer as causas para pensar nos efeitos. 

Como doutrina que passa a questionar do dogma da completude, Heck 

admite a existência de lacunas na lei, pois não acredita que a lei dispõe a solução 

para qualquer caso. Desta forma, posiciona-se contra o que ele chama de "método 

de inversão" da jurisprudência dos conceitos86, consistente em construir novas 

proposições jurídicas a partir de uma derivação lógico-formal de um conceito 

superior: pirâmide de conceitos de Puchta87. 

O próprio conceito de lacuna, para Heck, possui significado normativo visto 

que designa a "falta de alguma coisa cuja presença se deseja ou espera"88. Conceito 

este que se encaixa perfeitamente à relação de lacuna com omissão legislativa 

inconstitucional, como se verá mais adiante. 
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Heck então, diante da lacuna, patrocina a chamada "formação valorativa do 

preceito". O juiz, para tanto, deve ter presentes os interesses em jogo, que, embora 

devam estar em harmonia com os princípios de valoração contidos na lei deve 

avaliá-los de maneira autônoma e realizar a analogia, ou seja, para situações de 

interesses iguais, impõe-se a utilização da mesma norma89. 

No entanto, não sendo os interesses idênticos, o juiz deve aplicar uma 

interpretação restritiva ou ampliativa, ara que harmonizar as disposições da lei com 

os juízos de valor, e, em último caso, chama-se à valoração pessoal90. 

Assim, pode-se invocar o interesse social para obter diferentes interpretações 

da norma. A dificuldade se encontra, no entanto, em identificar o interesse social que 

deve ser preconizado, de modo que, consequentemente, na prática, o que por vezes 

se demonstra como prioridade é aquilo que possui força política, o que infelizmente 

sabemos que nem sempre coincide com a verdadeira necessidade geral. 

Este movimento, embora não quebrasse de forma contundente as pilastras do 

positivismo, influenciou consideravemente os juristas que até então foram educados 

num pensamento formalista e estritamente positivista legalista91. 

Veio a substituir progressivamente o método de uma subsunção rígida, 

fundamentada tão somente em termos lógico-formais, para um juízo de ponderação. 

Isto contribuiu para uma atuação judicial, nas palavras de Larenz, "mais consciente, 

mais livre e mais diferenciada."92. 

De qualquer forma, o grande triunfo da jurisprudência dos interesses foi sua 

habilidade prática, que acabou por guarnecer uma maior consciência aos intérpretes 

na elaboração de suas decisões, o que trará reflexos no contexto Pós - II Guerra 

Mundial e o chamado neopositivismo ou neoconstitucionalismo. 
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O “bom juiz Magnaud”93 

O Judiciário francês foi surpreendido pelo magistrado Magnaud, que, durante 

quinze anos (1889-1904), proferiu inúmeras decisões contrárias às tradições 

exegetas do direito francês. 

Embora não tenha sido um teórico do direito, suas decisões tiveram 

repercussão considerável na hermenêutica jurídica. Magnaud declarava que tinha 

como objetivo favorecer os miseráveis e tratar com rigor os privilegiados. 

Chegou a antecipar a responsabilidade objetiva no campo do direito civil; 

absolveu acusada de furto por ter praticado em decorrência da fome (furto famélico) 

utilizando o princípio da insignificância; considerou possível o divórcio consensual; 

entre outras decisões polêmicas94. 

Era, contudo, desprovido de metodologia, de modo que decidia com seu 

senso de justiça e pelos valores sociais, por isso seu exercício jurídico ficou também 

conhecido como "jurisprudência sentimental". Como descreve Carlos Maximiliano: 

Não jogada com a Hermenêutica, em que nem falava sequer. Tomava 
atitudes de tribuno; usava de linguagem de orador ou panfletário; 
empregava apenas argumentos humanos sociais, e concluía do alto, dando 
razão a este ou àquele sem se preocupar com os textos

95
. 

Ressalte-se que, desprovido de discurso técnico ou científico, Magnaud 

frequentemente proferia decisões contra legem por entender que no caso em 

concreto, a aplicação da lei não seria sinônimo de justiça, como o caso do divórcio 

consensual, por exemplo. 

                                                           
93

 FREITAS, Vladimir Passos de. O bom juiz Magnaud: Conheça o juiz que viveu a frente de seu 
tempo. Artigo publicado no site do Consultor Jurídico (CONJUR) em 8 de março de 2009, disponível 
pelo link: http://www.conjur.com.br/2009-mar-08/segunda-leitura-paul-magnaud-juiz-viveu-frente-
tempo (acessado em 06/06/2016) 
MARQUES, Luiz Guilherme. Juízes Bouche De La Loi e juízes À La Paul Magnaud. Artigo 
publicado no site da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), disponível pelo link: 
http://www.amb.com.br/index_.asp?secao=artigo_detalhe&art_id=773 (acessado em  06/06/2016) 
94

 COSTA, Alexandre Araújo. Direito e Método: diálogos entre a hermenêutica filosófica e a 
hermenêutica jurídica. Tese de doutoramento apresentado na Universidade de Brasília. Brasília, 
2008, p. 271. 
95

 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 20ª edição. Rio de Janeiro: Ed. 
Forense, 2011, p. 68. 

http://www.conjur.com.br/2009-mar-08/segunda-leitura-paul-magnaud-juiz-viveu-frente-tempo
http://www.conjur.com.br/2009-mar-08/segunda-leitura-paul-magnaud-juiz-viveu-frente-tempo
http://www.amb.com.br/index_.asp?secao=artigo_detalhe&art_id=773


42 

 

Magnaud, porém, não foi bem visto nem pelos juristas mais progressistas, 

pois sua conduta gerava extrema insegurança ao direito. François Geny, seu 

contemporâneo: 

(...) se 'banalidades desse gênero' talvez pudessem influenciar certas 
decisões, elas não conferiam nenhuma ordem à sociedade, pois eram 
resultado da ação arbitrária de um juiz que tomou para si o papel de corrigir 
a sociedade, opondo ao direito puro uma espécie de direito ideal que, por 
ser superior à lei, autorizaria o Judiciário a desconhecer o direito positivo em 
casos tais como o da absolvição de um adultério constatado, da admissão 
ostensiva do divórcio consensual ou rejeição de uma declaração de falência 
regular, casos em que a argumentação fundada na eqüidade parecerá “a 
todo espírito ponderado, desprovida de todo apoio objetivo e de toda 
necessidade prática, sendo manifestamente impotentes para contrabalançar 
a força do direito positivo formalmente consagrado.

96
 

 

Escola da Livre Investigação Científica 

Considerada a primeira corrente contrária à teoria tradicional na França, tendo 

como seu principal teórico François Geny, esta escola tenta, de maneira mais 

ponderada, fazer um contraponto aos excessos do formalismo das correntes 

derivadas da Exegese. 

Trata-se da concepção do direito como ciência social, pois admite uma 

pluralidade metodológica no ato da interpretação97, vez que o racionalismo puro não 

é suficiente para abarcar todas as respostas necessárias às demandas sociais. 

Larenz destaca que Geny se distingue da teoria sociológica do Direito alemão 

e da primeira fase da Jurisprudência dos interesses na medida em que não limita a 

perspectiva do jurista apenas aos fatos sociais, mas requer que estes se avaliem 

ainda à luz dos princípios que são dados na natureza da moral do homem. Chama, 

Geny de "nihilismo doutrinário" a teoria que pretende submeter o direito apenas aos 

fatos98. 

Esta escola, diferente da Exegese, não considera que o direito é um sistema 

completo e admite que existem as lacunas ou espaços de obscuridade, visto que o 

legislador pode ser ambíguo e até esquecido. Neste sentido, deve se envidar 
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esforços e meios de reflexão e investigação variados para superar tais deficiências 

da ordem legal, haja vista que a evolução social surpreende o meio jurídico a cada 

dia com novas situações nem sempre prontamente respondíveis pelo direito. 

Portanto, para Geny, a lei não é a única fonte do direito, de modo que quando 

a lei não se mostra suficiente para responder o caso, deve se recorrer a outras 

fontes, como jurisprudência, costumes e doutrina. É neste sentido que mais se difere 

da teoria tradicional.  

O juiz, desta forma, possui um âmbito de investigação científica tão somente 

e apenas nos casos em que a lei não se mostra suficiente, por isto Geny critica a 

conduta do juiz Magnaud. 

Destaque-se que não causa um rompimento brusco às escolas positivistas 

tradicionais, pois a lei continua sendo a principal fonte. Ocorre que esta escola 

ousou questionar a completude do sistema  e a lei tida como mito e perfeição. 

O método da livre investigação científica admite a lei imperfeita, pois o 

legislador não consegue abarcar todas as hipóteses possíveis, mesmo porque com 

o passar do tempo e do evoluir das relações humanas, novas relações são criadas. 

No mesmo sentido admite, portanto, as lacunas. 

Tão somente nas hipóteses de lacuna incontornável, em que não é possível 

exercer qualquer atividade interpretativa, ao juiz era autorizado a exercer atividade 

criativa, decidir praeter legem99. 

Assim, Geny não defende a livre criação do direito pelo juiz, o que traria 

inevitável subjetividade às decisões. Mas sim uma decisão pautada pela 

cientificidade e especialmente pela consideração da pluralidade das fontes do 

direito. 

Como bem ressaltado por Warat100, o método da livre investigação científica 

não objetivou transformar o direito positivo, mas tão somente se utilizar de recursos 

sociais e morais para completá-lo, introduzindo outras fontes. 
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Escola do Direito Livre 

Na Alemanha, tendo sido o precursor deste movimento, o escrito de Oskar 

Bülow, datado de 1885, intitulado Gesetz und Richteramt (Lei e função judicial). 

Neste escrito, de maneira revolucionária à época, havia a ideia de que a decisão não 

é a aplicação de uma norma, mas também uma atividade criadora do direito, indo 

contra os postulados do positivismo.101 

O escrito continuava, aduzindo que a lei não cria o direito, mas é tão 'somente 

uma preparação, uma tentativa de realização de uma ordem jurídica'. Sob o 'véu 

ilusório da mesma palavra da lei' estaria ocultado uma pluralidade de significações, 

cabendo ao juiz a escolha da determinação aparentemente mais justa, podendo, 

para isto, utilizar de critérios objetivos e até subjetivos, sendo suas ideias 

interpretadas tanto pelo viés da interpretação teleológica como num sentido de uma 

teoria do Direito Livre.102  

Pois é sob a influência de Eugen Ehrlich e Hermann Kantorowicz (Gnaeus 

Flavius), o movimento sociológico adquire traços próprios e é denominado de Escola 

do Direito Livre, posteriormente ao escrito de Oskar Bülow, e pregava basicamente a 

mesma ideia: que toda a decisão judicial é uma atividade criadora dirigida pelo 

conhecimento.103 

Por seu radicalismo em oposição ao positivismo normativista e formalismo 

jurídico, pode se dizer que é a escola que mais legitima a atividade criativa e 

criadora do juiz, incluindo a existência das chamadas decisões contra legem, esta 

somente quando a lei entra em conflito com a justiça. 

Parte também da premissa que o direito legislado é insuficiente, pois as leis 

não são capazes de abarcar todas as situações possíveis e muito menos 

acompanhar a evolução social de maneira eficaz, necessitando de outros elementos 

para superar estas deficiências, admitindo, como na livre investigação científica, 

uma pluralidade de fontes do direito.. 
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Surge então a Escola do Direito Livre como reação à sacralização da lei. 

Neste sentido, tenta a escola desconstruir a ideia de completude do sistema. Para 

tal, a maior ferramenta foi a admissão da existência das lacunas no sistema jurídico. 

O direito livre afirma que o sistema é repleto de lacunas e que para preenchê-las 

deve se confiar ao ímpeto criativo do juiz. Este contra movimento surge, obviamente 

como reação à Escola da Exegese, mas mais que isso, surgiu por se deparar com 

as insuficiências da lei a medida em que a codificação envelhecia, especialmente na 

França104. 

Enquanto Ehrlich era mais ligado ao positivismo sociológico, juristas mais 

radicais defendiam a alcunha "direito livre" inclusive de forma bastante semelhante 

ao Direito Natural, que, como Kantorowicz, concebiam a 

existência de um direito livre anterior, vivo e espontâneo, contraposto ao 
direito ditado pelo Estado. Proclama a insuficiência do direito legislado, 
partindo da suposição de que as exigências da vida jurídica não podem ser 
satisfeitas pela lei, necessitando de outros elementos que superem tal 
deficiência

105
.  

Desta forma, sociedade, tribunais e juristas criavam o direito, admitindo que o 

juiz poderia decidir não necessariamente se valendo de critérios normativos ou 

científico previamente fixados. 

Assim, enquanto Geny, na Escola da Livre Investigação Científica, e Ehrlich, 

na Escola do Direito Livre, admitiam a decisão praeter legem na falta de disposição 

escrita ou costumeira, Kantorowicz, embora fosse também da Escola Livre, prega 

que o juiz deve buscar sempre o direito justo, aonde quer que esteja, seja dentro ou 

fora da lei, ou seja, pode se decidir praeter e também contra legem106.  

Neste sentido, a liberdade judicial era fundamental para o exercício deste tipo 

de interpretação com o intuito de perseguir justiça social. A decisão, como bem 

ressaltou Larenz, deixou de ser apenas uma aplicação de uma norma já pronta e 

passou a ser também atividade criadora do Direito107 dirigida pelo conhecimento e 

não pelo sentimento, como ocorria com Magnaud. 
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Este reconhecimento de que a decisão é atividade criadora, mesmo quando 

cabe ao juiz apenas elencar a norma jurídica correspondente, questiona o mito da 

neutralidade científica, vez que afasta o objetivismo puro do magistrado, sendo 

impossível a absoluta neutralidade e isenção do intérprete. Ressalta, portanto, a 

função política dos juízes, sendo inviável reduzir a atuação a um exercício apenas 

técnico.  

A priori pode se assemelhar à conduta de Magnaud, mas a Escola do Direito 

Livre não prega uma decisão subjetiva puramente, haja vista que o juiz não deveria 

levar em conta seus valores pessoais, mas sim preconizar a satisfação dos 

interesses sociais, daí sua matriz teleológica. A atividade criadora do juiz deve 

buscar ser guarnecida pela função social do direito de modo a escolher a 

interpretação da norma que melhor concretize a justiça social. 

Aos olhos dos juristas tradicionalistas o direito livre não passava de uma nova 

encarnação do direito natural, pois, da confiança ao direito livre significaria, para os 

positivistas, o rompimento com o princípio da legalidade, abrindo as portas para a 

desordem e anarquia. Por isto que para os tradicionalistas a completude não seria 

um mito, mas sim uma exigência de justiça.  

Já na Escola do Direito Livre ocorre uma realocação do "mito" jurídico, que, 

em lugar da lei, passa a figurar na pessoa do juiz, responsável pela atividade 

criadora na busca de justiça. Neste sentido, admite-se a relatividade da significação 

jurídica da lei, pois sua significação não é mais fixada pelo legislador, mas 

estabelecida pelo juiz na sua atividade de interpretação.  

Maximiliano chama atenção com relação ao permissivo da decisão contra 

legem, ainda que em tese, no processo judicial esteja-se tratando de uma decisão 

inter partes. Estes teóricos partem de que toda lei é incompleta, e de que não há 

Códigos sem lacunas, mas ao propor o método de colmatação conduzem a um erro 

de invasão alheia de competência com relação à tripartição de funções.108 

O movimento do Direito Livre, embora tenha sido pouco aceito pela 

comunidade jurídica, se mostra, por exemplo, no Código Civil Suíço que, em seu 
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artigo 1º, em seu parágrafo 2º, é expresso que ao juiz é facultado, nos casos de 

lacuna e na falta e direito consuetudinário, decidir segundo a regra que estabeleceria 

se fosse legislador109. 

Sobre isso, Larenz destaca se tratar de apenas uma aparente aceitação do 

movimento pela lei, vez que, na ciência do Direito suíça entende que para o 

preenchimento de lacunas a investigação por parte do juiz tem de se orientar pelos 

princípios jurídicos subjacentes à ordem jurídica, portanto, o juiz não é chamado 

para uma decisão de política jurídica. Sendo assim, não considera substancialmente 

diferente do que gozam os juízes na França e Alemanha.110. 

Por outro lado, a corrente representada pela Jurisprudência dos Interesses 

obteve mais adeptos na prática jurídica, por pregar a investigação de interesses à 

luz de critérios de valor emanados pela lei, de modo que não há a liberdade de 

decidir guiada apenas pelo sentimento. 

Assim, a Escola do Direito Livre não foi muito aceita nem entre os juristas 

mais progressistas por não preconizar pela segurança jurídica, valor tão caro ao 

ideário liberal e consequentemente para a manutenção das relações de poder 

econômico. Contudo, sua falta e adesão não diminui sua importância, visto que 

reconheceu, finalmente, a atividade criadora do juiz, além de ser uma forte crítica à 

teoria tradicional até então. 

Realismo Jurídico 

O realismo jurídico, por sua vez, foi desenvolvido por importantes juristas 

europeus111, culminando no realismo mais radical, desenvolvido nos Estados 

Unidos. Representam as posições mais extremas de oposição ao dogmatismo 

exegéticos, ainda que a linha escandinava não propugna um ceticismo por 

completo112. 
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A vertente norte-americana surgiu nos Estados Unidos na primeira metade do 

século XX em oposição tanto ao jusnaturalismo como ao positivismo normativista, 

frente à crise do Estado Liberal, visto que a história do Direito já havia demonstrado 

que nem um nem outro conseguiram satisfazer de modo pleno as necessidades 

sociais. 

Tem como fundadores Charles Sanders Pierce, William James e John 

Dewey.Também de perspectiva sociológica e teleológica, utiliza-se de dados e fatos 

empíricos e não de pressuposições. Assim como a jurisprudência de interesses, 

entende que o direito não pode ser visto com apenas um sistema lógico de 

conceitos, mas como instrumento que visa finalidades sociais. 

Como exposto por Warat, esta tendência segue as diretrizes do positivismo 

lógico de Carnap, Tarsky e Wittgenstein, ou seja, considera-se providas de sentido 

as expressões de enunciados que forneçam informações sobre os dados empíricos, 

de forma que um enunciado sem esta referência torna-se um enunciado metafísico, 

não interessante ao realismo113. 

No caso, as normas jurídicas seriam enunciados metafísicos que só passam a 

ter valor quando a atividade judicial as investe de realidade, e portanto de sentido, 

em suas sentenças. O realismo norte-americano levou ao limite a premissa de que 

juízes primeiramente decidem e depois engendram modelos de dedução lógica. 

Neste sentido, apenas  sentença jurídica possui correspondência jurídica, de 

modo que ao jurista, deve interessar somente o sentido que os próprios juristas 

atribuem às normas114. 

Alf Ross, ligado ao realismo escandinavo, reconhece a importância e a 

juridicidade normativa no sentido da validade, mas procura correlacionar com a 

eficácia, ao plano de realidade. Para ele, validez e eficácia estariam, portanto, 

forçosamente relacionados115. 

Tendo em vista que o plano empírico é o que mais importa a esta escola, 

mesmo em sua vertente escandinava, num raciocínio hipotético, caso uma norma, 
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portanto enunciado metafísico, prescreve em sentido contrário daquilo a ser 

considerado justo, ao juiz estaria autorizado inclusive à inaplicabilidade normativa116. 

O empirismo ou realismo jurídico se dirigiu, em primeiro lugar, contra a 

pretensão da dogmática jurídica de elaborar uma ciência do direito como sistema 

dedutivo, por isso dos seus ataques contra a sistematização, contra as normas, e a 

tentativa de fundar os enunciados da ciência jurídica pelos fatos, em imagem e 

semelhança das ciências empíricas117. 

Alchurrón e Bulygin destacam que os movimentos realistas constituíram uma 

reação saudável contra os excessos formalistas dos dogmáticos. Faz a ressalva, 

contudo, que do ponto de vista da metodologia científica moderna, é menos 

revolucionário do que poderia parecer de início. Criticam o movimento, pois, em sua 

visão, pretende apenas mudar a ciência do direito de uma ciência racional ou formal, 

e passá-la para a categoria das ciências empíricas, classificação que em si, para os 

autores já estaria ultrapassada: 

os movimentos realistas se constituíram em geral uma reação saudável 
contra certos excessos formalistas dos dogmáticos. Mas, sob o ponto de 
vista da metodologia científica moderna, sua atitude é muito menos 
revolucionaria do que se pode parecer a primeira vista. Longe de superar o 
velho ideal da ciência, os realistas pretendem simplesmente tirar a ciência 
jurídica da categoria das ciências racionais e passá-la para a das ciências 
empíricas.

118
 (Trad. Livre) 

O que, a priori, possa parecer um repúdio à sistematização, na verdade não 

é. Isto porque seja a ciência empírica ou formal, a sistematização dos enunciados é 

o fundamento de toda a ciência moderna, como bem destacam os autores. Desta 

forma, os realistas não cuidaram de conceber uma nova perspectiva de sistema, 

mas tão somente de realocar a ciência jurídica, o que, em realidade, nada muda 

com relação à sistematização dedutiva. 

Não obstante a crítica do viés metodológico acima, tampouco agrada a 

transposição da figura do legislador à figura do juiz, que cumprirá o papel do criador 

do Direito. Neste sentido, o realismo representa o risco de criação permanente e 

imprevisível dos magistrados, em prejuízo à legalidade e à segurança jurídica. 
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Portanto, o realismo norte-americano peca pelo exagero em direção contrária ao 

normativismo dogmático119. 

2.3.2.  Pós-positivismo 

Como exposto, em busca de objetividade científica, o positivismo jurídico, 

excetuando-se o viés sociológico, que não foi dominante, em suas versões mais 

extremadas incorreu em legalismos e formalismos. Ou seja, equiparou o Direito à lei, 

afastando-o da Moral, e dominou o pensamento jurídico da primeira metade do 

século XX.  

Seu declínio é fatalmente associado à derrota do fascismo na Itália e do 

nazismo na Alemanha, regimes totalitários sob a égide da legalidade. Coincide 

também com a reformulação do Estado Social de Direito para o acréscimo do 

elemento democrático, o que será visto no Capítulo 3.  

Após a II Guerra Mundial percebeu-se que o Direito deveria se reaproximar da 

Moral, como modo de afastar a realidade atroz vivida pela humanidade neste 

período. Gustav Radbruch, jurista que lecionou na Universidade de Heildelberg, fora 

fortemente adepto ao positivismo até presenciar os acontecimentos em sua 

Alemanha, quando então, como forma a alertar o mundo a missão do jurista e os 

perigos oferecidos pelo positivismo, escreveu em formato de panfleto os “5 minutos 

de Filosofia do Direito”120, distribuídos na universidade no dia seguinte em que 

cessou a II Guerra Mundial.  

O referido panfleto fora considerado como um dos sinais de certa retomada 

do jusnaturalismo, o que, na verdade não se daria nos moldes tradicionais do 

jusnaturalismo já outrora conhecidos. Seria uma nova roupagem das doutrinas 

jusnaturalista e positivista, tendo em vista que a História já demonstrara que nem a 

primeira, nem a segunda, sozinhas, são suficientes para as necessidades da 

realidade.  

Apenas a título ilustrativo, segue o terceiro minuto do panfleto de Radbruch: 

 

                                                           
119

 WARAT, Luís Alberto. Mitos e teorias na interpretação da lei. Porto Alegre, RS : Síntese, 1979, 
p. 85. 
120

 http://direitoavista.blogspot.com.br/2011/04/cinco-minutos-de-filosofia-do-direito.html 



51 

 

Direito quer dizer o mesmo que vontade e desejo de justiça. Justiça, porém, 
significa: julgar sem consideração de pessoas; medir a todos pelo mesmo 
metro. Quando se aprova o assassínio de adversários políticos e se ordena 
o de pessoas de outra raça, ao mesmo tempo que ato idêntico é punido 
com as penas mais cruéis e afrontosas se praticado contra correligionários, 
isso é a negação do direito e da Justiça. Quanto as leis conscientemente 
desmentem essa vontade e desejo de justiça, como quando arbitrariamente 
concedem ou negam a certos homens os direitos naturais da pessoa 
humana, então carecerão tais leis de qualquer validade, o povo não lhes 
deverá obediência, e os juristas deverão ser os primeiros a recusar-lhes o 
caráter de jurídicas

121
.  

 O pós-positivismo, neste sentido, retomando o arcabouço principiológico do 

jusnaturalismo, busca ir além da legalidade estrita sem desconsiderar o direito posto. 

Procura fazer uma aproximação do Direito com a Moral mas mantendo os "pés no 

chão". Para Barroso, o pós-positivismo consiste na “confluência das duas grandes 

correntes de pensamento que oferecem paradigmas opostos para o Direito: o 

jusnaturalismo e o positivismo122”. 

Trata-se de um novo pensamento jurídico que impõe limites valorativos ao 

aplicador do direito por meio da positivação e constitucionalização de princípios, daí 

também a relação com o chamado "neoconstitucionalismo". Na verdade, o pós-

positivismo, como destaca Barroso, é o “o marco filosófico do novo direito 

constitucional123”, portanto, não são exatamente sinônimos. 

Esta preocupação com os princípios, a ponto de se compreender pela 

retomada do jusnaturalismo foi decorrência natural da reação à barbárie legalizada 

com os regimes totalitários mencionados. Sendo assim, a principal crítica e que 

levou a derrocada do positivismo jurídico foi a falta de critérios valorativos para a 

aplicação da norma. 

Desta forma, o pós-positivismo tenta sanar a problemática através da 

normatização dos princípios. Vale frisar que, embora as correntes positivistas 

sociológicas tenham lançado as bases para um pós positivismo, especialmente, foi 

no cenário pós II Guerra Mundial que o pós-positivismo, ou ainda, antipositivismo, 
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tomou forma. Dworkin, por exemplo, chega a explicitar seu posicionamento 

antipositivista: “quero lançar um ataque geral contra o positivismo124”.  

Na linha do que expôs Radbruch, uma análise valorativa da norma permitiria 

avaliar seu critério de justiça, que, por sua vez, influiria no âmbito de sua validade. 

Desta forma, especialmente para solucionar casos complexos, os princípios, uma 

vez normatizados, serviriam de balizadores da aplicação da norma com a finalidade 

de atender o parâmetro de justiça. É o que pretendem as inúmeras teorias de 

princípios elaboradas por juristas como o já citado Dworkin, Robert Alexy, Humberto 

Ávila, entre tantos outros. 

O pós-positivismo, como já dito, é a base filosófica, junto do jusnaturalismo, 

do neoconstitucionalismo, que marca as constituições dos Estados Ocidentais pós II 

Guerra Mundial. Neste sentido, as breves pinceladas sobre o pós-positivismo se 

justificam pela alocação histórica das lacunas, bem como a intenção de atualizá-las 

ao instituto da omissão legislativa inconstitucional. 

 

2.4. O problema das lacunas 

 

2.4.1.  Histórico 

Feita esta breve passagem por algumas escolas de interpretação de matriz 

sociológica até a primeira metade do século XX, observa-se que todas têm em 

comum o questionamento da completude do sistema. Todas admitem a possível 

falha do legislador, vez que não é possível prever todas as situações numa norma 

jurídica. Somado a isso, o fator tempo faz com o que as relações humanas se 

delineiem de novas formas, e, sendo assim, pode tornar uma lei incompleta ou 

obsoleta. 

Além disso, todas estas escolas de interpretação admitem a existência de 

lacunas, conceito chave para a compreensão do presente trabalho. Neste sentido, 

tem-se que a ideia de lacuna surgiu de uma contraposição à hegemonia exegética e 
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positivista normativista. Portanto, o reconhecimento da lacuna, por si só, já partiu de 

um movimento contra hegemônico da época, demonstrando sua ousadia. 

A questão mais polêmica não é apenas o reconhecimento de que o sistema 

jurídico não é completo e fechado, mas sim o que deve o jurista fazer diante de uma 

lacuna. Para isto deve se debruçar não só à conceituação de lacuna mas às suas 

possíveis causas e consequências. 

Vale sempre lembrar que, embora ao longo dos séculos XIX e XX tenha 

surgido uma série de escolas interpretativas a questionar o dogma da unidade, 

coerência e completude, a dogmática jurídica possui ainda hoje enorme influência no 

pensamento jurídico, em especial na cátedra do Direito. 

Contudo, o mito do legislador de fato foi, e tem sido, questionado. As escolas 

acima brevemente descritas contribuíram para, finalmente, o operador do Direito 

admitir que não é só a "lei" que diz o Direito. Não é razoável criar norma jurídica 

previamente a toda situação por simples inviabilidade técnica, haja vista que o 

Direito é uma ciência humana. Assim, passa-se a discutir o que fazer quando da 

inexistência de uma norma que regule tal situação, ou ainda que exista uma norma, 

mas desatualizada. 

A lacuna pressupõe falta, falha, brecha. No caso deste trabalho, o que 

interessa é esta falta na regulação, lacuna na lei, quando o legislador deveria ter dito 

e não disse. Segundo Lourival Vilanova: 

há lacunas no sistema de proposições do Direito positivo se um estado-de-
coisas (ocorrências naturais ou condutas) não encontra previsão no 
pressuposto ou hipótese qualquer de suas normas integrantes, como caso 
concreto do tipo pré-definido

125
. 

No mesmo sento, Larenz compreende que uma lacuna na lei não representa 

algo semelhante a um "nada", mas significa a "falta de uma regra determinada, a 

esperar segundo o plano da regulação ou o contexto global da lei126".  

Antes de adentrarmos sobre os meios de colmatação pelo Poder Judiciário, 

necessário expor alguns fatores sobre o tema, que continua tão aporético.  
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Maria Helena Diniz, em "As Lacunas no Direito"127 destaca, de acordo com os 

estudos históricos de John Gilissen, que os primeiros sinais da problemática 

remontam à época das ordálias e julgamento divino.  

Com o advento do direito costumeiro na época feudal (séc. XIII -séc. XVI), 

quem aplicava a normativa vigente era o senhor feudal, que criava as próprias 

regras circunscritas ao seu feudo. Contudo, como ele mesmo criava suas normas de 

acordo com o costume, era dificultoso identificar uma situação lacunosa por não se 

tratar de um direito escrito. 

Já com a Idade Moderna, que, conforme se demonstrou, houve a opção 

metodológica cartesiana como modelo de ciência e a instalação da noção de 

sistema no Direito. Começaram a tomar força as normas escritas, fruto da redação 

dos costumes com a recepção do Direito Romano. Aqui começam a surgir os 

problemas relacionados às lacunas, vez que a redação das normas, ao mesmo 

tempo em que traz segurança jurídica, traz também estancamento da lei. 

Apesar das dificuldades que começaram a surgir, não significou o 

aparecimento do problema das lacunas, pelo menos não com essa nomenclatura. O 

professor Tércio Sampaio Ferraz Jr. explica que, na verdade, o recurso à outra 

norma para resolver o problema da ausência de regulação de determinada situação 

não implicava, ainda, na reflexão específica da questão lacunosa, posto que este 

problema não diz respeito à "lingua - objeto", mas à "meta-língua"128. 

Isto veio a ocorrer tão somente após as revoluções norte-americana e 

francesa, com o movimento codificador e a Escola da Exegese. A Idade Moderna, 

com sua respectiva evolução político-jurídica, aqui pinceladas, lançou as bases para 

a suscitação desta problemática129. 
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A cientificismo kelseniano que culminou em formalismo positivista130 só 

solidificou o desejo exegético de neutralização do Direito, que não deixa de ser 

também derivada da "matematização" das ciências humanas, conforme exposto 

anteriormente. 

Neste sentido, a problemática das lacunas e seu enfrentamento pelo Poder 

Judiciário toma proporções aporéticas diante do mito da neutralidade jurídica e do 

princípio político da separação dos poderes ou funções. A depender da escolha do 

juiz, poder-se-ia invadir competências ou ainda incorrer no risco de uma 

jurisprudência sentimental. 

Surge o que foi destacado especialmente por Geny (livre investigação 

científica) e Ehrlich (Escola do Direito Livre), a temida atividade criadora dos juízes, 

ignorada até então, ou ainda, camuflada até então pelas bases científicas do 

positivismo legalista e normativista. Afinal, o mito da neutralidade científica estava à 

serventia do fortalecimento da ideologia liberal. 

Pode o Judiciário criar o Direito? Isto não é função do Poder Legislativo? 

Interessante notar que a dogmática jurídica lançou as bases para que esta 

problemática, existente desde os primórdios apenas na ordem prática, fosse trazida 

para o âmbito teórico, o que Tércio Sampaio Ferraz Junior chama de "meta-língua". 

O movimento codificador e a hegemonia positivista, que toma conta até hoje 

das cátedras de Direito, com suas bases na coerência, unidade e completude, 

aliados ao mito da neutralidade, na verdade possuem tamanha força justamente por 

servir de meio de imposição e manutenção de uma ideologia política. 

Lembrando que Direito e política, muito embora haja o esforço da 

"neutralização política" do Judiciário, são indiscutivelmente imbricados. O principal 

material de trabalho dos juízes é produto de um trabalho político de elaboração de 

leis pelos legisladores.  
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Não há o que se falar em neutralidade quando a política é o combustível e 

matéria prima do trabalho do Judiciário. É a demonstração de que o Direito, embora 

tenha a função de regulação da sociedade de maneira a proporcionar o melhor 

convívio possível entre os indivíduos, é sim instrumento de manutenção do status 

quo, estando a serviço das classes dominantes.  

Diante desta perigosa ameaça às forças hegemônicas propagadas pela 

dogmática jurídica com o positivismo, iniciou-se um esforço para explicar estas 

situações lacunosas de maneira a conceber o mínimo da atividade criadora dos 

juízes e até inadmitindo a existência das lacunas. 

2.4.2.  Elas existem? 

Contrapondo-se em especial às doutrinas do Direito livre, Karl Bergbohm 

lançou em 1892 a obra "Jurisprudência e filosofia de o Direito", na qual disserta 

sobre os chamados espaços jurídicos plenos/cheios e os espaços jurídicos vazios 

para demonstrar que "a completude não era um mito, mas uma exigência de justiça; 

não era uma função inútil, mas uma defesa útil de um dos valores supremos a que 

deve servir a ordem jurídica, a certeza"131. 

Consoante Bergbohm132, o espaço jurídico cheio é aquele em que o Direito 

normatizou as situações da vida humana. A contrario sensu, o espaço jurídico vazio 

é a esfera do livre agir humano em termos absolutos, ou seja, a face humana da 

vida social que não é regulada por nenhuma norma jurídica, o que implica em 

"esfera do juridicamente irrelevante", excluindo falar-se em lacunas jurídicas: tratam-

se de casos fora da alçada do Direito. Desta forma, lacunas não existem, pois não 

são "Direito" e não podem ser vistas como uma deficiência sistemática.  

A teoria do espaço jurídico vazio, contudo, é fortemente criticada. Primeiro por 

não levar em conta o primado positivista da proibição do non liquet. Admitir que há 

condutas de extrema liberdade e não abarcadas pelo Direito não deixa de ser uma 

maneira de se esquivar da problemática das lacunas. 
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Depois, como bem expõe Bobbio, uma liberdade absoluta não tutelada pelo 

Direito, em especial no contexto pós revoluções industriais e fortalecimento da 

ideologia liberal, significa a "licitude do uso da força privada133". Inclusive, o 

entendimento de que aquilo que não está regulado estaria permitido, não faria 

sentido a existência de normas permissivas mas tão somente proibitórias. 

Neste sentido, a teoria do espaço jurídico vazio, nos moldes de Bergbohm, 

infringe os fundamentos políticos do Estado Social e Democrático de Direito, vez que 

a única violência autorizada é a do Estado mediante determinação legal.  

Já Del Vecchio, Recasén Siches e Zitelman partem do pressuposto de que 

não existem lacunas dentro do Direito. Pode existir, contudo, uma situação não 

regulada por norma jurídica, sendo possível uma lacuna legislativa, porém não 

jurídica. As situações que se enquadram nesta lacuna legislativa, uma vez levados 

ao Judiciário, cabe ao juiz sanar estas situações, utilizando-se de princípios 

jurídicos, de modo a restabelecer a perfeição do sistema jurídico134. 

Hans Kelsen, por sua vez, já não crê em "espaços jurídicos vazios", 

possuindo uma concepção ficcional de lacuna, que na verdade é também diferente 

da concepção ficcional do sistema hierárquico normativo como método científico da 

ciência do direito.  

Afasta a ideia das lacunas por entender que "aquilo que não está proibido, 

está permitido". Portanto, para atos que possam parecer juridicamente irrelevante, 

como, por exemplo, assistir à televisão dentro de sua casa, para Kelsen, o direito 

regula o ato, se não proibindo, nem obrigando, mas permitindo.  

Trata-se do argumento a contrario sensu, que se resume pelo dato de que se 

uma norma inclui uma determinada conduta num modo deôntico, cogente, exclui de 

seu âmbito de validade qualquer outra conduta. Assim, se a conduta A é proibida, 

quer dizer que as condutas B e C são, por outro lado, não proibidas, ou seja, 

permitidas. Se A é permitido, B e C não o são135. 
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Assim, rejeita a hipótese de uma situação não regulada pelo Direito e a 

consequente atividade legisladora ou criadora dos juízes, não tendo espaço para as 

lacunas. Este é seu entendimento de completude ou plenitude do sistema normativo, 

vez que as normas possuem mecanismos para solucionar todos os conflitos, sendo 

o sistema completo e autossuficiente136. 

No entanto, embora rejeite a ideia de lacuna no sistema, Kelsen confere 

importância ao recurso ficcional às lacunas como meio de limitação ao poder do 

magistrado. O legislador, ao não prever tal hipótese, na verdade o fez por escolha 

lógico-objetiva e não por razão político-jurídica137. 

Bobbio, por sua vez, esclarece que, se ao juiz é dada a possibilidade de julgar 

de acordo com a equidade nos casos em que não há norma regulatória da 

ocorrência jurídica relevante em questão, o que é uma derivação do princípio da 

proibição do non liquet, estaria resolvido o problema da completude138. 

No entanto, o fato de haver instrumentos capazes de suprir a omissão 

normativa não significa que o problema das lacunas não existe. Estar doente, ir ao 

médico e se curar, de forma alguma faz com que a doença não exista139. 

2.4.3.  Tipologia  

Isto significa, outrossim, como aduz Larenz, que o sistema jurídico é aberto e 

incompleto e isto é incompatível com a ideia de "lacuna do Direito", pois, em tese, 

ele forneceria as bases para colmatação das lacunas. Ou seja, não condiz com uma 

imperfeição contrária o plano do conjunto da ordem jurídica, por isto não se opta, no 

presente estudo, na designação de "lacuna do Direito" e sim lacuna na lei, lacuna 

legislativa ou lacuna jurídica140. 

Larenz, também recorre ao espaço jurídico livre. Diferentemente de 

Bergbohm, entende que é perfeitamente possível a coexistência de um espaço 
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jurídico livre com a ideia de lacuna normativa. Isto porque o espaço jurídico livre 

abrange as situações não reguladas pelo Direito por não serem juridicamente 

relevantes, como nas palavras do autor, "as formas de saudação e despedida", de 

tratamento e "tudo aquilo que pertence ao setor do tato" e do decoro.141 

Assim, só seria possível falar sobre lacuna, segundo Larenz, quando faltar 

uma regra que se refere a uma situação que não seja típica do espaço livre do 

Direito. 

Posto isto, este autor faz a distinção dos silêncios normativos, de modo que 

há, por exemplo o "silêncio eloquente da lei". Isto é, existe a não regulação 

proposital de determinada situação, por obra intencional do legislador. São casos em 

que por exemplo, prioriza-se a criação jurisprudencial ou, nos casos de normas 

taxativas, a não inclusão de uma situação significa que não merece o mesmo 

tratamento atribuído pela norma. Estes casos não são característicos de lacuna. 

Feita esta distinção, as lacunas se reservam à omissão total ou parcial do 

legislador a determinada situação que não pertence ao espaço jurídico livre e que 

necessita de codificação, o que este autor chama de "lacunas de regulação", por 

Zitelman denominadas de lacunas inautênticas, entendidas também como meras 

lacunas políticas: 

Na maioria dos casos em que falamos de uma lacuna da lei não está 
incompleta uma norma jurídica particular, mas uma determinada regulação 
em conjunto, quer dizer esta não contém nenhuma regra para uma certa 
questão que, segundo a intenção reguladora subjacente, precisa de 

regulação
142

. 

Zitelman considera as lacunas inautênticas como falsas, já as autênticas 

representariam as verdadeira lacunas, insolúveis mesmo com os mecanismos de 

integração. Larenz, nestes casos, entende que deva se abrir espaço à atividade 

criativa do juiz, caso em que, ao extremo, também pode levar ao direito superador 

da lei. 

Como modo de detecção de lacunas, Larenz se refere ainda ao princípio da 

isonomia, intrínseca a toda lei por se pretender ser Direito143. Neste ponto, se 
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relaciona com omissão legislativa inconstitucional relativa, conforme será exposto 

posteriormente. Entende o autor que se trata de lacuna a ser integrada via 

analogia144. 

Engisch entende que podem aparecer lacunas em todos os ramos do direito e 

portanto, em todas as funções desempenhadas pelo Estado. Lacuna significa para o 

autor uma incompletude insatifatória no seio do todo jurídico145 que só pode ser 

percebida se de fato sentirmos falta da regulamentação, nunca por presunção146. 

Classifica como lacuna de lege ferenda a lacuna político-jurídica, quando 

sentimos que a norma poderia ser melhor redigida, quando sua punibilidade não 

existe, ou quando cai mal. Trata-se de lacuna de um ponto de vista de um direito 

futuro mais perfeito, pelo que, segundo o autor, só pode motivar o legislativo a uma 

reforma do direito, mas não caberia ao juiz o preenchimento de tal lacuna. Diferente 

é a laguna de lege data, que para o autor seria uma lacuna autêntica e própria, e 

que deve ser colmatada pelo juiz147. 

Entendemos que a lacuna de lege ferenda consista na relação, já 

mencionada, das mutações sociais e sua captação pelo legislador, enquanto 

representante do povo, que, como já disse Monreal, nunca vai conseguir 

acompanhar a sociedade de forma perfeita. 

Bobbio, por sua vez, entende que existem lacunas ideológicas (de iure 

condendo) e reais (de iure conditio). As primeiras representa lacunas entre um 

direito ideal e um direito real, aproximando-se das chamadas lacunas impróprias ou 

de lege ferenda, vez que representam lacuna no sentido de ausência de uma norma 

justa e não de falta total de norma. Já a lacuna real se aproxima da lacuna própria, 

que é a falta da norma dentro do sistema148. 
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Como este trabalho não tem por escopo uma teoria das lacunas, e sim 

fornecer um panorama geral deste tema, não nos ocuparemos de expor outras 

classificações, que são inúmeras e por critérios diversos.  

Pela análise das classificações acima expostas é possível perceber uma 

diferenciação entre dois tipos de lacuna. Uma se refere à falha legislativa, a falta de 

aperfeiçoamento, mais ligada a um dever geral de legislar, que seria o caso, 

guardadas as devidas proporções, de uma lacuna inautêntica, imprópria, de 

regulação, lege ferenda ou ideológica. 

As lacunas autênticas, próprias, lege data, ou reais são as que de fato podem 

permitir uma atividade criativa do juiz, primeiramente pela integração, e em última 

hipótese, por um direito superador da lei, visto que a norma não pode lhe oferecer 

meios satisfatórios para resolver a demanda. 

2.4.4.  Colmatação das lacunas 

Celso Bastos esclarece que integração é o meio de superação das lacunas, 

que, por sua vez, consistem num vazio deixado pela lei. Faz assim distinção da 

interpretação de integração149, pois trabalham sob hipóteses diversas, embora sejam 

tarefas realizadas pelo intérprete150. 

A integração traz a ideia de tornar a lei integral quando é defeituosa. Portanto, 

primeiro localiza-se a lacuna, como vazio jurídico que gera um sentimento de 

insatisfação, e depois são utilizados os meios de integração pelo intérprete: 
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analogia151, costumes152 e princípios gerais do direito, como ocorre no art. 4º da Lei 

de Introdução às Normas do Direito Brasileiro153154. 

Como preconiza apenas corrigir um defeito normativo de não previsão de 

circunstância ou fato, a integração não muda o sentido de uma norma, "dá-se 

apenas a subsunção de uma nova hipótese ao mandamento legal" por meio do 

emprego das fontes do direito. Portanto, o emprego das fontes como instrumento de 

superação de lacunas visa a ampliação do campo de incidência da norma, nunca 

restringí-lo155. Celso Bastos chama atenção que este processo integrativo é diverso 

da complementação constitucional, em que uma norma superior, Constituição, 

relega certa matéria à normatividade infraconstitucional156. 

Larenz já  não faz a distinção de interpretação e integração, entendendo que 

uma das finalidades da interpretação é a colmatação das lacunas na lei, de forma 

que caberia à jurisprudência, compreendida como ciência do direito, pôr à 

disposição do juiz métodos com ajuda dos quais ele possa cumprir esta tarefa de 

modo materialmente adequado157. 

O jurista alemão entende que a concretização pela jurisprudência dos 

tribunais de uma pauta carecida de normatização, significa um desenvolvimento do 

Direito158. Assim, o contexto legalista do século XIX na França, ou o contexto 

formalista, positivista normativista alemão do século XIX e XX, não proporcionavam 
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oportunidade para o desenvolvimento aberto do Direito por estar o juiz limitado a 

dizer a lei159. 

Vale destacar que no contexto alemão, frente a uma avaliação exagerada do 

pensamento conceitual e à aceitação de uma plenitude lógica do ordenamento que 

afirmava a inexistência de lacunas, surgiram a Jurisprudência dos Interesses e a 

doutrina do Direito Livre, que admitiam a existência da lacuna e remontavam ao juiz 

o dever de colmatá-la, conforme exposto.160 

Ou seja, a importância do conceito de lacuna também pode ser vista da 

perspectiva do desenvolvimento do Direito pelo Poder Judiciário, num contra-

movimento à época do fetichismo da lei, sem contudo, significar desrespeito à 

função legislativa: 

Mesmo que o preenchimento inicial de uma lacuna da lei por via de uma 
analogia ou de uma redução teleológica seja um ato de conhecimento 
criativo, que no caso de vir a achar seguimentos ulteriores, alarga a 
provisão da norma em vigor, ele não é, de todo em todo um ato de 
estatuição do Direito, no sentido de emanação de uma lei

161
. 

Sabe-se que a jurisprudência, no ato de colmatar as lacunas, a priori 

entendidas como um inacabamento da lei, utiliza-se de diferentes técnicas e 

interpretações. Contudo, em casos em que a lacuna é muito maior que um 

inacabamento, é inegável que a jurisprudência criou novos institutos não presentes 

ao plano originário, o que transcende o âmbito da mera integração de lacunas e 

passa ao desenvolvimento de um Direito superador da lei, junto, inclusive, das 

chamadas lacunas de regulação162.  

Neste tipo de lacuna Larenz expõe o dilema enfrentado pelo Judiciário, pois, a 

resposta deveria ser de que a questão não está regulada, remanescendo sem 

consequência jurídica. Mas esta resposta seria a denegação da justiça e 

consequente violação à proibição do non liquet. Sendo assim, o juiz deve buscar 

uma resposta em consonância com a intenção reguladora a ela subjacente e com a 

teleologia da lei, que pode resultar na superação da lei pelos tribunais. 
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Inclusive, Larenz frisa que se deve distinguir a lacuna na lei e falha na lei. A 

primeira ocorre quando se questiona sua incompletude com relação à sua própria 

intenção reguladora. Quanto à segunda, relaciona-se a uma crítica de política 

legislativa, quando há necessidade de a lei ser aperfeiçoada pela complexidade dos 

fatos da vida163. O que Larenz chama de crítica de política legislativa relaciona-se ao 

dever geral de produção legislativa, atividade típica da função, ao que 

denominamos, à frente, de omissão legislativa geral ou genérica. 

Para os casos de lacuna, Larenz aponta a interpretação como meio de 

integração. Nos casos de defeito legislativo não há integração, mas em ultima ratio, 

um direito superador da lei: "Se a lei não está incompleta, mas defeituosa, então o 

que está indicado é não uma integração de lacunas, mas em última instância, um 

desenvolvimento do Direito superador da lei164."  

No caso da superação das lacunas de regulação, a divisão de poderes ou 

funções estabelecidas no Estado de Direito exige o respeito por parte dos outros 

poderes de que a criação de normas é realizada pelo legislador. No entanto, perante 

a recusa do legislador, isto não quer dizer que a lei seja insuperável, e, neste 

sentido, trata-se do desenvolvimento do Direito superador da lei.  

É sabido que para a superação da lei devem ser estabelecidas certas 

delimitações, como faz a Lei fundamental alemã em seu art. 20, §3º, pelo qual o 

Poder Executivo e a Administração da Justiça estão vinculados à lei e ao Direito. 

Como bem observado por Larenz, esta formulação separa lei de Direito, e por 

conseguinte, embora não sejam conceitos opostos, o Direito corresponde, na 

verdade, a um conteúdo suplementar de sentido com relação à lei165. 

Trata-se, como bem colocado por Larenz, de um desenvolvimento do Direito 

extra legem, pois à margem da regulação legal, mas intra jus, dentro do quadro da 

ordem jurídica global e dos princípios que lhe servem de base166. 

Isto ocorreria, por exemplo, em casos em que não seriam solucionados de 

modo satisfatório por meio da interpretação da lei e de um desenvolvimento do 
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Direito imanente à lei, como é o caso de surgimento de novos princípios167. Segundo 

Esser, os princípios jurídicos que não estão ainda positivados irrompem "no 

pensamento jurídico pelo umbral da consciência, devido a um caso 

paradigmático"168. 

Larenz elenca algumas condições que autorizariam a superação da lei. 

Primeiro, deve ser uma situação que demanda resposta jurídica. Segundo, esta 

situação não pode ser resolvida com interpretação da lei e nem do desenvolvimento 

de um Direito imanente à lei. Assim o limite do direito superador da lei situa-se 

aonde não é possível reposta dentro do quadro do conjunto da ordem jurídica 

vigente, e, neste caso o legislador quem deveria atuar169.  

Justamente, o limite da superação do direito se encontra na separação de 

funções. No entanto, Larenz destaca que entendeu o Tribunal Constitucional alemão 

que pode constatar que o legislador não cumpriu o seu dever de criar tal Direito, ou 

criar de forma defeituosa: 

O legislador, em princípio, pode escolher ele próprio os fatos a que liga as 
mesmas consequências jurídicas, isto é, que quer considerar iguais em 
sentido jurídico. Em princípio é, portanto, livre para onerar com impostos 
certos grupos profissionais e, diferentemente, isentar outros. A única 
condição prévia para a conformidade ao princípio da igualdade é que a 
diferenciação escolhida se apoie em considerações materialmente 
adequadas

170
.  

Ocorre que nem sempre este limite é respeitado. O desrespeito incorre no 

perigo de que os juízos sejam interpretados como tomada de partido ante a 

divergência de opiniões políticas e de que já não sejam enunciados fundados no 

Direito, o que faz com que o Estado de Direito caia em crise de confiança:  

Em princípio, o juiz, vinculado à lei e ao Direito, não tem a faculdade de 
emitir uma resolução contra legem. Uma tal resolução precisa, por isso, de 
razões especiais baseadas no todo de sentido da ordem jurídica, para estar 

excepcionalmente justificada
171

.  
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Larenz cita o exemplo contido no Código de Processo Civil alemão, que, em 

seu §50 concede à associação não personalizada somente a capacidade judiciária 

passiva. Neste caso, uma norma, que não é inconstitucional a priori, não pode 

subsistir ao caso concreto vez que vai contra a liberdade associativa prevista na Lei 

fundamental (art. 9º) e que não persegue mais a finalidade política inicial prevista 

pelo legislador, pelo que seria autorizado o direito superador da lei pelo juiz num 

caso concreto.172  

Quando discorre sobre Esser, Larenz173 explica que este considera 

admissível que o juiz forme em primeiro lugar seu convencimento do que seria a 

decisão justa (quando a norma carece de interpretação), por vias distintas da 

aplicação da lei, e então, passe a procurar a fundamentar na lei o resultado 

previamente obtido, para efeitos de controle de arbitrariedade. Com o resultado 

antecipadamente obtido, determinaria a escolha do método e as valorações 

particulares requeridas.  

A dúvida de Larenz é como que o juiz reconheceria aquilo que é justo, 

independentemente da lei? O “sentimento jurídico” não é justificativa ou 

fundamentação para a escolha da decisão supostamente justa. 

Larenz então discursa sobre a “bússola das valorações do juiz”, invocando 

Zippellius174, que busca no ethos jurídico dominante na comunidade, nas 

concepções dominantes de justiça, medida para o juiz nestes casos mais 

emblemáticos e complexos. Trata-se do conteúdo de consciência de uma 

multiplicidade de indivíduos. Seriam os artigos da Constituição referentes a direitos 

fundamentais e até instituições da vida social. Trata-se do que ele denominou de 

direito extra legem, mas intra jus. 

Alchourrón e Bulygin, por sua vez, vislumbram que a dificuldade consiste em 

resolver a lacuna sem modificação do direito, e se questionam se há esta 

possibilidade. Neste caso, a única obrigação do juiz é a proibição de se abster de 

jugar. Se o sistema jurídico não lhes oferece uma norma específica ao caso 

concreto, não pode o juiz se embasar neste sistema.  
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Assim, deve-se "llenar la laguna" para poder fundar sua decisão num sistema 

modificado, ou seja, o juiz deve estar autorizado para modificar o direito, o que não 

se compatibiliza com a ideia de que o juiz aplica e não cria direito, portanto, 

impossível não haver modificação do direito, no caso de lacuna, pelo órgão 

jurisdicional.  Os autores ainda citam o caso do Código Civil Suíço como legislação 

autorizadora, embora, como destacado por Larenz, não seja unânime que o 

dispositivo teve esta intenção175. 

Demonstram os autores que as três exigências: proibição de se abster de 

julgar, a obrigação de o juiz decidir conforme o direito e a proibição de modificar o 

direito são, portanto, incompatíveis entre si em caso de lacuna176. 

Tendo sido exposto, ainda que brevemente, a problemática das lacunas na 

teoria geral do direito, depreende-se que, primeiro, não é possível inadmitir a sua 

existência. Segundo, que para sua colmatação, nos casos mais complexos, 

demanda invariavelmente uma atividade criadora do juiz. Converge-se com o 

exposto por Maria Helena Diniz: 

Se não se admitisse o caráter lacunoso do direito, sob o prisma dinâmico, o 
Poder Legislativo, em um dado momento, não mais teria qualquer função, 
porque todas as condutas já estariam prescritas, cabendo ao órgão 
jurisdicional, com base na "ficção", no sentido kelseniano, da teoria das 
lacunas, ir, mediante os recursos do art. 4º da Lei de Introdução ao Código 
Ciivil pátrio, preenchendo tais lacunas. Contudo, a realidade é bem diversa. 
O ato decisório, como pudemos apontar, apenas empreende a escolha 
entre as várias soluções possíveis, ponto fim ao conflito, sem contudo 
dissolver a lacuna, pois o caso sub judice por ele resolvido não pode 
generalizar a solução para outros casos, mesmo que sejam idênticos. A 
instauração de um modelo jurídico geral gabe ao legislador, bem como as 
modificações e correções das normas, procurando novas formas, 
adaptando com habilidade e prontidão as necessidades sociais, deixando 
cair, constantemente, os velhos troncos, enriquecendo-os com uma nova 
roupagem

177
. 

Sendo assim, para, posteriormente relacionar as lacunas com a temática da 

omissão legislativa inconstitucional, o capítulo que se segue fará uma alocação 

política da omissão. Com já mencionado outrora, há uma imbricação entre direito e 

política que é indissociável, e daí o intento de se relacionar os dois institutos. 
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3. CONCEITO POLÍTICO DO ESTADO MODERNO 

  

O capítulo anterior intentou demonstrar a localização histórica do problema 

das lacunas. Este capítulo, por sua vez, abordará as configurações políticas do 

Estado Moderno, acompanhado pela teoria constitucional, passando pela 

aplicabilidade das normas constitucionais. 

A análise de tais itens é essencial para que se possa adentrar no tema da 

omissão legislativa, vez que constituem pressupostos de compreensão deste tema.  

Importante recordar que, para conferir viabilidade científica ao Direito, pela 

inteligência de Hans Kelsen e sua Teoria Pura do Direito, adotou-se o artifício 

ficcional da norma hipotética fundamental por ele criada como recurso de validade 

do sistema jurídico.  

Neste sentido, num mecanismo de regressão lógica é possível verificar a 

validade de uma norma jurídica, que tem sua validade conferida pela norma superior 

até atingir a Constituição, que, por sua vez, tem sua validade conferida pela norma 

hipotética fundamental, freando, desta forma, a regressão ad infinitum. 

Sobre a impossibilidade deste regresso, Sebastián Soler, citado por Gilmar 

Mendes178 aduz que: 

A limitação do retrocesso fundante, além de ser um aspecto formal de toda 
esta estrutura jurídica, é concretamente uma característica positiva de todo 
sistema vigente de direito. A coisa julgada insere-se nessa estrutura 
fechada. Não recebe sua validez de nenhum sopro carismático que lhe 
infunde o órgão do Estado; é que todo sistema jurídico autolimita não 
apenas o retrocesso fundante no sentido expresso acima, mas também o 
processo dedutivo, estabelecendo também aqui um limite além do qual não 
se pode ir. Num extremo da ordem jurídica está a Constituição, no outro, a 
coisa julgada; no direito, assim como não há 'regressus', tampouco há 
'progressus' 'in infinitum', já que a existência deste último seria incompatível 
com aquela limitação. Toda regulação é, por natureza, limitada e limitante, e 
na regulação jurídica é característico que se estabeleça com bastante 
nitidez o limite do próprio desenvolvimento normativo. A sentença, errada ou 
certa, não está dotada de validez pelo fato de que nela esteja depositada 
qualquer misteriosa essência vivificante. Toda sua validez provém do 
mesmo sistema normativo que autolimita o âmbito da sua própria 
interpretação, quer dizer, não procede do juiz e sim de uma norma que 
declara irrevisível a sentença. 
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A breve rememoração acima é crucial para a compreensão de que a carta 

política de um país é instrumento de inauguração de uma nova ordem que 

sustentará um novo sistema. Em caso de uma revolução, a nova ordem será 

instaurada por uma nova constituição, revogando-se todas as normas jurídicas 

anteriores, exceto as que forem recepcionadas, ou seja, que estejam de acordo com 

novo escopo valorativo, pois esta constituição é a nova base de validade do sistema 

jurídico recém instaurado. 

Importante relembrar que como destaca Santi Romano179, o emprego da 

palavra "constituição" é antigo, já datava a época de Aristóteles e num sentido nem 

tão diverso ao que se entende recentemente: 

Por constituição entende-se um ordenamento da cidade que diz respeito à 
magistratura, à maneira de distribuí-la, à atribuição da soberania, à 
determinação do fim de cada associação. As leis são, fundamentalmente, 
distintas da Constituição, enquanto têm por escopo apenas prescrever aos 
magistrados normas para administrar o governo e punir os 
transgressores

180
.   

Em conceito próprio, Romano entende que: 

Tecnicamente esta palavra é entendida como sendo sinônimo de organismo 
ou corpo social, ou seja, de instituição, tendo uma estrutura, uma ordem, um 
status, uma organização, mais ou menos estável e permanente, que reduz à 
unidade os elementos que o compõem conferindo-lhes individualidade e 
vida própria

181
. 

Neste sentido, pode-se falar em constituição de uma Igreja, Partido Político, 

Escola, e, claro, de um Estado. 

Konrad Hesse, por sua vez, buscando definição para Constituição182, entende 

se tratar de ordem jurídica fundamental material e aberta da coletividade, que 

consagra as linhas básicas do Estado e estabelece as diretrizes e limites ao 

conteúdo da legislação futura183. 
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Para Hesse, a Constituição é incompleta, imperfeita e conscientemente 

aberta, objetivando uma certa flexibilidade necessária para a contínua adaptação ao 

desenvolvimento político aliado à estabilidade184. 

Sobre abertura da Constituição e abertura das normas constitucionais 

Canotilho estabelece a diferença de modo que a primeira corresponde a uma 

abertura horizontal, que conforme o entendimento de Hesse, expressa 

incompletude, caráter fragmentário e não codificador. Já a abertura das normas 

constitucionais trata da abertura vertical, demonstrando o caráter geral e 

indeterminado de diversas normas constitucionais e por isso aguardam a mediação 

legislativa concretizadora, o que particularmente interessa ao presente estudo185. 

Canotilho aponta que há a tendência desta abertura vertical em normas 

constitucionais que tratem de assuntos que há consenso geral, quando é necessário 

criar um espaço de conformação política e quando podem ser justificadas medidas 

corretivas ou adaptadoras186. Isto é, a abertura de uma norma significa, sob esta 

perspectiva, que comporta uma delegação relativa aos órgãos concretizadores. 

Neste sentido, ao propositalmente deixar de regular certas questões e 

determinar como de competência do legislador, a Constituição possibilita sua própria 

aplicabilidade num ambiente com maior respiro democrático e consequente 

renovação. 

Na mesma linha de Hesse, Canotilho ressalta uma questão fundamental para 

o presente estudo, que é a imperatividade da Constituição: 

a ordem jurídico constitucional significará fundamentalmente: 1) 
vinculatividade jurídica da constituição (imperatividade) no sentido de que, 
não obstante uma lei fundamental ser o resultado de confrontações 
políticas, ela não se reduz a um espelho de relações fáctivo-políticas, antes 
assume o caráter de ordem normativa vinculante dos poderes estaduais, 
disciplinadora e estabilizadora de um processo político; (2) regulamentação 
jurídica fundamental quer porque se considera como normação 
hierarquicamente superior do Estado, quer porque ela se dirige à 
conformação jurídica dos aspectos fundamentais ou essenciais do Estado e 

                                                                                                                                                                                     
fundamentos e normativiza os princípios da ordem jurídica global". (HESSE, apud, CANOTILHO, 
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186

 Idem.  p. 1181. 



71 

 

da sociedade; (3) função de ordem, expressa na clareza, certeza e 
determinação dos preceitos jurídicos constitucionais

187
.  

O elemento da vinculatividade jurídica aliado ao entendimento da abertura 

constitucional, é imprescindível para a compreensão da omissão legislativa 

inconstitucional, como será abordado no item 4.1.2. 

Este mesmo autor, em sua tese de doutoramento, após colacionar enumerar 

diversos conceitos constitucionais com os enfoques de cada autor por ele 

trabalhado, extrai das teorias da constituição seu entendimento da função e 

estrutura da lei fundamental. Sendo assim, elenca como pontos fundamentais duas 

assertivas: 1 - A constituição é garantia do existente; e 2 - A constituição é um 

programa ou linha de direção para o futuro188. 

Abarca o autor português, desta forma, tanto o sentido kelseniano de 

limitação e superioridade normativa da lei fundamental, como o sentido de 

condensamento dos interesses da coletividade e linhas fundamentais do Estado no 

presente e futuro, de Hesse, acima mencionados. 

Uma Constituição, sob esta concepção, não seria apenas uma consagração 

do existente.  A lei fundamental republicana, trazendo todo seu arcabouço da ideia 

de república e soberania popular, é simultaneamente estadual e social, por "reflectir 

a interdependência do Estado e da sociedade"189. 

Assim sendo, prossegue o autor que há um misto de ordem e programa de 

ação, por isto que ao mesmo tempo em que conforma e garante o existente, traça as 

linhas objetivas para o futuro, e daí que surge a ideia da programaticidade da 

Constituição. 

Frise-se que estes dois segmentos que compõem a estrutura e função de 

uma lei fundamental não são, de forma alguma, independentes. Inclusive é da 

relação entre eles que advêm grande parte da dificuldade na defesa da 

programaticidade constitucional. 
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Ao mesmo tempo em que estatui o existente, atribuindo normas organizativas, 

normas de competência e funcionamento do Estado, institui, por outro lado, 

programas e metas de direitos e deveres sociais e estatais para o futuro.  

A problemática cinge-se exatamente na executoriedade das linhas 

fundamentais futuras previstas na Carta Política, por depender da vontade de 

constituição190 dos órgãos encarregados do programa, o que é decisivo para a força 

normativa da constituição.191. No presente trabalho esta dificuldade está alocada na 

atividade do Poder Legislativo192. 

Deve-se frisar que há inúmeras conceituações e enfoques de constituição. 

Contudo, por não se tratar de um estudo específico, opta-se pela conceituação mais 

útil ao presente trabalho, abreviando-se, desta forma, a presente análise.  

Neste sentido, a proposta conceitual de Canotilho se demonstra a mais útil ao 

presente estudo por permitir a detecção da omissão legislativa inconstitucional nas 

perspectivas mencionadas, quais sejam, abertura constitucional, vinculatividade da 

Constituição e programaticidade constitucional. 

Em continuidade, a Constituição, nesta acepção, deve ser compreendida 

como unidade e sistema. Com relação à unidade, trata-se de unidade de atuação, 

algo motor, pois a "unidade do direito é uma unidade de processus, essencialmente 

dialética e histórica, e não apenas uma distinta aglutinação de fatores da conduta 

humana"193. Concepção a que se coaduna com o segmento "ii" da estrutura 
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 "Quanto mais intensa é a 'vontade para a Constituição', tanto mais longe ele é capaz de ampliar os 
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constitucional de Canotilho, qual seja, a de que representa uma linha de atuação e 

programaticidade para o futuro. 

A visão da constituição como unidade significa que todas as normas contidas 

em seu diploma têm igual dignidade, o que põe de lado as teses de antinomias 

normativas dentro da Constituição, e da existência de normas constitucionais 

inconstitucionais. Assim sendo, a unidade expressa também a própria positividade 

normativo-constitucional e elemento chave para a interpretação das normas194. 

A noção sistêmica do Direito já foi abordada no item 2.1. de modo que 

também se relaciona à ideia de unidade:  

A Constituição é basicamente unidade, unidade que repousa sobre 
princípios: os princípios constitucionais. Esses não só exprimem 
determinados valores essenciais - valores políticos ou ideológicos - senão 
que informam e perpassam toda a ordem constitucional, imprimindo assim 
ao sistema sua feição particular, identificável, inconfundível, sem a qual a 
Constituição seria um corpo sem vida, de reconhecimento duvidoso, se não 
impossível

195
. 

 

Santi Romano também relaciona unidade e sistema na concepção de uma 

constituição: 

A ordenação estatal, considerada no seu complexo, constitui um sistema 
cujos diversos elementos são entre si coordenados, apoiando-se um ao 
outro, pressupondo-se reciprocamente, formando-se, unindo-se, 
modificando-se; são, noutro termos, todos os momentos de uma unidade, 
que nada mais seria senão uma instituição, e o Estado por sua vez 
feneceria com a separação de tais elementos: a constituição do Estado é a 
base e a estrutura que sustém e mantém tal unidade

196
.  

 

Canotilho ressalta que em termos de um 'constitucionalismo adequado', a 

existência de regras e princípios197 possibilidade a compreensão da constituição 
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como um sistema aberto de regras e princípios198. Isto porque um sistema 

constitucional composto apenas por regras exigiria uma disciplina legislativa 

exaustiva e completa do mundo da vida, o que sabemos ser impossível diante das 

mudanças operadas pelo desenvolvimento da sociedade. 

A noção sistemática da constituição trata, portanto, do conjunto axiológico que 

demonstra coerência, salvaguardando valores fundamentais. E, sob este norte é que 

devem ser interpretadas todas as normas constitucionais, de maneira harmônica e 

jamais isoladamente. 

Antes de se adentrar ao tema da aplicabilidade ou eficácia das normas 

constitucionais, serão abordados alguns pontos sobre o movimento constitucional, e, 

em seguida, sobre a conceituação política de Estado. 

 

3.1. Constitucionalismo 

 

Quanto ao constitucionalismo, Santi Romano aduz que a palavra é 

empregada para designar as instituições e os princípios que são adotados pela 

maioria dos Estados que, a partir dos fins do século XVIII, têm um governo que, na 

contramão do absolutismo, se diz “constitucional”199. 

Como bem destacado pelo autor, o constitucionalismo não só é produto das 

revoluções francesa e americana, mas sobretudo de uma lenta e progressiva 
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evolução das instituições constitucionais da Inglaterra200, muito embora nunca tenha 

tido um diploma escrito, mas composições fragmentárias. 

Embora no direito constitucional moderno prevaleça a constituição escrita, 

não se pode olvidar que foi no contexto inglês que inicialmente foram reconhecidas e 

garantidas efetivamente as liberdades públicas com a Magna Charta em 1215, 

Petition of Rights em 1628, o Habeas Corpus em 1679 e Bill of Rights em 1689. 

Ressalte-se que os institutos constitucionais ingleses são anteriores à 

formação do constitucionalismo moderno a partir do século XVIII. Isto quer dizer que 

os institutos ingleses foram evidentemente aproveitados, inclusive, para a 

disseminação da matriz jurídica romana na formação do constitucionalismo 

continental.  

O mesmo autor esclarece que o direito público inglês foi recepcionado no 

continente europeu em sentido impróprio, ou seja, suas instituições foram imitadas 

de uma forma substancialmente diferente. Assim, o direito inglês não poderia ter 

sido utilizado pelo movimento revolucionário francês ou americano, senão através de 

uma modificação ou deformação201. 

Da mesma forma, quando os demais Estados começaram a incorporar os 

modelos constitucionais cada um o fez com suas releituras particulares. No entanto, 

sem dúvida que a questão das liberdades públicas e garantias constitucionais é uma 

das maiores heranças do direito constitucional inglês. 

Neste contexto, tratando-se de um movimento que apreendeu diversas 

matrizes constitucionais inglesas e se recriou pós século XVIII, André Ramos 

Tavares, por sua vez, detecta quatro sentidos para o constitucionalismo: (i) numa 

primeira acepção, refere-se ao "movimento político-social com origens históricas 

bastante remotas" com a finalidade de limitar o poder arbitrário; (ii) num segundo 

momento refere-se a cartas constitucionais necessariamente escritas, embora neste 

ponto o autor faça a ressalva de que Karl Lowenstein muito bem destacou que ao 

fato de a constituição ser escrita não faz com que se identifique com o 

constitucionalismo, haja vista o modelo inglês; (iii) a terceira acepção pode ser 
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identificada na utilização do constitucionalismo para "indicar os propósitos mais 

latentes e atuais da função e posição das constituições nas diversas  sociedades"; e 

(iv) numa quarta possibilidade, mais restrita, o constitucionalismo pode se identificar 

com a evolução histórico-constitucional de um determinado Estado202. 

Canotilho, por sua vez, como forma de conferir um fundo comum aos diversos 

tipos de constitucionalismo, preferiu a acepção do constitucionalismo como um 

movimento constitucional resultante da unidade política, social e cultural de um país. 

Entende que o constitucionalismo é "teoria que ergue o princípio do governo limitado 

indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização 

político-social de uma comunidade"203. 

Não esquecendo, o autor português, que o modelo de carta política veio 

também a serviço de uma ideologia política, qual seja, a liberalista. Assim, o 

movimento constitucional moderno representa também  

'técnica específica de limitação do poder com fins garantísticos'. O conceito 
de constitucionalismo, transporta, assim, um claro juízo de valor. É, no 
fundo, uma teoria normativa da política, tal como a teoria da democracia ou 
a teoria do liberalismo.

204
 

Por isto o autor menciona a necessidade de uma Teoria da constituição 

constitucionalmente adequada. Isto é, a compreensão de uma constituição só 

encontra sentido quando se referir a uma situação constitucional concreta, 

historicamente existente num país205, refletindo uma dialética real, carecendo de 

sentido, por conseguinte, uma regra ôntica e "ahistórica"206. 
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Historicamente, Canotilho atribui duas fases do movimento constitucionalista: 

o antigo207 e o moderno. Para o presente trabalho será abordada apenas a fase 

moderna do constitucionalismo, que se iniciou pelos meandros do século XVIII. 

O constitucionalismo moderno, como já dito, é marcado pelas constituições 

norte americana (1787) e francesa (1791) que surgem como fruto das respectivas 

Revoluções norte-americana e francesa, pois, como já dito, frente a uma nova 

ordem, imprescindível uma nova carta política. Com o escopo ideológico liberal das 

revoluções, traçou-se um perfil de constitucionalismo moderno que é o de limitar o 

poder do Estado. 

Desta forma, a constituição moderna passou a ser ordenação sistemática e 

racional por meio da qual se declaram as liberdades e direitos dos indivíduos, e se 

ordena, funda e limita o poder político. 

No campo jurídico, conforme exposto na primeira parte deste trabalho, para 

acompanhar este perfil ideológico político liberalista do constitucionalismo, a Escola 

da Exegese e o positivismo jurídico tiveram papel fundamental. 

Não se deve olvidar que o Estado de Direito e o movimento codificador, com 

sua base ideológica liberal, aconteciam concomitantemente, na história ocidental, à 

Primeira Revolução Industrial, com suas origens inglesas no final do século XVIII e 

início do século XIX. 

Este paralelo é importante não só para demonstrar o Direito como uma 

ciência humana aplicável, mas para demonstrar que as humanidades têm suas 

bases todas interligadas, de modo que seu movimento é similar entre as culturas de 

mesma matriz. 

Especialmente no Ocidente em que a ciência moderna, tendo suas origens no 

século XVII, foi marcada pela adoção do método científico cartesiano, pelo qual 
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elevou-se o conhecimento matemático como paradigma de todo o conhecimento, 

inclusive das humanidades. 

O método cartesiano tendo considerado como ultrapassadas as disciplinas 

tópicas, provocou um distanciamento da filosofia da vida prática, de forma que as 

humanidades, influenciadas pela ciência moderna, trabalhavam com o homem tal 

como ele deve ser, desconsiderando as reais condições da existência humana, 

como ele é. No Direito trabalhou-se muito mais com a acepção deontológica do que 

ontológica. 

No campo jurídico, esse movimento se refletiu com a imposição da lógica da 

existência de leis universais que pudessem dizer o "verdadeiro ou falso", 

repercutindo de forma cabal no movimento codificador, eclodindo no positivismo 

legalista e normativista, provocando um distanciamento da Moral.  

Luís Alberto Warat explica que esta racionalidade do direito moderno, trouxe, 

com uma de suas consequências, o monopólio e a justificação da violência através 

da aplicação legal da norma jurídica, o que seria legitimado pelas instituições 

burocráticas do Estado. Nesta perspectiva o direito foi sendo limitado à condição de 

um meio de organização e aplicação das normas, distanciando-se da ideia de 

concretização de justiça e, por conseguinte, do próprio caráter genuíno de Direito208. 

Como destacado pelo autor, o discurso da modernidade, enquanto discurso 

do desencantamento, deixou-nos uma ideia de razão instrumental e estratégica. 

Fazendo referência a Max Weber, relembra que a racionalidade do direito moderno 

remete a uma sistemática jurídica restrita a procedimentos de tipo formal, e foi neste 

sentido que a ciência jurídica se apegou ao mito da neutralidade cientifica como um 

postulado metodológico209. 

Conforme demonstrado, no capítulo anterior, em recordação necessária, 

todas as correntes abordadas, que contribuíram para o rompimento com o dogma da 

completude e subsunção, invocaram a existência de lacunas, procurando fornecer 

possíveis bases aos juristas sobre como proceder diante destas situações. 
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Sob a perspectiva prática, e é neste ponto em que se relaciona diretamente 

com o conceito político do Estado, observou-se que o Direito deveria se reaproximar 

da Moral, buscando concretização de justiça social. Daí as outras configurações de 

Estado que se seguiram ao Estado de Direito. 

3.1.1.  Neoconstitucionalismo 

Como tentativa de reaproximação entre Direito e Moral, e como resposta à 

repercussão social da II Guerra Mundial, surge um nova roupagem para a teoria da 

constituição, que tem por base filosófica o pós-positivismo, normatizando princípios 

e reinserindo valores para a aplicação do direito. 

Daniel Sarmento resume210 os efeitos deste novo paradigma por alguns 

fenômenos, tais como: i. reconhecimento da força normativa dos princípios jurídicos 

e valorização no processo de aplicação do direito; ii. rejeição ao formalismo e 

recurso frequente a métodos mais abertos de raciocínio jurídico: ponderação, tópica, 

teorias da argumentação etc.; iii. constitucionalização do Direito, com irradiação das 

normas e valores constitucionais, sobretudo os relacionados aos direitos 

fundamentais para todos os ramos do ordenamento; iv. reaproximação entre o 

Direito e a Moral, com a penetração cada vez maior da Filosofia nos debates 

jurídicos; e v. judicialização da política e das relações sociais, com um significativo 

deslocamento de poder da esfera do Legislativo e do Executivo para o Poder 

Judiciário. 

Destes fenômenos, para o presente trabalho têm mais relevância o "ii" e "v": 

recurso frequente a métodos mais abertos de raciocínio jurídico e judicialização da 

política e das relações sociais. 

Tanto um quanto outro representam uma atuação mais participativa do Poder 

Judiciário com relação à realidade social, no que inclui a atuação nos casos em que 

o Poder Legislativo é omisso.  
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O neoconstitucionalismo211 surge no pós II Guerra Mundial, com a percepção 

de que as maiorias políticas podem consentir com a barbárie, levando ao surgimento 

de constituições que fortaleceram sua jurisdição constitucional no intuito de proteger 

os direitos fundamentais, mesmo em face do legislador.212 

As cartas políticas europeias passaram a limitar de fato o poder legislativo, 

impor-lhe deveres e justificar invalidação de leis, além de possuir inúmeras normas 

de elevado teor axiológico, no que se incluem direitos sociais de natureza 

prestacional. 

Estes direitos sociais, em grande parte, foram constitucionalizados por 

normas de eficácia limitada, ou seja, deram espaço para a regulamentação do 

legislador infraconstitucional para que o direito tenha sua eficácia total. 

Grande parte destas normas constitucionais com forte conteúdo axiológico 

são caracterizadas por sua abertura e indeterminação semântica, pois muitas são 

princípios e não regras213, sua aplicação pelo Judiciário implicou na adoção de 

novas técnicas e estilos hermenêuticos em lugar da velha subsunção. 

Desta forma, "de poder quase 'nulo', mera 'boca que pronuncia as palavras da 

lei', como lhe chamara Montesquieu, o Poder Judiciário se viu alçado a uma posição 

muito mais importante no desenho institucional do Estado contemporâneo"214. E 

neste sentido, cresceu a importância política do Judiciário.  

O neoconstitucionalismo pode ser considerado como o resultado de um 

cumulado de correntes e escolas num movimento anti-formalista, procurando uma 
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 "A palavra 'neoconstitucionalismo' não é empregada no debate constitucional norte-americano, 
nem tampouco no que é travado na Alemanha. Trata-se de um conceito formulado sobretudo na 
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aproximação do Direito na vida prática e não apenas na identificação da lógica 

formal das ciências exatas. Portanto, trata-se de mais uma tentativa de superação 

da pendulação entre jusnaturalismo e positivismo. 

Por isso que entre seus adeptos há tanto positivistas quanto não positivistas, 

que se apoiam no pensamento de juristas de linhas heterogêneas, que, por sua vez, 

não necessariamente se enxergam como neoconsitucionalistas, tais como: Ronald 

Dworkin, Robert Alexy, Peter Häberle, Gustavo Zagrebelsky, Luigi Ferrajoli e Carlos 

Santiago Nino.215 

Como destaca Daniel Sarmento, o Direito brasileiro obviamente vem sofrendo 

os efeitos da emergência deste um novo paradigma na prática dos tribunais, 

resultante também do período de crise do direito em que vivemos dadas as 

justificativas, não exaustivas, explanadas ao longo do presente estudo. 

A questão é que não há um consenso de como devem ser aplicados, pelo 

Poder Judiciário, os valores morais trazidos pela ordem constitucional. Assim como 

não há um consenso em como agir diante da omissão inconstitucional legislativa 

afora casos de ADI por omissão e Mandado de injunção 

Fato é que o neoconstitucionalismo trouxe os holofotes ao Poder Judiciário, 

do qual se espera a concretização dos anseios constitucionais. Abordou-se o 

neoconstitucionalismo por continuidade ao constitucionalismo trazido anteriormente. 

A seguir a teoria constitucional será encaixada conforme as três fases do Estado 

Moderno216, a fim de demonstrar sua relação com o pensamento jurídico.  

 

3.2. Estado de Direito 

 

Para acompanhar a evolução da teoria constitucional acima mencionada, 

houve, logicamente, uma construção de configurações políticas de Estado. Esta 
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construção também acompanha o desenvolvimento e mudanças quanto às correntes 

dominantes do pensamento jurídico moderno, tema abordado no capítulo 2. 

Posto isto, parte-se à explicação sobre o Estado de Direito. 

Há uma importante transformação da regulação do poder político a partir das 

Revoluções norte-americana e francesa, junto das especulações jurídico filosóficas 

da Alemanha. Inclusive, como bem destacado por Jorge Miranda ao reforçar a 

diversidade de influências que culminou no Estado de Direito: 

a expressão "Estado Constitucional" parece ser de origem francesa, 
a expressão "governo representativo" de origem anglo-saxónica e a 
expressão "Estado de Direito" de origem alemã. A variedade de 
qualificativos inculca, de persi, a diversidade de contribuições, bem 
como de acentos tónicos. 217 

Aliado a todo o desenvolvimento do movimento constitucionalista, esta nova 

configuração política passou a compreender que a Constituição não é produto do 

Estado, mas o Estado é produto dela, visto que inaugura nova ordem. Estado então 

é pessoa jurídica de direito público, instaurado por uma Constituição elaborada pelo 

Poder Constituinte, um poder "de fato", caracterizado por ser inicial, autônomo e 

incondicionado218.  

Os sujeitos incumbidos de exercer o poder político não mais apenas imporiam 

normas aos outros, como passam a dever obediência às normas jurídicas que têm 

como finalidade impor limites ao poder, permitindo, desta forma, o controle do 

poder219. 

Temos como exemplo mais antigo de norma jurídica com finalidade limitante a 

Magna Carta, na Inglaterra, em que se remontam as origens do devido processo 

legal e princípio da legalidade por seu §39: 

Nenhum homem livre poderá ser detido ou mantido preso, privado de seus 
bens, posto fora da lei ou banido, ou de qualquer maneira molestado, e não 
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procederemos contra ele nem o faremos vir, a menos que por julgamento 
legítimo de seus pares e pela lei da terra.

220
. 

 

Portanto, junto com o afã da ascensão positivista e movimento codificador, 

estas constituições tinham como um dos motes a contraposição ao absolutismo, 

vigente até então. 

Por isso que o constitucionalismo, em sua matriz moderna, é marcado pelo 

liberalismo clássico e todos os valores trazidos por ele, tais como: propriedade 

privada, abstenção estatal e individualismo. Nasceram, portanto, como expressão 

jurídica da democracia liberal, os chamados direitos fundamentais de primeira 

geração ou dimensão e o Estado de Direito, como organização político-estatal para 

consolidá-los. Nascia o Estado Liberal Mínimo e a Constituição como ideia de 

garantia221. 

O Estado de Direito é a forma de organização político-jurídica que influenciará 

para sempre o Direito Público Moderno. Trata-se "de um Estado que realiza suas 

atividades debaixo da ordem jurídica, contrapondo-se ao superado Estado-Polícia", 

que exercia o poder político sem limitações jurídicas.222  

Conforme esclarece José Afonso da Silva223, o Estado de Direito caracterizou-

se, além da supremacia da Constituição, pela submissão, inclusive do Estado, ao 

império da lei, considerada como ato emanado formalmente do Poder Legislativo; 

tripartição de poderes ou funções, no âmbito da organização estatal; e tutela dos 

direitos individuais224. 

A supremacia da Constituição leva em conta que a Constituição é norma 

jurídica fundamental que, validada, em termos kelsenianos, pela norma hipotética 

fundamental, representa a norma que conferirá validade a todas as normas 
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 Todo este contexto influenciou, consequentemente, as Constituições brasileiras do século XIX 
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 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 35ª edição. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p. 112. 
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 No mesmo sentido de Jorge Miranda, que coloca como instrumentos técnicos-jurídicos principais 
do Estado de Direito: a Constituição, princípio da legalidade, declarações de direitos, separação de 
poderes e a representação política. (MIRANDA, Jorge. Op. Cit., p. 83). 
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ordenamento jurídico, estabelecendo normas de regulação do funcionamento do 

Estado bem como sua relação com os indivíduos. 

A separação de poderes ou funções, por sua vez, é entendimento chave para 

a viabilidade do Estado de Direito e dos que se seguiram depois dele. Para que a 

submissão do Estado à lei seja efetiva, a autoridade que produz a norma não pode 

ser a responsável também por aplicá-la. Além disso, deve haver uma outra 

autoridade responsável por julgar irregularidades tanto na produção normativa 

quanto em sua aplicação225.  

Para a efetividade da tripartição dos poderes, é fundamental a superioridade 

da lei não só entendida como supremacia da Constituição. A produção normativa 

regulada por mecanismos previstos na carta política tem o condão de gerar 

imperativos legais aos quais todos devem obediência, inclusive os três poderes 

acima citados. 

Isto porque a lei é tida como expressão da vontade geral, conforme  aduz 

Jean Jacques Rousseau. São os representantes políticos do povo que produzirão as 

leis que submeterão tanto indivíduo quanto Estado, num governo "sub lege" e "per 

leges", conforme define Bobbio. Desta forma a atividade pública deixa de ser vista 

como propriedade de quem a exerce, passando a significar o exercício de um 

"dever-poder"226. 

A tutela dos direitos individuais, por sua vez, inaugura o chamado direitos 

fundamentais de primeira geração ou dimensão, caracterizados pelo seu caráter 

negativo por exigirem diretamente uma abstenção do Estado, seu principal 

destinatário, como verdadeiro mecanismo de frenagem do poder e de garantia da 

liberdade – neste caso, as garantias referentes à liberdade negativa.  

Como assinala Bobbio: 

Os mecanismos constitucionais que caracterizam o Estado de direito têm o 
objetivo de defender o indivíduo dos abusos do poder. Em outras palavras, 
são garantias de liberdade, da assim chamada liberdade negativa, 
entendida como esfera de ação em que o indivíduo não está obrigado por 
quem detém o poder coativo a fazer aquilo que não deseja ou não está 
impedido de fazer aquilo que deseja [...] nas relações entre duas pessoas, à 
medida que se estende o poder (poder de comandar ou de impedir) de uma 
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diminui a liberdade em sentido negativo da outra e, vice-versa, à medida 
que a segunda amplia a sua esfera de liberdade diminui o poder da 
primeira

227
. 

São exemplos destes direitos fundamentais oponíveis ao Estado: o direito à 

vida, à liberdade, à propriedade, à liberdade de expressão, à liberdade de religião, 

devido processo legal... Enquanto isso, na esfera privada, vigorava o princípio da 

autonomia da vontade, visto que a relação, em tese, era formada por indivíduos 

formalmente iguais. 

As declarações destes direitos, presentes tanto na Constituição norte-

americana quanto na francesa, foram replicadas e ampliadas em toda carta política 

moderna. 

Como exposto alhures, isto é produto da inspiração jusnaturalista às 

revoluções que marcaram a inauguração da Idade Contemporânea provocando a 

constitucionalização de direitos naturais: 

 

(...) Por outro lado, quando se fala de Estado de direito no âmbito da 
doutrina liberal do Estado, deve-se acrescentar à definição tradicional uma 
determinação ulterior: a constitucionalização dos direitos naturais , ou seja, 
a transformação desses direitos em direitos juridicamente protegidos, isto é, 
em verdadeiros direitos positivos. Na doutrina liberal, Estado de direito 
significa não só subordinação dos poderes públicos de qualquer grau às leis 
gerais do país, limite que é puramente formal, mas também subordinação 
das leis ao limite material do reconhecimento de alguns direitos 
fundamentais considerados constitucionalmente, e portanto em linha de 
princípio "invioláveis

228
.  

 

Tratam-se, portanto, de direitos insuprimíveis pelo Estado, cláusula pétrea, 

não modificável por emenda constitucional e muito menos pela via legislativa 

comum. Nasce daí a ideia de direito subjetivo público, que é o direito titularizado 

pelo indivíduo e oponível ao Estado, ampliando, desta forma, a o conceito de direito 

subjetivo, limitado às relações entre particulares229. 

Os conflitos começam a surgir, neste sentido, na típica ambiguidade da 

conceituação do Estado de Direito, pois, se há um Estado que possua algum 
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"Direito", um ordenamento jurídico qualquer, se está diante de um Estado de Direito, 

conforme entendeu Carl Schmitt230. 

Por esta perspectiva, não deixa de ser verdade que há um Estado de Direito 

feudal, por exemplo, pois não há muitas especificações acerca do seu conteúdo. 

Assim, a concepção de que Direito é o conjunto de normas emanado de autoridade, 

o Estado de Direito passa a ser o Estado de Legalidade, o que para José Afonso da 

Silva é uma redução de significado, verdadeira deturpação231. 

Fato é que o Estado de Direito e sua ambiguidade (assim como o Estado 

Social, que será abordado posteriormente), bem como seu entendimento como 

Estado da Legalidade, ou Estado em sentido fraquíssimo conforme Bobbio232, foram 

conceituações que tiveram seu reflexo no plano da realidade com as infelizes 

experiências de servirem aos regimes ditatoriais. 

A insuficiência do Estado de Direito, no entanto, não foi exclusiva da 

deturpação de seu conceito e de sua utilização para finalidades ditatoriais.  

Os Estados inaugurados pelas cartas políticas sob a ideologia liberal, ou seja, 

com a pretensão do Estado mínimo, começaram a ter dificuldades para manter a 

ordem social com a crescente complexidade das relações humanas e o surgimento 

de inúmeras novas situações. 

Como assevera Bonavides, a Revolução Francesa, por seu caráter de 

revolução da burguesia, levou à consumação de uma ordem social que marcou o 

triunfo total do liberalismo, e faz a ressalva: "Do liberalismo, apenas, e não da 

democracia, nem sequer da democracia política233". 
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Neste sentido, os valores liberais surgiram com o objetivo de instaurar uma 

nova forma de dominação, de modo que a classe burguesa crescia com o sistema 

econômico do capitalismo e o princípio da "autonomia da vontade", que rege o 

direito privado, já não mais fazia o mesmo sentido quando nem sempre a relação 

entre particulares se dava de forma horizontal. 

Esta nova forma de dominação pelo capital unido com uma carta política que 

pregava a abstenção estatal para efetivar o "laisser faire laisser passer", gerou 

consequentemente grande concentração de renda, exclusão social e constante 

abuso das classes dominadas, em especial do operariado. 

 

3.3. Estado Social de Direito 

 

Com a finalidade de manter o sistema econômico de produção capitalista 

diante de um cenário de crise, foi necessário um novo perfil político de Estado e 

rever os mecanismos de concretização da base ideológica do liberalismo234.  Como 

destaca Bonavides, o velho liberalismo não pôde resolver o problema de ordem 

econômica das vastas camadas proletárias e por isso entrou irremediavelmente em 

cris, daí a necessidade da sua primeira grande transformação235. 

O Estado, neste momento, não deveria apenas se abster, mas também agir 

com o objetivo de diminuir estas situações de abuso. Isto é, a relação Estado-

economia foi se transformando com a constituição do capital financeiro e, como nos 

ensina Bobbio, não mais poderia consistir, como ao longo do século XVIII, na 
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estranheza da política ao intercâmbio do mercado. Assim, há uma mudança de 

paradigma para uma política econômica intervencionista do Estado236. 

No âmbito jurídico237, no mesmo sentido, nascem os chamados direitos 

fundamentais de segunda geração ou dimensão, que pregam a atuação direta do 

Estado, relacionando-se com as liberdades positivas, daí o chamado Estado Social 

de Direito, caracterizado pelo seu intervencionismo. 

A Revolução Industrial foi o grande marco para o nascimento dos direitos de 

segunda dimensão, a partir do século XIX, implicando na luta do proletariado, na 

defesa dos direitos sociais, tais como direito à saúde, educação, trabalho, habitação, 

previdência social, assistência social, entre outros.  

O início do século XX, portanto, é marcado pela crise no pós Primeira Grande 

Guerra e a consequente fixação de direitos sociais. As Constituições de maior 

representatividade do Estado Social de Direito foram a do México de 1917 e a de 

Weimar de 1919. No Brasil a influência ecoou na Constituição de 1934. 

Acrescentou-se o elemento "social" ao Estado de Direito, não se tratando de 

uma exclusão de direitos de diferentes gerações/dimensões ou matrizes ideológicas, 

mas de uma soma de direitos com diferentes tipo de atuação estatal com o objetivo 

de evitar o colapso do Estado e tentar manter, à sua maneira, a ordem social.238 

Afinal, não há como se falar em direitos de abstenção e atuação do Estado, se não 

no contexto do Estado de Direito, por isso Estado Social de Direito. 
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Neste sentido, "O Estado de Direito, na atualidade, deixou de ser formal, 

neutro e individualista, para transformar-se em Estado Material de Direito, enquanto 

adota uma dogmática e pretende realizar a justiça social"239. 

O elemento "social" acrescido ao Estado de ideologia liberal trata de manter o 

capitalismo enquanto forma de produção, e, para isto, precisou-se corrigir o 

liberalismo clássico por meio da tutela dos direitos sociais: Welfare state ou Estado 

do Bem Estar Social. 

O Estado Social atua para realizar programas e políticas. Inverte-se, desta 

forma, o entendimento de omissão dos poderes públicos. O que antes, no Estado de 

Direito, a omissão/abstenção do Estado representaria garantia das liberdades 

individuais, aqui a omissão passa a ser proibida, sob pena da não realização de 

seus programas de ação.240 

Como aponta Flávia Piovesan241, enquanto no Estado Liberal se consolidava 

uma Constituição Defensiva, ou seja, praticamente anti-governo, anti-Estado, no 

Estado Social a Constituição traduz uma relação de conciliação entre sociedade e 

Estado, exigido, para isto, uma intervenção deste em domínios fundamentais242. 

É neste período em que se delineia a segunda característica estruturante de 

uma Constituição, apontado por Canotilho. Já não representa apenas a garantia do 

existente ou instrumento de conformação, mas surge um instrumento de 

implantação de programas e políticas públicas. 
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Ana Paula de Barcellos, ao definir "bem-estar social", aduz que  

Introduzido na Constituição, o bem-estar social opera como um princípio 
jurídico. Em primeiro lugar, estabelece um fim geral cujos contornos 
precisos e os meios de realização serão definidos pelos poderes públicos, 
de acordo com a opinião majoritária em cada momento histórico. Isto é: o 
sentido preciso do que o bem-estar social exige e de como alcançá-lo serão 
definidos pelas instâncias políticas, funcionando o princípio como um limite 
de contenção contra políticas desvinculadas desse fim geral."

243
  

Desta forma, em acréscimo aos direitos de primeira dimensão, que pregam as 

liberdades negativas e direitos característicos do liberalismo, as Constituições 

sociais também abrangeram novos direitos como econômicos, sociais e culturais, ou, 

de segunda dimensão, abrangendo o rol de direitos fundamentais trazidos pelas 

cartas políticas. 

Enquanto os direitos constitucionais de cunho individualista podem se resumir 

em direito geral de liberdade e uma igualdade formal, na qual se buscava a 

submissão de todos perante a lei, afastando-se o risco de qualquer discriminação, 

os direitos de cunho social podem se resumir num direito geral à igualdade 

material244. 

A igualdade verte-se, por conseguinte, em valor essencial do sistema 

constitucional, bem como critério interpretativo obrigatório em matéria de direitos 

sociais, buscando a realização de justiça social245. A lei, portanto, nas palavras de 

Celso Antônio Bandeira de Mello: 

não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento 
regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os 
cidadãos. Este é o conteúdo político-ideológico absorvido pelo princípio da 
isonomia e juridicizado pelos textos constitucionais em geral, ou de todo 
modo assimilado pelos sistemas normativos vigentes

246
.  

Este novo dimensionamento de direitos e uma nova configuração da Carta 

Política trouxe, por consequência, uma nova relação entre sociedade e Estado. 
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Enquanto no Estado de Direito os direitos eram oponíveis ao Poder Público, no 

Estado Social de Direito insurgem-se direitos ante o Poder Público247. 

Neste passo, no âmbito da efetivação dos direitos constitucionais, os direitos 

sociais só conseguem se materializar ante a realização dos direitos derivados da 

liberdade, e, da mesma forma, o contrário, os direitos civis e políticos só deixarão de 

ser meras categorias formais se houver a efetividade dos direitos sociais. A 

liberdade só tem sentido se efetivada com vias de justiça social. 

Não por coincidência que no campo da interpretação e hermenêutica, 

conforme demonstrado na primeira parte deste trabalho, surgiram escolas e 

doutrinas que trouxeram o elemento da justiça social à interpretação normativa. Isso 

não significa afirmar que a legalidade não tivesse mais importância, mas a aplicação 

da lei deveria sempre perseguir a justiça social, com a mira, em última instância, ao 

bem comum. 

Com a ampliação de direitos fundamentais, há verdadeira multiplicação de 

direitos, e, com isso, ampliou-se a titularidade de determinados direitos, incluindo-se, 

como sujeitos de direito, entes da coletividade248 e a própria coletividade como um 

todo. Também houve o aumento de bens merecedores de tutela, que como exposto, 

implicou na necessidade da intervenção estatal para a realização dos direitos 

sociais. 

Trata-se, pois, da ampliação dos direitos subjetivos materiais, exigindo um 

compromisso dos governantes em relação aos governados, na realização de um 

Estado que se preocupa com a justiça social. 

 Assim, a Constituição Defensiva típica do Estado de Direito já não mais 

servia para a realização desse novo plexo de direitos, surgindo um novo modelo, o 

Estado Social de Direito, surgindo um novo tipo de Constituição. No caso, em 

especial as chamadas constituição constitutiva ou dirigente, isto porque não é mais 
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apenas garantia do existente ou instrumento de governo, mas um "plano normativo-

material global"249. 

Bonavides chama atenção sobre o surgimento das cartas políticas dotadas de 

programaticidade e não juridicidade, num primeiro momento do Estado Social. Ou 

seja, embora estabeleçam programas, as cartas políticas programáticas sofrem com 

queda do grau de positividade, e, por consequencia, de juridicidade: normatividade 

mínima e programaticidade máxima.250 

Daí as chamadas normas programáticas, que serão melhor estudadas 

adiante, que penaram para serem posteriormente reconhecidas como dotadas de 

juridicidade. Constituem no Direito Constitucional contemporâneo o campo onde 

mais fluidas e incertas são as fronteiras entre Direito e Política251. 

No entanto, não necessariamente o elemento "Direito" e "Social", como 

compostos do Estado Social de Direito, trazem consigo o elemento democrático252. 

Mesmo o elemento "Social" também está imbuído de ambiguidade, visto que pode 

ser sujeito à uma diversidade de interpretações. 

Isto porque diferentes ideologias podem construir sua concepção de Estado 

Social de Direito, de modo que, como destaca Paulo Bonavides253, ele se 

compadece com regimes políticos antagônicos, como, por exemplo, tanto a 

Alemanha nazista, a Itália fascista, a Espanha franquista, Portugal salazarista, a 

Inglaterra de Churchill e Attle, a França na Quarta República e o Brasil pós 

revolução de 30 foram Estados Sociais de Direito. Esta forma política se compadece 
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com regimes políticos antagônicos, sejam a democracia, o fascismo e o nacional 

socialismo254. 

Mesmo com o esforço de trazer materialidade do princípio da igualdade, que 

no Estado de Direito se fundava como elemento formal, no Estado Social de Direito 

não foi possível assegurar a autêntica participação democrática do povo no 

processo político, fator que, devido as ambiguidades acima, se demonstrou 

necessário para a concretização da justiça social, o que inclui em materializar a 

igualdade. 

Urge, então, a necessidade de imbuir a organização política do Estado Social 

de Direito com o elemento democrático, diretamente ligado à ideia de soberania 

popular, impondo a participação efetiva do povo na coisa pública não só por meio de 

instituições representativas. 

 

3.4. Estado Social e Democrático de Direito 

 

Muitos consideram o Estado Social e Democrático de Direito como uma 

evolução do Estado Social, estabelecendo apenas duas (Estado de Direito e Estado 

Social) e não três divisões de desenvolvimento do Estado Moderno. 

De qualquer forma, independentemente desta divisão, fato é que nesta fase 

do Estado Moderno acresceram-se elementos democráticos aos direitos 

fundamentais e sociais. Passam a coexistir harmonicamente o princípio da 

soberania popular, aplicado através do regime democrático, o da igualdade material, 

advindo do Estado Social, e o da legalidade, herança do Estado Liberal. 

Construíram-se, nesta fase final do século XX, os chamados direitos 

fundamentais de terceira dimensão ou geração, dotados de alto teor de humanismo 
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e universalidade, destinados não a um povo específico, mas ao gênero humano. Por 

isso também denominados direitos fraternos ou de solidariedade.255 

Neste sentido, no contexto pós-guerra tem-se que a maior parte das 

Constituições do mundo ocidental instauraram o Estado Social e Democrático de 

Direito, como também é o caso da CF/88. 

Posto isto, pretende, a maioria das Constituições dos Estados ocidentais, 

consolidar uma ordem baseada na conjunção de alguns fatores intrínsecos ao 

conceito de Estado Social e Democrático de Direito: constitucionalismo, legalidade, 

república, participação popular direta, tripartição de poderes e tutela dos direitos 

individuais, sociais e políticos.  

A Constituição, portanto, passa a ser encarada como norma diretiva 

fundamental, que dirige aos poderes públicos e condiciona os particulares de tal 

maneira que assegura a realização dos valores constitucionais256.  

É por este viés protetivo e universalizado que surgiram os chamados direitos 

de terceira geração ou dimensão, relacionados aos princípios da solidariedade e 

fraternidade, cuja pretensão é a tutela de interesses de titularidade coletiva ou difusa 

como: direito ao desenvolvimento ou progresso equilibrado (art. 170, art. 174, §1º e 

art. 192), ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225), defesa do 

consumidor (art. 5º, inciso XXXII e art. 170, inciso V) à autodeterminação dos povos 

(art. 4º, inciso III), direito de comunicação (art. 220), direito à cultura (art. 215), à 

patrimonialização da cultura (art. 216), entre outros. 

Uma das consequências mais evidentes desta nova configuração política do 

Estado é a transferência do protagonismo do Poder Legislativo em direção à Justiça 

Constitucional, como bem apontado por Lênio Streck257.  

Sendo assim, a jurisdição constitucional, nos Estados Democráticos de 

Direito, torna-se essência para a viabilização deste tipo de Estado. Isto porque as 

normas constitucionais passam a ter planos e determinações de agir, de modo que 
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pela supremacia constitucional, não há que se falar em norma constitucional 

destituída de eficácia. Ou seja, a carta política estabelece um plano a ser seguido, e 

deve ser seguido. 

Daí de se reconhecer a necessidade de haver um controle de 

constitucionalidade. Trata-se de aspecto do Poder Judiciário em que se lida 

diretamente com confronto entre poderes de Estado, em especial o confronto entre 

jurisdição e legislação. 

Como assevera Streck, há uma imbricação ainda maior entre política e 

Constituição no Estado Democrático de Direito. Isto porque a dimensão política da 

Constituição não é apartada, mas sim o ponto de estofo em que convergem as 

dimensões democrática, liberal e a social, daquilo que se pode denominar "essência" 

do constitucionalismo pós-guerra258. Daí também a necessidade de revisar o 

princípio da tripartição de funções, à luz deste contexto, o que será trabalhado no 

item 3.5. 

Desde o advento do Estado Social, e principalmente com o acréscimo do 

elemento democrático, estimulou-se, dentre outras teorias, a tese do 

constitucionalismo ou constituição dirigente, primeiramente alcunhada por Peter 

Lerche e esmiuçada por Canotilho. Trouxe um novo paradigma de interpretação de 

texto das constituições, com o fito de máxima efetividade constitucional, implicou 

também, como destacou Streck, em questões como ativismo judicial259 ou 

intervencionismo dos tribunais constitucionais e a chamada judicialização da 

política260. 

Como defende Canotilho, a Constituição não é só uma "abertura para o 

futuro", mas uma tarefa normativo-material. Isto porque compreendê-la apenas como 
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instrumento aberto para o futuro, conferindo a tarefa ao legislador para sua 

atualização-concretização, é depender única e exclusiva da "vontade de 

constituição" dos órgãos legiferantes261. 

Desta forma, este novo entendimento de constituição deve ser visto como um 

projeto material vinculativo, e não como um mero plano ou instrumento de governo, 

ou ainda como destaca o autor, como "normas constitucionais materiais com mero 

compromisso formal dilatório, no sentido schmittiano"262. 

Este novo entendimento propiciou, portanto o desenvolvimento de uma teoria 

da omissão legislativa inconstitucional, no fito de honrar o compromisso 

constitucional, tendo em vista sua vinculação. 

Passemos agora para a compreensão de duas questões fundamentais para a 

teoria da omissão inconstitucional: princípio da separação dos poderes e 

aplicabilidade das normas constitucionais. 

 

3.5. Separação dos Poderes 

 

Timidamente abordada no item sobre Estado de Direito, a tripartição de 

poderes ou funções merece espaço próprio para solidificação de questões cruciais à 

temática que se pretende desenvolver, que envolve basicamente uma omissão do 

Poder Legislativo e uma ação, devida ou indevida, do Poder Judiciário. 

Não se deve olvidar, contudo, que a tripartição de poderes em sua concepção 

tradicional derivada de Monstesquieu e Locke representou seu papel histórico 

servindo de paradigma a todos os textos de Lei Fundamental, coroando a rebelião 

das treze colônias americanas e a insurreição libertadora francesa no final do século 

XVIII263. 
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O princípio, tendo surgido no afã da ideologia liberal, foi insculpido no artigo 

16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão: "A sociedade em que não 

esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos 

poderes não tem Constituição.". 

A teoria clássica, como bem destaca o professor Tércio Sampaio Ferraz Jr., 

foi construída com evidente acento anti-hierarquizante e com a finalidade de acabar 

com a concepção mono-hierárquica do sistema político. Neste sentido, garantirá 

uma progressiva separação entre Política e Direito. Assim, será aceita política no 

legislativo, parcialmente aceita no executivo e fortemente neutralizada no judiciário, 

dentro dos quadros ideológicos do Estado de Direito264. 

Como bem observado por Bonavides, não é possível, contudo, conservá-lo 

como dogma para o direito na atualidade, ao menos não em suas configurações de 

outrora.  Neste sentido, a separação de poderes é, nas palavras de Bonavides: 

técnica em declínio sujeita a gradual superação, imposta por requisitos 
novos de equilíbrio político e acomodação a esquemas constitucinais cujo 
pensamento já não assenta em razões preponderantes de formalismo na 
proteção de direitos individuais

265
.  

Continua o autor diagnosticando os movimentos revolucionários do século 

XVIII: 

Como se vê, o título de representação da liberdade fora usurpado pela 
burguesia. Em verdade, o que ela representava era uma liberdade de cunho 
político, que se comparecia harmoniosamente com os seus interesses de 
classe social preponderante e com a ordem de relações econômicas que 
sustentava, como força vanguardeira da Revolução Industrial incipiente

266
. 

Não demorou para que a realidade social demonstrasse as inúmeras falhas 

nessa usurpação de liberdade, por ser esta forma inoperante para prover as 

necessidades e reivindicações sociais das classes desfavorecidas que compunham 

basicamente os quadros de miséria urbana proletária da II Revolução Industrial.  

Assim se construiu então o Estado social, passando a intervir em setores que 

antes o Estado de Direito, ou Estado Mínimo/Liberal, não atuava. Como também já 
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comentado, com a ampliação da atuação estatal, foi necessária uma legislação cada 

vez mais complexa e que impunha mais deveres ao Estado e não só abstenções. 

Nesta configuração, o que vem ocorrendo desde o advento do Estado Social 

é que muitas portas se abriram à intercomunicação dos poderes, afastando-se do 

esquema mecanicista ou estratificador da ordem política.  

Os Poderes Executivo e Judiciário muitas vezes não podem aguardar o 

processo legislativo para responder às demandas sociais, o que demonstra 

incompatibilidade com a teoria tradicional da tripartição de funções. Desta forma, a 

"missão atual dos juristas é a de adaptar a ideia de Montesquieu à realidade 

constitucional de nosso tempo267". 

Usualmente, desde Montesquieu, utiliza-se a divisão tripartite de funções, 

originalmente elaborada para evitar os abusos de poder, de modo que um poder 

"contenha" outro poder. Com a crescente complexidade da política novas 

configurações surgiram e há quem entenda existirem menos ou mais funções que 

Montesquieu, e, ainda, opte-se pelo vocábulo função, e não poder. 

3.5.1.  Reformulação da Separação dos Poderes 

Santi Romano destaca que as "funções" do estado correspondem aos 

poderes que se exercem não por interesse próprio, mas por um interesse objetivo. 

Neste sentido, os interesses objetivos tutelados pelo Estado se personificam 

também os interesses da coletividade, daí que os Poderes do Estado268 são, em 

regra, funções. 

Continua o raciocínio que, portanto, é caráter próprio dessas funções aquele 

de ser, ao mesmo tempo livre e vinculado. São livres por implicar sempre uma certa 

esfera na qual a vontade do sujeito deve ser determinada por si, como ocorre na 
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discricionariedade. São vinculadas, quando não podem exorbitar certos limites ou 

quando devem ser exercidas por reclamar um interesse público269. 

E é justamente neste último aspecto que se apreende a vinculação do 

legislador no caso das normas constitucionais de eficácia limitada e principalmente 

quando é instituidora de direito fundamental. 

Celso Antonio Bandeira de Mello, de maneira convergente à Santi Romano, 

define função pública, no Estado Democrático de Direito, como a "atividade exercida 

no cumprimento do dever de alcançar o interesse público270, mediante o uso dos 

poderes instrumentalmente necessários conferidos pela ordem jurídica”271. 

Como ressaltado por Celso Antônio, competências são antes deveres, ou no 

caso, deveres poderes, atribuídas ao estado e a seus órgãos,para que possam 

atender as finalidades públicas previstas em lei ou na CF, “para que possam cumprir 

o dever legal de suprir interesses concebidos em proveito da coletividade”272. De 

modo que o “poder” das competências não é se não a face reversa do dever de em 

satisfazer interesses públicos273. 

No mesmo sentido, para André Luiz Freire, a função interpretada como 

atividade significa entendê-la como elemento dinâmico, consistente no "dever 

jurídico que alguém tem de utilizar determinados poderes com o objetivo de atingir 

uma finalidade em prol de um interesse alheio."274  

Também de maneira convergente aos autores citados, Carlos Ari Sundfeld, ao 

explicar que função traduz o exercício de um verdadeiro dever jurídico:  "o legislador, 

o administrador, o juiz, desempenham função: os poderes que receberam da ordem 
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jurídica são de exercício obrigatório e devem necessariamente alcançar a finalidade 

que a norma tem em mira.".275 

Como se nota, o entendimento mais recente de função como dever, posto que 

se trata de exercício em prol da coletividade, colabora com a concepção dinâmica 

dos poderes. Isto é, o exercício destas funções, determinadas e reguladas por uma 

constituição, é verdadeiro motor à realização e concretização do modelo de Estado 

que se deseja seguir. 

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, por sua vez, entende pela existência de 

duas funções: administrativa e jurisdicional. A primeira se relaciona à integração da 

ordem social, feito por meio da ação legislativa e executiva. Assim, a integração é 

proporcionada por meio de normas (ação legislativa) e por meio de atos jurídicos e 

materiais (ação executiva)276. 

Entender que há outras funções que não as apontadas pela doutrina clássica, 

ou ainda, entender que há mais ou menos funções, não a deslegitima. O que ocorre, 

como já apontado, é que a tripartição de funções tradicional não pode ser levada 

como dogma. Deste modo, como bem ponderou André Luis Freire, é que não há 

uma verdade imutável, mas sim uma relação de utilidade e inutilidade da teoria com 

relação à realidade277. 

No Direito brasileiro, pela inteligência do art. 2º da CF/88 é possível distinguir, 

no entanto, três tipos de funções, demonstrando sua clara inspiração na divisão 

clássica de Montesquieu: as atividades legislativa, administrativa e jurisdicional. 

Existem, contudo, inúmeros critérios para a distinção das funções políticas do 

Estado, que também podem ser classificados de úteis ou inúteis para a realidade em 

questão. 
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Celso Antonio Bandeira de Mello elenca basicamente dois critérios, o 

subjetivo e o objetivo, de modo que este último se desdobra entre o material e o 

formal, sendo este último o que o professor entende como mais adequado278. 

O critério objetivo, leva em conta a atividade, e subjetivo leva em conta quem 

a exerce. Este último não se mostra eficaz tendo em vista que os poderes possuem 

atividades atípicas. Sendo assim, determinar a natureza da função pela análise do 

órgão não se mostra útil279. 

O critério material ou substancial, como parte do objetivo, também cai na 

mesma imprecisão no caso de atos atípicos, pois não é possível determinar com 

acuidade a natureza da função pela análise do tipo de atividade exercida. 

A busca pelo critério mais adequado deve levar em conta o sistema jurídico 

positivo de cada Estado. Assim, é imprescindível, para detecção das funções no 

Estado brasileiro, a análise do sistema constitucional pátrio.  

Sendo assim, o critério objetivo formal é o que se mostra mais adequado para 

a detecção das funções por realizar esta avaliação jurídica. Celso Antônio Bandeira 

de Mello, que adota este critério, por exemplo, aponta pela existência de quatro 

funções ou atividades: legislativa, jurisdicional, administrativa e política (ou de 

governo)280. 

O Poder Legislativo de hoje evidentemente é diferente daquele do Estado de 

Direito, em que se vivia o império da lei, clamava-se por segurança jurídica e 

permanência máxima da lei no tempo por meio da generalização e abstração das 

normas. Com o surgimento do Estado Social e multiplicação das leis isto mudou 

substancialmente. 

Como destacou Bonavides, as revoluções do século XVIII apropriaram-se da 

liberdade para servir à classe burguesa, tão somente. Isto quer dizer que a 

tripartição dos poderes em sua veia clássica tinha o propósito de prosperar o Estado 

burguês, ou seja, liberal. 
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Neste sentido, a emanação de normas gerais abstratas a serviço da classe 

burguesa representava a unidade da ordem jurídica. Representou também a 

consideração de que só o Estado era fonte legítima de criação do Direito, tendo a lei, 

e consequentemente o Poder Legislativo, portanto, posição de destaque nos 

Estados pós revoluções liberais. Como já abordado na primeira parte do presente 

estudo, esta concepção foi se modificando. 

O Estado Social veio, no entanto, atender demandas sociais as quais a 

política do Estado de Direito ou Liberal não era mais capaz de atender. No âmbito 

jurídico isto implicou no reconhecimento de que não só a lei diz o direito e que há 

sim poder criativo nas mãos dos juízes.  

Inclusive, é neste mesmo questionamento que, conforme já abordado, surge a 

noção mais delineada de lacunas no direito, uma vez quebrado o dogma da 

completude do sistema jurídico, até então à serviço da classe burguesa. 

Essa mudança fez com que houvesse um movimento de pulverização 

normativa, recorrente até hoje, uma vez que as características da abstração e 

generalidade já não mais definiam a lei como no Estado de Direito. 

Isto não quer dizer, contudo, que a lei após o Estado Social é menos lei que 

na época do Estado de Direito. Como bem lembrou André Luis Freire, a 

generalidade e abstração não podem mais ser definidores ou elementos 

determinantes do que é uma lei281. 

Assim, a força jurídica de uma lei está em seu poder de inovar a ordem 

jurídica e de se impor perante todos, devendo obediência tão somente à 

Constituição Federal e por isso está sujeito ao controle de constitucionalidade 

realizado pelo Poder Judiciário. 

Ou seja, no Brasil, por exemplo, só a lei pode criar direitos e deveres, uma 

vez que conforme o art. 5º, inciso II, da CF/88: "ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". 

Desta forma, a função ou atividade legislativa pode ser definida como aquela 

em que apenas o Estado edita atos jurídicos, fundados na Constituição, que são 
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imperantes, podem inovar a ordem jurídica e estão sujeitos ao controle de 

constitucionalidade pelo Poder Judiciário282. 

Já a função jurisdicional é exercida com exclusividade pelo Poder Judiciário, 

que emite atos com atributo da definitividade, sendo controlado apenas por ele 

mesmo283. 

 A função administrativa, ou Poder Executivo, apresenta uma gama de 

atividades heterogêneas, podendo, inclusive, legislar (art. 84, CF/88). Seus atos 

devem perseguir sempre o respaldo legal (arts. 5º e 37 da CF/88) e estão sujeitos ao 

controle administrativo e jurisdicional284. 

Celso Antonio Bandeira de Mello ainda identifica, pelo critério formal, a 

existência da função de governo, que, por não se enquadrar muito bem em 

nenhuma das outras funções, seria uma função autônoma que produz atos 

concretos com um regime jurídico próprio, tais como: 

a iniciativa das leis pelo Chefe do Poder Executivo, a sanção, o veto, a 
dissolução dos parlamentos nos regimes parlamentaristas e convocação de 
eleições gerais, ou a destituição de altas autoridades por crime de 
responsabilidade (impeachment) no presidencialismo, a declaração de 
estado de sítio, a decretação de calamidade pública, a decretação de guerra 
são atos jurídicos que não se encaixam na função jurisdicional. Também 
não se enquadram na função legislativa, como é visível, até por serem atos 
concretos

285
. 

Definidos os poderes ou funções do Estado, para este trabalho há destaque 

especial nos poderes Legislativo e Judiciário. Há inúmeros aspectos em que estes 

poderes se relacionam.  
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3.5.2.  Interdependência entre as funções política e 

jurisdicional 

Campilongo, ao estabelecer a relação entre os sistemas político e jurídico, ao 

que podemos entender como Poder Legislativo e Poder Judiciário, trata de um 

paradoxo interessante e que merece ser melhor explanado.286 

Enquanto a comunicação política se dá por códigos binários próprios como 

poder/não poder, inferior/superior, entende-se que o vértice do sistema político 

moderno se caracteriza pelo dual governo/oposição. 

O sistema jurídico por sua vez, desempenha a função de garantir as 

expectativas normativas. A comunicação, portanto, se dá pelo código binário 

legal/ilegal, lícito/ilícito, direito/não direito.  

Observando os códigos binários rapidamente já se vê que aparentemente 

tratam0se de sistemas diferentes. No entanto, Campilongo chama atenção para uma 

relação de mútua dependência.  

Isto porque é com o embate entre governo e oposição que o sistema político 

toma as decisões coletivas e produz leis, oferecendo ao Direito as premissas para 

as decisões jurídicas. As funções legislativa e judiciária são, evidentemente, 

diferentes. No entanto, o sistema político proporciona, além da premissa decisória 

(leis), a eficácia das decisões (polícia, prisões e meios coercitivos). 

O sistema jurídico, por sua vez, ao utilizar as leis nas decisões, legitima as 

decisões políticas e oferece a premissa ao sistema político para o uso da violência 

regulada, entendida como o monopólio estatal da força.  

Assim, Campilongo estabelece uma relação que embora seja paradoxal, 

quanto maior a independência de um sistema, também implica em maior 

dependência em relação ao outro287. 

Esta relação, em tese, não representaria um problema em si. Como bem 

destaca o eminente professor, nas democracias modernas o que deve valer são as 

funções bem delineadas. No entanto, com a crescente complexidade da sociedade e 
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a criação de uma "sociologia de risco", tem surgido uma demanda crescente pela 

"politização do Judiciário". 

Neste caso, o Judiciário estaria assumindo um papel de revalidador, 

legitimador ou de instância recursal das decisões políticas, quando deveria apenas 

exercer um controle de constitucionalidade sobre decisões em desacordo com a 

Constituição. Questiona o professor se o judiciário, aparentemente mais "isento", 

gozando de técnicas específicas, estaria apto a substituir o sistema político. 

Como adverte Campilongo, se o Poder Judiciário abandonar os limites que se 

impõem sobre o sistema jurídico e decidir com as lógicas da política ou economia, 

estará condenado a sofrer intervenções externas, restará indiferenciado com relação 

aos demais sistemas e ainda perderá a função de vigilante das leis. É uma abertura 

propícia aos regimes ditatoriais288, sendo temerária a atuação judicial na instância 

políticas. 

O Poder Judiciário tem protagonizado diversas polêmicas. Tem sido 

demandado com muito mais frequência, não só pela pulverização normativa, mas 

também por movimentos populares e terceiro, enquanto a maioria dos juízes 

mantem uma postura interpretativa tradicional, de caráter basicamente exegético, 

uma minoria optou por uma hermenêutica heterodoxa, crítica, politizada e com 

grande sensibilidade social.289 Isto provocou um caloroso debate sobre o alcance e 

limite da atuação judicial em especial em face dos outros poderes.   

 

3.6. Constituição Federal de 1988 

 

À luz do exposto nos itens anteriores, cumpre neste momento identificar a 

natureza e as características da Constituição Brasileira de 1988, afim de demonstrar, 

tal qual nosso entendimento, que se trata de uma Constituição Dirigente, nos termos 

da classificação adotada por Canotilho. 
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A CF/88 Não apenas adotou o modelo republicano em que é baseado na 

representação e exercício indireto do poder pelo povo, mas ao modelo republicano 

somou componentes de participação popular direta, o que é enunciado já no 

parágrafo único de seu art. 1º: "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 

de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição." 

O exercício direto na CF/88 se dá pelos mecanismos elencados em seu artigo 

14: plebiscito (votação para consultar a opinião popular sobre determinada decisão) 

referendo (votação para aprovação de lei elaborada pelo Poder Legislativo) bem 

como pela iniciativa popular das leis (propositura de projeto de lei por um certo 

número de cidadãos). 

Sendo assim, aos direitos fundamentais individuais e sociais são acrescidos 

os direitos políticos. Trata-se da garantia jurídica da participação popular das 

decisões do Estado. Ao sufrágio universal são acrescidos direitos à liberdade de e 

expressão, de reunião, informação entre outros.  

Por isto se diz que os direitos políticos não se resumem a apenas garantir 

meios de participação política indireta e direta do povo, mas que a vontade popular 

se forme de maneira livre, de modo que atrelado aos direitos políticos deve estar 

presente a liberdade política290. 

Desta forma, todos os valores trazidos pelo Estado Social e Democrático de 

Direito foram condensados na CF/88, principalmente por ser fruto da luta pela 

redemocratização do país desde o golpe militar de 1964, e em especial pós AI-5, ato 

mais autoritário da história brasileira. 

Teve como fonte de inspiração a Constituição Portuguesa de 1976, fruto 

também da luta pela redemocratização de Portugal, que, desde 1933 vivia sob o 

regime salazarista. 

A Emenda Constitucional 26 convocou Assembleia Nacional Constituinte, com 

vias de formar o Poder Constituinte Originário para inaugurar uma nova 

Constituição, que inauguraria então um novo Estado no Brasil. 
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Nesta toada que fora promulgada a Constituição Federal de 1988, uma carta 

política que demonstra desconfiança no Poder Legislativo. Também é chamada de 

Constituição Cidadã por ter tido ampla participação popular em sua elaboração, com 

texto avançado e com diversas novidades para o constitucionalismo brasileiro e 

mundial291. 

Em seu próprio preâmbulo demonstra sua fundação nos valores calcados nas 

três dimensões de direito mencionadas acima, bem como na organização política 

estatal na forma democrática, social e de Direito: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 
a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

Em seu art. 3º a CF/88 demonstra consciência dos problemas que envolvem a 

realidade social brasileira, e impõe como objetivo  construir uma sociedade livre, 

justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação. 

Até a composição e divisão de seus artigos, demonstram que a CF/88 é uma 

carta avançada em termos de direitos e garantias. Preocupa-se em primeiramente 

deixar claro seus valores expondo seus princípios fundamentais (Título I), em 

seguida enuncia os direitos e garantias fundamentais, incluindo os individuais, 

individuais coletivos, sociais e políticos, em consonância com os elementos 

democráticos, sociais e de Direito que compõe o Estado (Título II). Só então no 

Título III que trata da Organização do Estado.  

Outra inovação importante trazida pela CF/88 foi o reforço da imperatividade 

constitucional quando determina a aplicabilidade imediata das normas definidoras de 

direitos e garantias fundamentais (art. 5º, §1º). Ou seja, isto só vem a fortalecer a 
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ideia de que é inadmissível que a omissão do Estado venha a obstar a 

concretização de direitos. 

A priorização dos direitos e garantias fundamentais igualmente se demonstra 

no estabelecimento das cláusulas pétreas, insuscetíveis ao Poder Constituinte 

Derivado.  

Inclusive, trata-se de uma constituição rígida, ou seja, para sua modificação é 

necessário procedimento mais dificultoso (art. 60) do que o procedimento legislativo 

comum, justamente como forma de preservar não apenas as normas estruturais do 

Estado, mas principalmente para preservar os direitos nela inscritos. 

José Afonso da Silva traz 5 elementos como característicos de uma 

constituição292, aplicando-se à CF/88, quais sejam:  

i. elementos orgânicos: normas estruturais do Estado, concentrados na 

CF/88 especialmente nos títulos III (Da Organização do Estado), IV (Da organização 

dos Poderes), Capítulos II e III do Título V (Das Forças Armadas e da Segurança 

Pública) e VI (Da Tributação e do Orçamento); 

ii. elementos limitativos: relacionando-se com os direitos de primeira 

dimensão por prever um não intervencionismo estatal, são os direitos e garantias 

fundamentais individuais e políticos e democráticos, inscritos no Título II da nossa 

Constituição (Direito e Garantias Fundamentais); 

iii. elementos socioideológicos: relacionam-se com os direitos de segunda 

e terceiras dimensões, pregando o intervencionismo do Estado para consecução da 

justiça social, presente no Capítulo II do Título II, sobre os Direitos Sociais, e as dos 

Títulos VII (Da Ordem Econômica e Financeira) e VIII (Da Ordem Social). 

iv. elementos de estabilização constitucional: normas com a finalidade de 

assegurar a solução de conflitos constitucionais, a defesa da Constituição, do 

Estado e das instituições democráticas, tais como o mecanismo da Ação de 

Inconstitucionalidade (art. 102, I), a intervenção nos Estados e Municípios (art. 34 a 

36) Processo de Emenda à Constituição (arts. 59, I e 60), jurisdição constitucional 
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 Idem, p. 45. 
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(arts. 102 e 103) e capítulo I do Título V (Da Defesa do Estado e das Instituições 

Democráticas). 

v. elementos formais de aplicabilidade: normas que prevêem aplicação 

das constituições, como é o caso do §1º do art. 5º segundo o qual as normas 

definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata293. 

Como se percebe, a CF/88 é bastante completa e atribuiu uma série de 

deveres às funções estatais, em especial ao Poder Legislativo, fazendo aparentar, 

desta forma, a problemática da efetividade constitucional, justamente por depender 

da atuação dos órgãos públicos, nos moldes da Constituição Dirigente294. 

Deste modo, a seguir abordaremos a aplicabilidade das normas 

constitucionais e a problemática da efetividade constitucional. 

 

3.7. Aplicabilidade das normas constitucionais 

 

Feita a análise das teorias constitucionais, da formação de Estado Social e 

Democrático de Direito, e da contextualização do sistema brasileiro a partir de tal 

digressão, passa-se à análise da aplicabilidade das normais constitucionais, por 

também configurar pressuposto para a compreensão do tema central deste trabalho, 

a omissão legislativa inconstitucional. 

Eficácia e aplicabilidade, para José Afonso da Silva, constituem fenômenos 

conexos ou ainda aspectos do mesmo fenômeno, mas encarados por prismas 

diferentes: "aquela como potencialidade; esta como realizabilidade, praticidade"295. 

                                                           
293

 Constituição Alemã, art. 1º, item 3: "Os direitos fundamentais aqui enunciados constituem 
preceitos jurídicos diretamente aplicáveis, que vinculam os Poderes Legislativo Executivo e 
Judiciário". Constituição portuguesa, art. 18, item 1: "Os preceitos constitucionais respeitantes aos 
direitos, liberdades e garantias são diretamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e 
privadas". 
294

 Lênio traz a necessidade da construção de uma teoria da constituição dirigente adequada a países 
de modernidade tardia, entre os quais se encontra o Brasil. (STRECK, Lênio. Op. Cit. p. 122) 
295

 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade da normas constitucionais. 7ª edição, Ed. Malheiros, 
São Paulo, 2008, p. 60.  Neste estudo, consideraremos as expressões sinonímias. 
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Assim, a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais estão, 

evidentemente, ligadas ao sucesso de um modelo político insculpido na 

Constituição. Miguel Seabra Fagundes, por exemplo, realizou estudo dos casos de 

insucesso na experiência constitucional brasileira devido a inaplicação das normas 

constitucionais de cada época296. 

Bem destaca Barroso que no Brasil foram editadas oito constituições num 

período de 172 anos de independência, sinalizando falta de continuidade de projeto 

político e falência da eficácia constitucional. Cita o exemplo do §14 do art. 153 da 

Constituição Federal de 1969 que previa o respeito à integridade física e moral dos 

detentos e presidiários, e, não obstante, sabe-se da realidade vivida na década de 

70 na vigência do regime militar, em que inúmeras pessoas eram presas 

arbitrariamente, torturadas e mortas.297 

Em Portugal, por exemplo, a Constituição vigente até a "Revolução dos 

Cravos"298 em 1974, previa um extenso rol de direitos e garantias individuais não 

realizados, num Estado organizado de forma policial e repressiva299. Não por acaso 

surge, neste contexto, a Constituição Dirigente, esmiuçada por Canotilho, para tentar 

atender as principais necessidades do povo português que até então viveu uma não 

vinculatividade das normas constitucionais. 

Deve-se ter em mente que a Constituição não é um simples amontoado de 

ideais. Como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, a Constituição representa a 
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 FAGUNDES, Miguel Seabra. A Legitimidade do Poder Político na Experiência Brasileira. 
Publicação da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pernambuco, 1982. 
297

 BARROSO, Luís Roberto. A Efetividade das normas constitucionais revisitada. Revista Direito 
Processual Geral, Rio de Janeiro, ed. 48, p. 63, 1995, disponível pelo link: 
<http://download.rj.gov.br/documentos/10112/928867/DLFE-
48458.pdf/Revista48Doutrina_pg_60_a_98.pdf> . Acesso em 29/11/2016. 
298

 Ação liderada pelo Movimento das Forças Armadas (MFA) que depôs o regime ditatorial do Estado 
Novo, criado por Antônio Salazar em 1933. A população aderiu em massa e distribuiu cravos 
vermelhos aos soldados, que os colocaram nos canos de seus fuzis, transformando a flor no símbolo 
da Revolução de 25 de Abril, como também é chamada. A Constituição de 1976, atual constituição 
vigente em Portugal, veio como marco da mudança do regime português. Mais informações: SECCO, 
Lincon. Trinta Anos da Revolução dos Cravos. Revista ADUSP, Edição Outubro de 2004, p. 6/12, 
disponível pelo link: < http://adusp.org.br/files/revistas/33/r33a01.pdf >  (acesso em 12/12/2016); e 
pelo site da Associação 25 de Abril < http://www.25abril.org/a25abril/> (acesso em 12/12/2016. 
299

 Idem. 

http://adusp.org.br/files/revistas/33/r33a01.pdf
http://www.25abril.org/a25abril/
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conversão de anseios e aspirações em regras impositivas, comandos, preceitos 

obrigatórios para todos: órgãos do Poder e cidadãos300. 

Neste sentido, à norma jurídica, sempre obrigatória, todos devem obediência, 

principalmente quando se trata de uma norma constitucional, lei máxima e matriz 

última de validade de qualquer ato jurídico301. De modo que uma norma é 

desobedecida quando se faz o que ela proíbe ou não se faz o que ela determina. 

Embora a reiteração de que a vinculatividade das normas constitucionais 

possa parecer repetir o óbvio, e o é, a verdade é que formalmente se reconhece a 

vinculatividade, mas efetivamente não se trata da mesma situação. O Direito, quase 

que por habitualidade, o mundo ser não traduz o mundo do dever ser, de modo que 

a realidade formal e social não coincidem. 

Com relação à perquirição sobre a eficácia ou aplicabilidade das normas 

constitucionais, é prudente, primeiramente, o esclarecimento de algumas questões.  

No estudo do Direito, em especial no que tange à existência do Direito, ainda 

que como ficção, recorre-se a uma diversidade de terminologias para ressaltar 

aspectos do Direito, tais como: positividade, vigência, eficácia, observância, 

facticidade302 e efetividade303, entre outros termos. 

A positividade relaciona-se ao caráter regulatório do Direito, o de reger a 

conduta humana mediante normas postas, portanto, está além das questões de 

vigência304 e eficácia305. 

                                                           
300

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. 
São Paulo, Malheiros, 2009, p. 11. 
301

 Idem, p. 12. 
302

 "Segundo Heidegger, o que caracteriza a existência como lançada no mundo, ou seja, à merce 
dos fatos, ou no nível dos fatos e entregue ao determinismo dos fatos. O 'fato', que é simplesmente a 
presença das coisas utilizáveis, é objeto de 'constatação intuitiva'.". Excerto da definição do verbete 
"facticidade". (ABBAGNANO, Nicola. Op. Cit., p. 492) 
303

 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade da normas constitucionais. 7ª edição, Ed. Malheiros, 
São Paulo, 2008, p. 63. 
304

 "Norma inconstitucional é norma inválida, por desconformidade com regramento superior, por 
desatender os requisitos impostos pela norma maior. É nula de pleno direito. Atente-se que validade, 
no sentido aqui empregado, não se confunde com validade técnico-formal, que designa a vigência de 
uma norma, isto é, sua existência jurídica e aplicabilidade". (BARROSO, Luís Roberto. O direito 
constitucional e a efetividade de suas normas - limites e possibilidades da Constituição 
brasileira. 8ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 81.) 
305

 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade da normas constitucionais. 7ª edição, Ed. Malheiros, 
São Paulo, 2008, p. 65. 
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Sobre a diferenciação de vigência e eficácia306, Kelsen distingue com precisão 

quando faz alusão à ordem do ser e do dever-ser. De modo que esta última 

representa a vigência de uma norma, e a ordem do ser, por sua vez, representaria a 

eficácia, ou seja, ligada à aplicabilidade e obediência da norma jurídica307. Sendo 

assim, a vigência é anterior à eficácia. 

É justamente o que Luis Roberto Barroso entende por efetividade das normas 

constitucionais, no âmbito da eficácia social, representando "a realização do Direito, 

o desempenho concreto de sua função social. Ela representa a materialização, no 

mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima quanto 

possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social"308. 

Sobre eficácia José Afonso da Silva destaca haver dois sentidos. 

Primeiramente, eficácia "social", que, na linha do que já foi dito, designaria a efetiva 

conduta de acordo com a norma posta, à obediência à norma, quando a norma 

cumpre com sua finalidade regulando o comportamento social. 

O segundo sentido está relacionado à eficácia jurídica de uma norma, ou seja, 

designa a "qualidade de produzir; em maior ou menor grau, efeitos jurídicos, ao 

regular, desde logo, as situações, relações e comportamentos de que cogita”309. 

Desta forma, a eficácia se relaciona à aplicabilidade ou executoriedade da norma, 

como possibilidade de sua aplicação jurídica surtir efeitos na ordem do ser. 

Vidal Serrano e Luis Alberto David de Araújo elencam dois níveis de 

manifestação da eficácia jurídica das normas constitucionais310: o sintático e o 

semântico. O primeiro "diz respeito às relações de coordenação e subordinação das 

normas constitucionais". O segundo, "ao predicado que investe a norma da 

capacidade de gerar direito subjetivo ao respectivo titular". 
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 José Afonso traz também o conceito do sociologismo jurídico, que entende que o Direito vigente é 
aquele que possui aplicação eficaz e se imiscui na conduta da sociedade, não o que fica apenas na 
letra da lei. É sob esta perspectiva que se diz que as normas constitucionais programáticas não 
adquirem vigência enquanto uma lei regulamentadora não as atuar efetivamente. (Idem, p. 64.). 
307

 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 7ª edição. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: 
Martins Fontes, 2006, p. 18. 
308

 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas - limites e 
possibilidades da Constituição brasileira. 8ª edição. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 82/83. 
309

 MEIRELLES, apud SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade da normas constitucionais. 7ª 
edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2008, p. 66. 
310

 ARAUJO, Luiz Alberto David, NUNES Jr., Vidal Serrano Nunes. Curso de Direito Constitucional. 

18a Edição, São Paulo: Saraiva. 2014, p. 54. 
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Como bem observado por José Afonso da Silva, todas as disposições 

constitucionais possuem estrutura lógica de uma norma jurídica, tendo em vista que 

são imperativos que enlaçam dois ou mais sujeitos de uma relação, atribuindo 

direitos e obrigações.311  

Ocorre que acrescida à estrutura lógica imperativa, as normas constitucionais 

possuem algumas particularidades quanto a sua eficácia e aplicabilidade, questão 

enfrentada por diversos estudiosos, e, entre eles, o último autor citado dedicou uma 

obra apenas sobre este tema: Aplicabilidade das Normas Constitucionais, lançado 

em 1968. 

Sendo assim, partiu da premissa de que nenhuma norma constitucional é 

destituída de eficácia, pois todas irradiam efeitos jurídicos. Somente com este ponto 

de partida conseguiria elaborar sua clássica divisão tríplice característica das 

normas constitucionais quanto à eficácia e aplicabilidade: normas de eficácia plena, 

de eficácia contida e de eficácia limitada.312 

Cumpre destacar que no Direito brasileiro foram elaboradas diversas divisões 

das normas constitucionais tanto se levando em conta sua eficácia jurídica quanto 

social. Das divisões mais aceitas e conhecidas, focam no primeiro tipo de eficácia os 

autores José Afonso da Silva, Carlos Ayres Britto, Celso Bastos313 e Maria Helena 

Diniz314, guardando devida similaridade entre elas. 

No segundo tipo de eficácia temos principalmente a divisão proposta pelos 

autores Celso Antônio Bandeira de Mello e Luís Roberto Barroso. 
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 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade da normas constitucionais. 7ª edição, Ed. Malheiros, 
São Paulo, 2008, p. 51. 
312

 Idem, p. 81. 
313

 Celso Bastos e Carlos Ayres Britto fazem uma divisão dúplice das normas constitucionais: normas 
de aplicação e normas de integração. As primeiras, que estão aptas a irradiar a plenitude de seus 
efeitos, estão divididas em normas iregulamentáveis (similar à norma de eficácia plena de José 
Afonso da Silva) e regulamentáveis (similar à norma constitucional de eficácia contida), que podem 
ter seus efeitos moldados pelo legislador infraconstitucional. Já as normas de integração, entendem 
os autores que padecem de "deficiência instrumental", tornando-se, desta forma, inexequíveis em 
toda sua plenitude. Assim, para sua real aplicação deve ser editada norma integradora de sentido, 
"de modo a surgir uma unidade de conteúdo entre as duas espécies normativas"  Dentro desta 
categoria ainda dividem entre completáveis e restringíceis, sendo que a primeira exige legislaçao 
integrativa para irradiar seus efeitos de forma integral, e a segunda irradiaria efeitos mesmo sem a 
norma integrativa. (BASTOS, Celso Ribeiro, BRITTO, Carlos Ayres. Interpretação e aplicabilidade 
das normas constitucionais. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 48.). 
314

 DINIZ, Maria Helena. Norma constitucional e seus efeitos. São Paulo: Saraiva, 1989. 
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Por ser amplamente aceita na doutrina e jurisprudência, abordaremos 

brevemente abaixo a classificação elaborada por José Afonso da Silva, em seguida, 

por se tratar da perspectiva de eficácia social, abordaremos dos autores acima 

citados. 

3.7.1.  Classificação de José Afonso da Silva 

No Brasil, quem inaugurou os estudos sobre a eficácia e aplicabilidade das 

normas constitucinais foi José Horácio Meirelles Teixeira, propondo a divisão das 

normas em eficácia plena e eficácia limitada ou reduzida, esta subdividida em 

programática (exigem atuação estatal) e normas de legislação (dependem de 

produção legislativa)315.  

As normas programáticas, para Meirelles, seriam normas que regulam 

comportamentos de governo sobre determinadas matérias, aproximando-se de 

Canotilho e seu conceito de Constituição Dirigente. 

Embasado em Meirelles, José Afonso da Silva então sistematizou sua tríplice 

divisão das normas constitucionais quanto à eficácia e aplicabilidade, estabelecendo 

que todas as normas são dotadas de eficácia jurídica havendo apenas graduação na 

quantidade de eficácia de cada norma. 

Normas constitucionais 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."316 

Assim, as normas de eficácia plena possuem aplicabilidade direta, imediata e 

integral. 

Não há um critério seguro para identificação e distinção deste tipo de norma 

constitucional das demais, de modo que é indicado a seguinte verificação: se 

contêm proibições, isenções, imunidades e prerrogativas; não exijam procedimento 
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 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade da normas constitucionais. 7ª edição, Ed. Malheiros, 
São Paulo, 2008, p. 14; 
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 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade da normas constitucionais. 7ª edição, Ed. Malheiros, 
São Paulo, 2008, p. 101. 
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especial para sua aplicabilidade, nem agente específico para tal e que não exija 

complementação normativa ulterior317. 

Normas constitucionais de eficácia contida 

De aplicabilidade imediata e direta, José Afonso da Silva entende que 

possuem natureza de "normas imperativas, positivas ou negativas, limitadoras do 

poder público (...) e as regras de contenção de sua eficácia constituem limitações a 

esses direitos e autonomias".318  

O Poder Constituinte conferiu ao Poder Público a faculdade de restringir sua 

abrangência normativa, de modo que caso não haja esta "contenção", trata-se de 

norma de eficácia plena.  

Ressalte-se que esta restrição pode advir tanto do legislador ordinário, quanto 

de próprios conceitos gerais da própria norma319 ou de outras normas 

constitucionais320. 

O exemplo clássico é o art. 5º, inciso XIII: "é livre o exercício de qualquer 

trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer.".  

Pelo dispositivo supracitado, todos poderiam exercer qualquer profissão, 

ressalvadas as profissões que possuam leis regulamentadoras, como, por exemplo, 

o exercício da advocacia, pois pelo art. 3º do Estatuto da Advocacia (Lei nº 

8.906/1994) exige-se além do bacharelado em Direito, a inscrição na Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

As normas de eficácia contida, portanto, possuem aplicabilidade direta, 

imediata, mas possivelmente não integral. 
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 Idem. p. 101. 
318

 Idem. p. 116. 
319

 Ordem pública, necessidade pública, interesse social, perigo iminente, segurança pública...  
320

 Vide art. 15, que faz referência, em seu inciso IV, ao art. 5º VIII: " Art. 15. É vedada a cassação de 
direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: (...) IV - recusa de cumprir 
obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;" 
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Normas constitucionais de eficácia limitada 

Esta categoria de norma quanto sua eficácia é a que mais interessa ao 

presente trabalho. 

São normas que dependem de outras providências para que produzam os 

efeitos intentados pelo legislador originário. De acordo com autor ora comentado, 

são "normas que contém o início ou esquema de determinado órgão, entidade ou 

instituição, deixando a efetiva criação, estruturação ou formação para a lei 

complementar ou ordinária"321. 

Neste sentido, possuem aplicabilidade indireta, mediata e reduzida. Esta  

categoria de norma constitucional está diretamente relacionada à questão da 

omissão inconstitucional do Poder Legislativo. Como ressaltou o professor Celso 

Antonio Bandeira de Mello, não há dúvidas de que, com o surgimento dos direitos 

sociais, ou mais especificamente com o surgimento dos direitos de primeira e 

terceira geração, há manifesto comprometimento com a realização da Justiça Social. 

A problemática cinge-se, no entanto, no teor de obrigatoriedade de tais 

determinações322. 

De acordo com Vidal Serrano e Luis Alberto David de Araúdo, estas normas 

produzes os seguintes efeitos323: i. estabelecem um dever para o legislador 

ordinário; ii. condicionam legislação futura, com a consequência de serem 

consideradas inconstitucionais as leis ou atos que a ferirem, como qualquer norma 

constitucional; iii. demonstram uma concepção do Estado e sociedade, assim como 

inspiram a ordenação jurídica, mediante a atribuição de fins sociais, proteção de 

valores da justiça social; iv. constituem sentido teleológico para a interpretação, 

integração e aplicação das normas jurídicas; v. condicionam a atividade 
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 Idem. p. 119. 
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 "A textualidade das disposições atinentes à matéria social faz desnecessário qualquer empenho 
em demonstrar que, ao nível da Lei Maior, existe manifesto comprometimento com a realização da 
Justiça Social. O que cumpre perquirir, então, é o teor de obrigatoriedade que resultará, para o 
Estado e para o corpo social, em suas fragmentárias personalizações, da existência deste 
compromisso assinalado na Carta brasileira."(MELLO, Celso Antonio Bandeira de. "Eficácia das 
normas constitucionais sobre justiça social", Revista de Direito Público, Ed. RT, São Paulo, 
jan./jun./1981, v. 57/58, Ano XIV, p. 238). 
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 ARAUJO, Luiz Alberto David, NUNES Jr., Vidal Serrano Nunes. Curso de Direito Constitucional. 
18a Edição, São Paulo: Saraiva. 2014, p. 57. 
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discricionária da Administração e do Judiciário; vi. criam situações jurídicas 

subjetivas de vantagem ou desvatagem. 

Outra indagação sobre seus efeitos é se existe o direito subjetivo relacionado 

à produção legislativa nos casos das normas de eficácia limitada, vez que esta 

produção que conferirá o pleno efeito da norma constitucional, inclusive as que 

enunciam direitos sociais.  

Canotilho aponta que uma das maiores dificuldades na temática das 

omissões legislativas inconstitucionais é na identificação das proteções jurídicas. 

Isto porque o trânsito de um "dever de legislação" para um "direito à legislação" não 

é automático, demonstrando dificuldades materiais e processuais.324 

José Afonso da Silva afirma que ninguém possui direito subjetivo à aprovação 

de qualquer lei, mesmo que determinado no texto da norma constitucional325. 

Relembra ainda que não há meios de constranger o legislador a legislar, mesmo nos 

casos em que haja predeterminação de prazo para a produção. Isto não significa 

que delas não surja o direito subjetivo inscrito na norma constitucional. 

O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ao ensinar o conceito de direito 

subjetivo público326, aponta que:  

(...) será evidentemente desacabido contestar que os indivíduos têm direito 
subjetivo à defesa de interesses consagrados em normas expedidas para a 
instauração de interesses propriamente públicos, naqueles casos em que 
seu descumprimento pelo Estado acarreta ônus ou gravames suportados 
individualmente por cada qual. O mesmo dir-se-á em relação às 
correspondentes hipóteses em que o descumprimento pelo Estado 
(frequentemente por omissão) de norma de Direito Público desta mesma 
tipologia não acarreta ônus, mas priva da obtenção de vantagens, de 
proveitos, que o irresignado pessoalmente, em sua individualidade, 
desfrutaria se a norma de Direito Público fosse cumprida.

327
 

Se apontarmos uma contradição entre a afirmação de José Afonso da Silva e o 

conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello estaríamos em notório equívoco. Isto 
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 SILVA, José Afonso da. Op. cit. p. 129. 
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se existir um direito subjetivo público". (BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a 
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porque, relembrando, a divisão tricotômica elaborada pelo primeiro autor leva em 

conta a eficácia jurídica da norma constitucional, e não sua eficácia social.  

Neste sentido, ao definir as normas de eficácia limitada, ou seja, que 

dependem de regulamentação infraconstitucional para a irradiação de seus efeitos 

jurídicos por completo, quer dizer que para a completa eficácia jurídica é necessária 

a legislação. No entanto, isto não gera, ao cidadão, o direito subjetivo de que o 

legislador regulamente a norma. Isto não tem a ver com a imediata geração de 

direito subjetivo imposto pela norma. 

Isto é observado pelo exemplo do salário mínimo, citado por Celso Antônio, 

que, ao ser instituído, deve atender a dados requisitos expostos no art. 7º da CF, 

para atender as necessidades básicas do trabalhador e sua família. 

 Se o Poder Legislativo institui salário mínimo que não atenda aos requisitos do 

artigo supracitado, teremos uma omissão parcial. Desta omissão parcial decorre 

evidente prejuízo ao cidadão que possui direito subjetivo de um salário mínimo que 

atenda todas as exigências acima para providenciar uma vida com um mínimo de 

dignidade. No entanto, sob a ótica de José Afonso da Silva, este cidadão não tem o 

direito subjetivo de que o Poder Legislativo supra esta omissão com atualização da 

lei, instituindo um novo salário mínimo.328 

Posteriormente aprofundaremos a questão do direito subjetivo à emanação de 

normas e dos mecanismos jurisdicionais que se propõem a determinar que o 

legislador cumpra com suas obrigações.  

Ainda na classificação de José Afonso da Silva, as normas constitucionais de 

eficácia limitada foram convencionalmente subdividas em a. declaratórias de 

princípios institutivos ou organizativos; e b. declaratórias de princípio programáticos.  

                                                           
328

 No campo dos direitos prestacionais Canotilho destaca que “os direitos à educação, saúde e 
assistência não deixam de ser direitos objetivos pelo fato de não serem criadas as condições 
materiais e institucionais necessárias à fruição desses direitos. Por sua vez, o direito à prestação não 
corresponde, rigorosamente, ao dever de prestação do Estado, contido na imposição legiferante: o 
âmbito normativo daquele direito pode ser mais amplo ou mais restrito que o deste dever”. 
(Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. 2ª edição. Coimbra: Almedina, 2001, p. 368) 
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Declaratórias de princípios institutivos ou organizativos329 

Há expressa exigência de legislação que lhes confira eficácia, pois apenas 

traçam as linhas iniciais dos órgãos, instituições ou entidades que pretendem criar. 

José Afonso da Silva conceitua-as como normas "através das quais o 

legislador constituinte traça esquemas gerais de estruturação e atribuições de 

órgãos, entidades ou instituições, para que o legislador ordinário os estruture em 

definitivo, mediante lei".330 

Esta categoria ainda se divide em normas impositivas331 e facultativas332. As 

primeiras determinam um dever ao legislador para que crie legislação integrativa, 

inclusive nalguns casos com prazo determinado. Já as facultativas, conforme sua 

nomenclatura, dão a possibilidade de se regular o direito neles previsto. 

Declaratórias de princípios programáticos333 

Estas envolvem conteúdo social e direcionam uma atuação governamental 

constituindo verdadeiro programa de ação social. Este tipo de normativa 

constitucional está logicamente ligado a organização de um Estado Social, e, mais 

recentemente de um Estado Social Democrático de Direito. 

O liberalismo econômico incrustado no Estado de Direito havia esvaziado a 

finalidade social do Estado. Desta forma, estas normas procuram determinar 

sobretudo a realização de fins sociais, por meio de programas de intervenção, com 

objetivo de assegurar a existência digna de acordo com os ditames da justiça 

social.334 

Este autor as define como normas que o legislador, ao invés de regular direta 

e imediatamente determinados interesses, traça os princípios para serem cumpridos 

                                                           
329

 Exemplos de normas de eficácia contida sob a classificação de José Afonso da Silva: art. 224, 
art.33, §2º do art. 90, art.113, inciso I do art. 161, entre outros. 
330

 SILVA, José Afonso da. Ob cit. p. 126. 
331

 Exemplos de normas de eficácia limitada declaratória de princípio institutivo impositiva, sob a 
classificação de José Afonso da Silva: art. 33, art. 88, §2º do art. 90, §1º do art. 107, art. 121, art. 146, 
entre outros.  
332

 Exemplos de normas de eficácia limitada declaratória de princípio institutivo facultativo, sob a  
classificação de José Afonso da Silva: § único do art. 22, §3º do art. 125, §4º do art. 195, entre outros. 
333

 São exemplos de normas de eficácia limitada instituidoras de princípios programáticos: art. 205, 
art. 215, art. 217, art. 227 etc. 
334

 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. p. 141. 
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pelos órgãos legislativos, executivos ou jurisdicionais, visando à realização dos fins 

sociais do Estado: “tais normas estabelecem apenas uma finalidade, um princípio, 

mas não impõe propriamente ao legislador a tarefa de atuá-la, mas requer uma 

política pertinente à satisfação dos fins positivos nela indicados”.335  

Apesar da característica programática insculpida no referido preceito 

constitucional, a doutrina moderna tem afirmado que tais normas devem, ao menos, 

assegurar o mínimo de existência condigna aos indivíduos, na sua vida em 

sociedade. Assim, o mínimo existencial deve ser garantido de plano por tais normas, 

independentemente de sua implementação por meio de políticas públicas. Do 

contrário, as normas programáticas não passariam de meros programas políticos ou 

apelos ao legislador, sem qualquer grau de vinculação jurídica. 

No entanto, como o próprio José Afonso da Silva ressalta, há autores336 que 

consideram que as normas programáticas são destituídas de juridicidade, como Del 

Vecchio. Discordando deste posicionamento, José Afonso afirma que é inegável sua 

juridicidade pelo mero fato de constar num texto de lei, ainda que necessitem de 

complementação normativa:  

Não há norma constitucional de valor meramente moral ou de conselho, 
avisos ou lições, já dissera Rui, consoante mostramos noutro lugar. Todo 
princípio inserto numa Constituição rígida adquire dimensão jurídica, mesmo 
aqueles

337
 de caráter mais acentuadamente ideológico-programático.

338
 

O autor ainda subdivide as normas programáticas em três tipos, segundo os 

sujeitos mais diretamente vinculados339:  

i. Normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade: 

"participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, 

e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme 
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 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. p. 138. 
336

  José Afonso da Silva ressalta além de Del Vecchio (Philosophie du Droit, p. 285), Alessandro Levi 
(Teoria generale del Diritto, p. 111) e Gaetano Azzariti (Problemi attuali di diritto constituzionale, p. 
98). (SILVA, José Afonso da. Op. Cit. p. 152/153). 
337

 O autor cita como exemplos: 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"; art. 218 - " O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, 
a capacitação científica e tecnológica e a inovação." ; e art. 215 -  "O Estado garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações culturais." 
338

SILVA, José Afonso da. Op. Cit. p. 80. 
339

 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. p. 147/150. 
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definido em lei340" (art. 7º, inciso XI); cita outros dispositivos a título 

exemplificativo como art.7º, XX; art. 7º, XXVI; §4º do art. 173; §3º do 

art. 216, etc... O autor afirma que nestes casos, quando a lei é criada, a 

norma deixa de ser programática vez que a lei lhe deu concreção 

prática, isto é, se de fato regulamentou a norma e não sofreu com a 

omissão parcial do legislador.  

ii. Normas programáticas referidas aos Poderes Públicos: "Compete à 

União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel 

rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa 

indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do 

valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de 

sua emissão, e cuja utilização será definida em lei" (art. 184), aqui fica bem 

claro o objetivo de realização de justiça social, e, no entanto, como a norma 

não converge com determinados setores da sociedade que possuem grande 

concentração de renda, os programas só ocorrem às duras penas e às custas 

de muita pressão de movimentos sociais, como por exemplo o Movimento dos 

Sem Terra (MST); art. 215; §1º do art. 216; art. 217; art. 218; §3º do art. 218; 

art. 226; entre outros 

iii. Normas programáticas dirigidas à ordem econômico-social em geral: " 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: (...)." (art 170) e 

art. 193. 

Partindo desta análise das normas programáticas, José Afonso da Silva 

delineou suas seguintes características básicas341: i. normas que tem por objeto 

interesses econômicos-sociais; ii. não tiveram força suficiente para se desenvolver 

integralmente, sendo acolhidas, a priori, como programa a ser realizado pelo Estado, 

por meio de leis ou outras providências; iii. normas de eficácia reduzida, mas que 

são aptas para produzir efeitos importantes de imediato como estabelecer dever ao 

legislador ordinário, condiciona legislação futura, informa a concepção do Estado e 

da sociedade, constituem sentido teleológico para interpretação, condicionam a 
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 Neste caso, há norma regulamentadora: a Medida Provisória 1.982-77/2000 convertida na Lei 
10.101/2000. 
341

 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. p. 151. 
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atividade discricionária da administração e judiciário e ainda constituem direito 

subjetivo.342 

3.7.2.  Classificação quanto à efetividade ou eficácia social  

Conforme dito acima, a clássica divisão tricotômica de José Afonso da Silva, 

inspirado em Meirelles, utiliza-se do critério da eficácia jurídica da norma 

constitucional. Assim, não ataca diretamente os postulados referentes à eficácia 

social e à geração de determinados direitos aos cidadãos. 

Com esta perspectiva de eficácia social que Celso Antonio Bandeira de Mello 

e Luís Roberto Barroso elaboraram suas divisões, a seguir brevemente expostas. 

3.7.2.1. Classificação de Celso Antônio Bandeira de Mello 

Com sua preocupação referente à geração de direitos aos administrados, 

Celso Antônio elaborou divisão levando em conta a eficácia das normas 

constitucionais sobre justiça social343.  

O autor agrupa as normas constitucionais em também três espécies 

tipológicas344: 

a. Concessivas de poderes jurídicos, os quais podem ser exercitados de 

imediato, com a prescindência de lei; 

b. Atributivas de direito a fruir, imediatamente, benefícios jurídicos concretos 

cujo gozo se faz mediante prestação alheia que é exigível judicialmente, 

se negada; e 

c. Que possuem finalidades a serem atingidas pelo Poder Público, sem 

indicar a conduta que as satisfaz345. Conferem aos administrados, de 
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 SILVA, José Afonso da. Op. Cit. p. 164. 
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 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais sobre a justiça 
social, tese apresentada à IX Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Florianópolis, 1982, e MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais e 
direitos sociais. São Paulo: Malheiros, 2009. 
344

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. 
São Paulo: Malheiros, 2009, p. 56. 
345

 Com relação a tipo de norma, também chamadas de “normas-fim” ou “normas-tarefa”, Canotilho 
entende que cabe a sanção ao legislador por seu descumprimento via conduta omissiva, ou seja, 
caso em que pode ser declarada a inconstitucionalidade por omissão (Constituição Dirigente e 
Vinculação do Legislador. 2ª edição. Coimbra: Almedina, 2001, p. 446/447). 
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imediato, direito de se oporem judicialmente aos atos do Poder Público 

acaso conflitantes com tais finalidades  

Em quaisquer dos casos acima, entende o autor que, eclodem, de imediato, a 

disponibilidade dos direitos que enunciam. Estes direitos, que são subjetivos, são 

gerados independentemente de lei ulterior mesmo quando o preceito constitucional 

prevê regulamentação restritiva de seu âmbito.  

Celso Antônio quer dizer que independentemente de ser uma norma, na 

classificação de José Afonso da Silva, de eficácia contida ou limitada, geram direitos 

subjetivos aos administrados. 

Assim, independe a estrutura tipológica que tiverem, as normas 

constitucionais atinentes à Justiça Social, "surtem o efeito de compelir os órgãos 

estatais, quando da análise de atos ou relações jurídicas, a interpretá-los na mesma 

linha e direção estimativa adotada pelos preceitos relativos à Justiça Social."346. 

Neste sentido, entende que tanto o Poder Executivo quando o Judiciário estão 

cindidos ao executar ou interpretar a lei , ao fazerem em sintonia com os princípios e 

normas concernentes à Justiça Social. 

Veja que não se trata de classificação em discordância à classificação de 

José Afonso da Silva. Tratam-se de classificações com critérios distintos, e portanto 

com propósitos distintos, embora evidentemente relacionados. 

Assim, também não entende, ou pelo menos não explicita Celso Antônio, que 

estas normas geram o direito subjetivo do administrado de que o legislativo produza 

lei no caso de norma que dependa de regulamentação. O direito subjetivo que 

geram é o enunciado pela norma constitucional (salário mínimo, saúde, educação, 

trabalho...). 

Desta forma, ao se ver prejudicado em seu direito subjetivo, o administrado 

tem pleno direito de pleitear perante o Judiciário, mesmo em casos em que não haja 

lei regulamentadora. Isto porque "é puramente ideológico e sem nenhuma base 
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jurídica o entendimento de que a ausência de lei definidora obsta à identificação do 

conceito e à invocação do correlato direito.347" 

No exemplo do salário mínimo, já citado, entende o autor que quando a lei 

infraconstitucional fixar salário mínimo em montante inferior às necessidades de uma 

existência digna, caso de omissão inconstitucinal parcial do legislativo, é caso de 

nulidade da lei. Neste caso, entende que ensejará ao trabalhador a propositura de 

ação de responsabilidade patrimonial do Estado pela diferença de valor 

inconstitucionalmente subtraída e a respectiva fixação in concreto de novo salário, 

mediante dissídio coletivo e vias judiciais348. 

3.7.2.2. Classificação de Luís Roberto Barroso 

Este autor intenta uma nova classificação com o objetivo de reduzir a zona de 

discricionariedade dos Poderes na concretização da Lei Fundamental, bem como 

fornecer critério científico satisfatório para a interpretação constitucional pelo 

Judiciário349.  

Assim, também elabora divisão tricotômica, da seguinte maneira: 

a. Normas Constitucionais de Organização: cuidam da organização política 

do Estado.  

b. Normas constitucionais definidoras de direitos: definem os direitos 

fundamentais dos indivíduos como políticos, individuais sociais e 

difusos350. Há certa bilateralidade, em especial das normas que definem 

direitos sociais e difusos, pois, de um lado há o direito subjetivo e a 

possibilidade de exigir, do outro, o dever jurídico, a obrigação de 

cumprir.351 

c. Normas constitucionais programáticas: dirigidas aos órgãos estatais para 

informar, traça as linhas diretoras para sua atuação e podem depender ou 

não de regulamentação infraconstitucional. 
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 BARROSO, Luís Roberto.  O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. 8ª edição. 
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Como se vê, a norma programática do autor não é sinônima da norma de 

eficácia limitada instituidora de princípio programático de José Afonso da Silva. 

Barroso enfatiza que "o fato de uma regra constitucional contemplar determinado 

direito cujo exercício dependa de legislação integradora não a torna, só por isto, 

programática"352. 

Com relação às normas instituidoras de direito, em especial as de direito 

social, há, evidentemente os casos em que é necessária a atuação do poder 

legislativo. Barroso, diversamente de José Afonso da Silva e Celso Antônio Bandeira 

de Mello, entende que surge um direito subjetivo diverso para o cidadão: "o de ver 

regulamentada, de forma adequada, a situação jurídica esboçada na Lei Maior, 

exigível do Poder Legislativo"353. 

Cita como exemplo desta norma também a fixação do salário mínimo por lei. 

Isto porque o art. 7º, inciso IV da CF asseguram direito ao salário e determinam que 

o valor deve atender aos requisitos enunciados.  

Reconhece que a maior dificuldade surge quando o descumprimento do 

mandamento constitucional se dá pela fixação, pelo Poder Público, de valor 

inadequado e suficiente para preencher os parâmetros estabelecidos. Assim como 

Celso Antônio, entende que não há como negar a positividade do Judiciário para 

intervir na matéria, no entanto, passa a citar exemplos de possíveis soluções e suas 

dificuldades. 

A primeira delas seria a propositura de uma ação de um trabalhador contra 

empregador, com declaração incidental de inconstitucionalidade de lei que fixa 

salário mínimo, por justamente não atender aos parâmetros exigidos pela norma do 

art. 7º, inciso IV. O reconhecimento da inconstitucionalidade gera problema 

relacionado ao princípio da isonomia, gerando inevitáveis desigualdades.354 

A possibilidade levantada por Celso Antônio, de instaurar dissídio coletivo 

pelo sindicato da categoria e a consequente fixação de salário por decisão da 

Justiça do Trabalho, entende Barroso que novamente haverá problemas com 
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relação ao princípio da isonomia, sem mencionar sobre a legitimidade democrática 

para definição de políticas públicas e à reserva do possível355.  

Neste sentido, sobraria a alternativa de recorrer ao Supremo Tribunal Federal 

sob a via abstrata da Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão, o que, sob a 

via prática, devolve a questão ao Executivo, sem, contudo, obrigá-lo.  

Pois bem, o STF inclusive já se manifestou sobre a temática no julgamento da 

ADI por omissão 1548-7: 

- O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal 
quanto mediante inércia governamental. (...)  
- A cláusula constitucional inscrita no art. 7º, IV, da Carta Política - para 
além da proclamação da garantia social do salário mínimo - consubstancia 
verdadeira imposição legiferante, que, dirigida ao Poder Público, tem por 
finalidade vinculá-lo à efetivação de uma prestação positiva destinada (a) a 
satisfazer as necessidades essenciais do trabalhador e de sua família e (b) 
a preservar, mediante reajustes periódicos, o valor intrínseco dessa 
remuneração básica, conservando-lhe o poder aquisitivo. (...)  
- A insuficiência do valor correspondente ao salário mínimo, definido em 
importância que se revele incapaz de atender as necessidades vitais 
básicas do trabalhador e dos membros de sua família, configura um claro 
descumprimento, ainda que parcial, da Constituição da República, pois o 
legislador, em tal hipótese, longe de atuar como o sujeito concretizante do 
postulado constitucional que garante à classe trabalhadora um piso geral de 
remuneração (CF, art. 7º, IV), estará realizando, de modo imperfeito, o 
programa social assumido pelo Estado na ordem jurídica. (...)  
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de 
proclamar incabível a medida liminar nos casos de ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão (RTJ 133/569, Rel. Min. MARCO 
AURÉLIO; ADIn 267-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO), eis que não se 
pode pretender que mero provimento cautelar antecipe efeitos positivos 
inalcançáveis pela própria decisão final emanada do STF.  
- A procedência da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, 
importando em reconhecimento judicial do estado de inércia do Poder 
Público, confere ao Supremo Tribunal Federal, unicamente, o poder de 
cientificar o legislador inadimplente, para que este adote as medidas 
necessárias à concretização do texto constitucional.  
- Não assiste ao Supremo Tribunal Federal, contudo, em face dos próprios 
limites fixados pela Carta Política em tema de inconstitucionalidade por 
omissão (CF, art. 103, § 2º), a prerrogativa de expedir provimentos 
normativos com o objetivo de suprir a inatividade do órgão legislativo 
inadimplente.

356
 

Como se vê, do ponto de vista técnico a decisão do STF não há por onde ser 

atacada, pois sua atuação no caso deve se ater aos limites impostos na Constituição 
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Federal, embora contrária ao entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello, 

para quem o judiciário teria o dever de fixar o valor do salário até superveniência de 

legislação que supra a omissão parcial. 

Barroso, à despeito do julgado pelo STF e diversamente dos outros autores 

citados, entende que as normas que carecem de regulamentação infraconstitucional 

investem o cidadão de direito subjetivo para que o legislador produza tais normas357. 

3.7.3.  Pontos de intersecção das classificações 

Postas as classificações das normas constitucionais sob o critério da eficácia 

jurídica de José Afonso da Silva e sob o critério de efetividade ou eficácia social de 

Celso Antônio Bandeira de Mello, é possível traçar algumas observações. 

Primeiramente, de forma alguma são classificações inúteis ou contraditórias. 

São, outrossim, classificações que se utilizam de critérios distintos para propósitos 

distintos, embora relacionados. 

Unanimemente vê-se que há a preocupação de ressaltar a juridicidade e 

vinculatividade das normas constitucionais em sua totalidade e diversidade. 

Todas as classificações, embora o façam de maneira distinta, reconhecem a 

dificuldade da eficácia das normas constitucionais que instituem direitos sociais e 

que necessitem de complementação legislativa. Todos entendem que o direito 

subjetivo ao direito enunciado na norma é incontestável, divergindo os autores 

citados apenas no modo de concretização do pleito. 

Trata-se da norma de eficácia limitada do tipo programática de José Afonso 

da Silva, ou da norma atributiva de direito mediante prestação alheia de Celso 

Antônio Bandeira de Mello ou ainda, da norma constitucional definidora de direito, do 

tipo que precisa de legislação infraconstitucional, mormente garantidoras de direitos 

sociais. 

Para fins de melhor compreensão do estudo com relação a essas normas, 

sugere-se despir-se das diferenciações de enfoque metodológico quanto à eficácia 

nas classificações comentadas. Assim, tratemos destas normas que necessitam de 
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regulamenta infraconstitucional e que são garantidoras de direitos sociais apenas 

com a alcunha de "norma programática". 

Conforme ressalta Paulo Bonavides, a categoria das normas programáticas é 

sem dúvida a que mais suscita dúvidas quanto sua eficácia e juridicidade, servindo 

de infeliz pretexto para inobservância da Constituição358. 

Reflete o conteúdo de constante desenvolvimento da sociedade, e talvez por 

isso a que cause mais incerteza em sua aplicabilidade, tendo nascida abraçada à 

tese dos direitos fundamentais, por isso é impossível dissociá-las como instrumento 

constitucional concretizador de direitos subjetivos. 

Bonavides cita o conceito de norma programática de Crisafulli:  

Nesta acepção, programáticas se dizem aquelas normas jurídicas com que 
o legislador, ao invés de regular imediatamente um certo objeto, 
preestabelece a si mesmo um programa de ação, com respeito ao próprio 
objeto, obrigando-se a dele não se afastar sem um justificado motivo. Com 
referência àquelas postas não numa lei qualquer, mas numa Constituição 
do tipo rígido, qual a vigente entre nós, pode e deve dar-se um passo 
adiante, definindo como programáticas as normas constitucionais, mediante 
as quais um programa de ação é adotado pelo Estado e cometido aos seus 
órgãos legislativos, de direção política e administrativa, precisamente como 
programa que obrigatoriamente lhes incumbe realizar nos modos e formas 
da respectiva atividade. Em suma, um programa político, encampado pelo 
ordenamento jurídico e   traduzido em termos de normas constitucionais, ou 
seja, provido de eficácia   prevalente com respeito àquelas normas 
legislativas ordinárias: subtraído,   portanto, às mutáveis oscilações e à 
variedade de critérios e orientações de partido e de governo e assim 
obrigatoriamente prefixados pela Constituição   como fundamento e limite 
destes. (Crisafulli, apud Bonavides, 2016, p. 253). 

 

Como já dito, embora haja autores que entendem pela não juridicidade das 

normas programáticas, todos os autores aqui abordados entendem pela total 

juridicidade e vinculação. Precisando ou não de regulamentação infraconstitucional a 

norma constitucional é vinculativa por si só. 

Nesse sentido, Canotilho deixa claro que  

a eventual mediação concretizadora, pela instância legiferante, das normas 
programáticas não significa que este tipo de norma careça de positividade 
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jurídica autônoma, isto é, que a sua normatividade seja apenas gerada pela 
interpositio do legislador.

359
  

E ainda completa: 

[...] a positividade jurídico-constitucional das normas programáticas significa 
fundamentalmente: (1) vinculação do legislador de forma permanente, à sua 
realização (imposição constitucional); (2) vinculação positiva de todos os 
órgãos concretizadores, devendo estes tomá-las em consideração como 
directivas materiais permanentes, em qualquer dos momentos da actividade 
concretizadora (legislação, execução, jurisdição); (3) vinculação, na 
qualidade de limites materiais negativos, dos poderes públicos, justificando 
a eventual censura sob a forma de inconstitucionalidade, em relação aos 
actos que as contrariam.

360
  

Este autor diferencia, desta forma, a positividade jurídica da norma, pois 

inegavelmente ela possui juridicidade, da aplicabilidade normativa. 

Com efeito, Maria Paula Dallari Bucci aduz que “um dos efeitos da 

aplicabilidade das normas programáticas é a proibição de omissão dos Poderes 

Públicos na realização dos direitos sociais”.  E, de outro lado, seria absolutamente 

frustrante, “do ponto de vista político, aceitar a inexequibilidade dos direitos 

sociais”361. 

Neste sentido julgou o Min. Celso de Mello que “a interpretação da norma 

programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconseqüente”362. 

Nessa mesma linha decidiu o STJ: 

Em verdade, é inconcebível que se submeta a Administração, de forma 
absoluta e total, à lei. Muitas vezes, o vínculo de legalidade significa só a 
atribuição de competência, deixando zonas de ampla liberdade ao 
administrador, com o cuidado de não fomentar o arbítrio. Para tanto, deu-se 
ao Poder Judiciário maior atribuição para imiscuir-se no âmago do ato 
administrativo, a fim de, mesmo nesse íntimo campo, exercer o juízo de 
legalidade, coibindo abusos ou vulneração aos princípios constitucionais, na 
dimensão globalizada do orçamento.

363
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André Ramos Tavares chama atenção que há uma grave falha na admissão 

de uma norma constitucional sem vigência ou eficácia por dependerem de legislação 

infraconstitucional. Na medida em que se condiciona a aplicabilidade da norma 

constitucional programática pela existência de uma norma infraconstitucional por 

mera orientação política legislativa, vulnera-se a hierarquia normativa da norma 

constitucional e, pior, conceder-se-ia certo grau de poder constituinte ao Poder 

Legislativo".364 

Esta concepção, que perde cada vez mais força, é incompatível com o Estado 

Social e Democrático de Direito, produto de uma conquista histórica de promoção de 

direitos de diversas dimensões. Assim, sua vinculatividade tem sido cada vez mais 

reconhecida, pois, a pendência de providência institucional não significa que não 

possuam eficácia365. 

A tendência de considerar as normas programáticas vinculativas se mostra na 

jurisprudência brasileira, conforme decisão proferida no Agravo em Recurso 

Extraordinário 271.286:  

O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política não 
pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de 
o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu 
impostergável dever por um gesto irresponsável de infidelidade 
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.  

Observa-se que há uma crescente tomada de consciência de que a eficácia 

social das normas programáticas não derivam de mero juízo discricionário do Poder 

Legislativo, haja vista possuírem juridicidade por derivarem da constituição. 

O juízo de conveniência e oportunidade existe e é característica da 

discricionariedade, típica dos poderes Executivo e Legislativo. No entanto, a não 

concretização dos direitos subjetivos previstos nas normas programáticas por 

desídia na produção normativa é abuso de direito, tanto o é que esta omissão é 

considerada inconstitucional. 

A dependência de produção normativa para vinculação da norma 

programática inverte "o postulado de constitucionalidade e a responsabilidade 
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cometida ao próprio Judiciário pela realização constitucional em um país que ainda 

está a consolidar muitas de suas instituições democráticas".366  

Pois bem. Há consenso, com raras exceções, sobre a vinculatividade das 

normas programáticas. Com relação aos autores que abordamos nas classificações 

das normas constitucionais, há diferença, no entanto, no que concerne aos meios de 

concretização destas normas. 

José Afonso da Silva não compreende que exista direito subjetivo ao 

legislador produzir a lei, conforme já dito. Não trata, contudo, com muita 

profundidade a questão da omissão inconstitucional do legislativo e a falta de 

eficácia social que isto provoca numa norma constitucional. Isto porque como 

clarificado acima, sua classificação levou em conta a eficácia jurídica da norma, e 

não a eficácia social. 

Celso Antônio tampouco entende existir este direito, mas de forma incisiva 

afirma que ao Judiciário se impõe o dever de providenciar o direito enunciado na 

norma, ainda que para isso tenha que tomar rumos reservados aos outros poderes, 

como no caso do salário mínimo. 

Barroso, de forma diversa, entende que existe direito subjetivo dos cidadãos à 

atividade legislativa, imprescindível para consagrar sobretudo os direitos 

sociais.367368 

Valendo-se de Canotilho369, o autor destaca, no entanto, que a noção corrente 

de direito subjetivo, que supõe a individualização do sujeito não acolhe esta visão. 

Isto porque a inconstitucionalidade por omissão é um instituto que reflete as 

insuficiências resultantes da redução do Estado de Direito democrático aos 

processos e instrumentos típicos dos ordenamentos liberais.370 
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Embora haja um dever jurídico-constitucional do legislador no sentido de 

adotar medidas necessárias para tornar exequíveis as normas programáticas, este 

dever, por enquanto, não corresponde automaticamente um direito fundamental à 

legislação, por isso Canotilho ressalta a importância de se institucionalizar formas 

democráticas e outras ferramentas para maior reforço contra as omissões 

inconstitucionais.371 

Barroso elenca duas situações geradas por essa dificuldade de eficácia social 

dependente de norma regulamentadora: 1. "existência de um direito destituído de 

qualquer garantia, isto é, sem ação"; e 2. "a subversão da hierarquia das normas, 

com a falência da supremacia constitucional, visto que o legislador ordinário se 

arroga o poder de impedir que um direito conferido pela Lei Maior opere seus 

efeitos."372 

Estas situações, no entanto, são incompatíveis com qualquer tentativa de 

concretização do modelo de Estado Democrático e Social de Direito, de modo que 

se torna imprescindível o desenvolvimento de mecanismos para evitá-las. 

Neste sentido, a seguir veremos com mais detalhes sobre a teoria da omissão 

inconstitucional legislativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
371

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. Cit. p. 1092. 
372

 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit. p. 160. 



133 

 

4. OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL  

 

O termo omissão373 remete-nos à ideia de esquecimento, de preterição, de 

deixar de fazer algo que deveria ter sido feito e que disso possa resultar prejuízo a 

terceiros. No caso, a omissão legislativa, genericamente falando, consiste, a grosso 

modo, na falta de produção legislativa.  

Cabe dizer que a simples inércia não caracteriza a omissão legislativa 

inconstitucional. É necessário que haja o descumprimento de um mandamento 

constitucional para que esta omissão seja considerada inconstitucional, vez que, via 

de regra, a inércia do Poder Legislativo não caracteriza este comportamento, 

embora possa ser considerado também um ato omissivo. 

Quando a Constituição impõe ao órgão o dever de editar norma reguladora de 

determinado preceito, sua abstenção, portanto, será ilegítima e configura caso de 

inconstitucionalidade por omissão, por se tratar de verdadeiro descumprimento de 

imposição constitucional374. Como define Canotilho: 

a omissão legislativa inconstitucional significa que o legislador não 'faz' algo 
que positivamente lhe era imposto pela constituição. Não se trata, pois, 
apenas de um simples negativo 'não fazer'; trata-se, sim, de não fazer aquilo 
a que, de forma concreta e explícita, estava constitucionalmente 
obrigado

375
. 

Este entendimento está evidentemente ligado às outras concepções das 

funções ou poderes que não divisão clássica de Montesquieu. A compreensão de 

função como atividade perseguidora de uma finalidade, como algo dinâmico, que 
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exerce uma competência, de acordo com os autores citados no item 3.5.1. 

(Reformulação da separação dos poderes), implica num caráter de dever. Ou seja, a 

função, em seu sentido jurídico ligado ao exercício de competência, não é faculdade 

e nem exercício de um direito em benefício próprio376. Trata-se antes de um dever 

para com a coletividade. 

Assim, se a função é dever, o legislador, embora possa optar por editar ou 

não uma lei, por outro lado, possui o dever de legislar quando se trata de tornar 

efetivas as normas constitucionais, especialmente as que conferem direitos aos 

indivíduos, e por isso foi construído o instituto da inconstitucionalidade por 

omissão377. 

 

4.1. Histórico  

 

Possui origem recente, fazendo parte da temática do direito constitucional 

moderno pela Teoria da Omissão Inconstitucional. Destaque-se que Kelsen, em 

1911, não admitia a configuração de um dever do Estado de editar determinada 

norma, negando a possibilidade de se formular qualquer pretensão em face do 

legislador omisso378. 

No entanto, com a promulgação da Lei Fundamental de Bonn na Alemanha 

em 1949 e a consequente vinculação do legislador aos direitos fundamentais (art. 1º, 
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§3º) e à própria Constituição (art. 20, inciso III), fez com que surgisse uma demanda 

para o estudo da omissão inconstitucional379.  

Há o caso clássico de omissão parcial demonstrado pela incompatibilidade de 

uma norma frente ao princípio da isonomia. Se uma determinada lei confere 

benefícios apenas a um grupo, sem contemplar outros em condições idênticas, é 

evidente que o princípio da isonomia é prejudicado. 

Frente a esta omissão, a técnica convencional de superação de ofensa, como 

uma declaração de nulidade, por exemplo, não se demonstra adequada380 para 

sanar o vício. De início, é para o estudo deste tipo de conflito que surge a Teoria da 

Omissão Inconstitucional e os respectivos instrumentos para tratar desta situação. 

Interessante notar que desde a Lei Fundamental, até se chegar num 

instrumento judicial efetivo contra a omissão inconstitucional, houve uma evolução 

jurisprudencial. Em 19/12/1951 o Tribunal Constitucional negou a admissibilidade de 

recurso contra a omissão do legislador. Posteriormente, decisões proferidas em 

20/02/1957, admitiram o cabimento de medida judicial contra omissão parcial 

legislativa, justamente no caso clássico de ofensa à isonomia, pois a lei beneficiava 

um grupo e não beneficiava outro em condições idênticas.  

Em 11/06/1958, o Tribunal proferiu decisão em recurso constitucional contra 

lei federal que fixava remuneração de funcionários públicos pela qual declarou que, 

embora não possa fixar o valor da remuneração, pôde constatar que os valores 

estavam desatualizados e não correspondiam mais aos parâmetros mínimos 

impostos pela Lei Fundamental de Bonn. Neste sentido, não foi declarada aqui a 

nulidade, mas reconheceu ofensa a direito constitucional em virtude de omissão 

legislativa.381 

Barroso levanta outro exemplo da Corte Constitucional alemã datado de 

29/01/1969. A alínea 4, do art. 5º da Lei Fundamental preceitua que "a legislação 

deve assegurar aos filhos naturais as mesmas condições que aos filhos legítimos, 

no que se refere ao seu desenvolvimento físico e moral e à sua situação social". 

Depois de vinte anos sem qualquer regulamentação, o Tribunal Constitucional 
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decidiu, mediante um caso concreto, que era diretamente aplicável com força 

derrogatória das disposições contrárias previstas em leis ordinárias.382 

Esta evolução jurisprudencial permitiu que a Corte Constitucional alemã 

tivesse a percepção da omissão legislativa cedo, averiguando que a omissão 

inconstitucional não seria apenas o descumprimento total ao dever constitucional de 

legislar, mas também por execução falha ou incompleta e até por falta de 

atualização frente às mudanças sociais. 

O autor também levanta exemplos da corte italiana, que, em 20/05/1970, 

declarou a ilegitimidade constitucional de dispositivo de lei sobre direito de defesa, 

que não versou, no caso, sobre a assistência obrigatória de advogado ao acusado. 

Também declarou a ilegitimidade constitucional do art. 149 do Código de Processo 

Penal porque não previa a nomeação de advogado de ofício para interessado, no 

caso de não ter indicado ninguém de sua confiança.383 

Desta forma, foi se solidificando, primeiramente na Alemanha e em seguida 

na Itália, por construção doutrinária e jurisprudencial, a figura da 

inconstitucionalidade por omissão, criando-se técnicas de decisão aplicável a 

situação de omissão, sugerindo ao legislador suprir a omissão, tratando-se de uma 

declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade. 

Foi Portugal, no entanto, que positivou o instituto em sua Constituição de 

1976384, fruto da Revolução dos Cravos. O dispositivo385, contudo, tenta garantir a 

eficácia das normas constitucionais de uma forma geral, alargando o conceito de 

omissão legislativa inconstitucional ao não cumprimento das ordens de legislar e à 

não atuação das normas-fim abstratas e concretas386. 
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Embora a intenção do legislador constituinte tenha sido a melhor possível, 

como Canotilho aponta387, esta proteção genérica traz alguns empecilhos na 

concretização das normas constitucionais388, o que é compartilhado pela CF/88: i. 

Não há um "defensor da constituição" com poderes para obrigar a regulamentação 

das normas, de modo que a mera comunicação ou recomendação não é muito 

eficaz; ii. Não há, no caso da CRP/1976, nenhum mecanismo que permita a 

iniciativa do cidadão em processo de fiscalização de inconstitucionalidade, não 

conferindo o devido protagonismo à participação democrática389; iii. Os tribunais não 

se sub-rogam, e com razão, às vezes dos legisladores no caso de normas 

programáticas; e iv. Não há uma ação administrativa de defesa contra omissões 

legislativas.  

Conclui o autor que, diante destes empecilhos, tem-se que o sistema 

constitucional português e o instrumento típico de controle de constitucionalidade no 

Estado de Direito é insuficiente para lidar com a problemática da omissão legislativa 

inconstitucional. Disso decorre, pois, um vasto não-cumprimento da constituição. 

O Poder Constituinte de 1988, a par da teoria da omissão inconstitucional e 

com a finalidade de fornecer as bases jurídicas para sanar ou remediar esta 

problemática, introduziu na CF/88 dois institutos até então inexistentes nas 

Constituições anteriores: o mandado de injunção (art. 5º, LXXI, cc 102, I, “q” e II, 

“a”); e ii) e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2º, CF/88), 

sendo esta parte do poder constituinte derivado. 

É verdade que a instauração de dois novos institutos na CF/88 causou 

insegurança na utilização dos instrumentos contra a omissão inconstitucional. No 

entanto, gradativamente os institutos vêm sendo utilizados pelos juristas pátrios e 

automaticamente se aperfeiçoando. 

                                                           
387

 Vale frisar que à época da edição de 2001 da obra Constituição Dirigente e Vinculação do 
Legislador, ainda não havia ocorrido a 7ª revisão constitucional, datada de 2005. Portanto, pode 
haver incompatibilidade quanto aos números dos artigos citados por Canotilho na obra e os citados 
neste trabalho.  
388

 Idem, p. 351/357. 
389

 No Brasil, embora o controle abstrato e concentrado de constitucionalidade seja adstrito ao rol de 
legitimados, no qual não se inclui o cidadão, este terá vez no controle concreto e concentrado 
proporcionado pelo Mandado de Injunção pela inteligência do art. 3º da Lei 13.330/2016: " Art. 3

o
  São 

legitimados para o mandado de injunção, como impetrantes, as pessoas naturais ou jurídicas que se 
afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidos no art. 2

o
 e, como 

impetrado, o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora.", 
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São instrumentos fundamentais para a concretização da Constituição, ou 

seja, para sua eficácia e verdadeira busca por realização de um Estado Democrático 

de Direito, conforme será demonstrado mais à frente. 

Além destes instrumentos, o Judiciário se vale também de seu poder de 

decisão aliado às técnicas de hermenêutica que vêm se aprimorando desde o início 

do contra movimento ao positivismo legalista e formalista, conforme exposto ao 

longo do trabalho. 

 

4.2. Vinculação do legislador 

 

Antes abordar sobre os meios de enfrentamento da omissão, cabem algumas 

reflexões acerta da natureza da omissão inconstitucional legislativa. 

Como bem destaca Canotilho, o problema de uma Constituição Dirigente390, 

é, em grande parte, um problema de concretização constitucional. No Estado Social 

e Democrático de Direito, pertence, por sua vez, o primado de concretização 

constitucional, os espaços de atuação dos poderes ou funções. Pelo que se intui que 

estas questões estão ligadas a problemas de competência e de ordenação 

constitucional de funções391.  

Trata-se, no presente trabalho, da omissão inconstitucional por parte da 

função legislativa. Portanto, não analisaremos casos de omissão das outras funções. 

Posto isto, se a atividade de regulamentação constitucional do legislador não se 

mover no âmbito da vinculação jurídico-material do poder legiferante; se não 

observar a supremacia constitucional; se a distinção formal e material entre 

constituição e lei (poder constituinte e poder constituído) não se delinear de maneira 

clara, a consequência será, como adverte o autor português: "a reintrodução da 

                                                           
390

 Leia-se constituição dirigente como modelo de constituição surgido no bojo do Estado Social e 
concretizado pela CF/88. 
391

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente... Op. Cit. p. 60. 
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teoria positivista weimariana do 'poder legislativo ordinário' em que a constituição 

não se situa sobre o legislador, mas à sua disposição."392 

Canotilho continua, referindo-se à compreensão positivista das teorias de 

representação e da soberania popular. Nestas, o povo, titular de todos os poderes, 

transfere-os para os seus representantes que, uma vez soberanos de um poder 

legislativo onipotente, não conseguem conceber qualquer vinculação jurídica a 

normas hierarquicamente superiores, prejudicando a concretização dos preceitos 

constitucinais dependentes de atuação legislativa, portanto. 

Destacados estes pontos, Canotilho traz a aporia da vinculatividade 

constitucional:  

ao mesmo tempo em que o legislador deve se considerar materialmente 
vinculado, positiva e negativamente, pelas normas constitucionais, por outro 
lado ao, ao legislador também compete atualizar e concretizar o conteúdo 
da Constituição.

393
 

Ante a contradição, Canotilho propõe que  

o direito constitucional é um direito não dispositivo, pelo que não há âmbito 
ou liberdade de conformação do legislador contra as normas 
constitucionais, nem discricionariedade na não atuação da lei 
fundamental

394
.  

De acordo com esta perspectiva, a vinculação constitucional da atividade 

legislativa dificilmente se pode conceber em similaridade aos atos da vinculação do 

ato administrativo em relação à lei, pois, "a liberdade de conformação do legislador 

não é o correlato, a nível legislativo, do poder discricionário395, a nível 

administrativo"396397. 

                                                           
392

 Idem, p. 63. 
393

 Idem, p. 63. 
394

 Idem, p.63. 
395

 Sobre discricionariedade, Canotilho rebate as objeções da utilização de um conceito tipicamente 
administrativo para a função legislativa e em matéria de Teoria Constitucional. Aduz que o conceito é 
perfeitamente utilizável noutros domínios se se revelar apropriada para análise em questão, e claro, 
não realizar uma transferência acrítica de domínio. No entanto, conclui que a tese da 
discricionariedade legislativa não conseguiu uma teorização aceitável dos limites e da natureza da 
atividade legislativa (CANOTILHO, ob. cit, p. 227/241). 
396

 Idem, p. 174. 
397

 Canotilho, sobre a distinção da vinculação legislativa, expõe algumas perspectivas. Se a lei for tida 
como execução da constituição, não há distinção da relação hierárquico-normativa entre lei e o ato 
administrativo, executor da mesma. Assim como a discricionariedade administrativa é a execução de 
uma norma legal, também a discricionariedade legislativa  se circunscreve a um problema de 
execução, pelo legislador, dos preceitos detalhados em lei constitucional (Op. Cit., p. 207). Já a 
concepção da lei como ato aplicador da constituição, entende que o legislador é o órgão nato e 
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Sobre conceitos indeterminados na constituição e discricionariedade do 

legislador, Canotilho destaca que não significa uma minimização da vinculação: 

A linha essencial da argumentação pode resumir-se assim: por um lado, os 
conceitos indeterminados não significam apenas dificuldades subjetivas na 
descoberta de uma única solução justa pressuposta por lei, antes significam 
abertura objetiva da lei no sentido de uma concretização criadora; por outro 
lado,  exercício do poder discricionário não equivale a uma liberdade 
desvinculada, mas sim uma atuação sempre vinculada a princípio e normas 
jurídicas. (...) Este alargamento do âmbito de discricionariedade não 
significa uma menor vinculação jurídica: mesmo onde falta uma normação 
completa do „tatbestand‟, a autorização discricionária continua a ser um 
programa de execução de princípios jurídicos.

398
 

 

Por outro lado, vinculação não significa, no âmbito legislativo, que a 

constituição apenas impõe limites ao legislador. Na verdade a vinculação 

constitucional implica na determinação positiva dos atos legislativos pelas normas 

constitucionais. Isto é, quando a Constituição dá ao Estado uma conformação 

juridicamente concreta, traçando objetivos, princípios materiais e os fins do Estado, 

não se limita a simples contornos negativos dos poderes ou funções.399 

Sendo assim, o fator que define a vinculação do legislador, e, portanto, a ideia 

de dever, é a supremacia normativa da constituição, que não significa diminuir a 

autonomia política ou torná-lo mero executor, mas é o fator que justifica o controle 

da omissão inconstitucional legislativa.  

Tendo em vista que a maior problemática de uma Constituição Dirigente é sua 

concretização, considerando a supremacia constitucional e a vinculação jurídico-

material do legislador pela derivação de competências, faz-se crucial o sistema 

constitucional de responsabilidade e controle sob pena de ineficácia da constituição. 

Nesse sentido ressalta o Min. Celso de Mello:  

                                                                                                                                                                                     
natural da atividade legiferante com o objetivo de dar aplicação aos preceitos constitucionais. Sua 
liberdade seria mais ampla que do administrador (que sempre necessita de autorização legal) e o 
grau de vinculação material seria qualitativamente inferior (normas constitucionais como normas de 
competência e não como fundamento positivo da atividade legiferante) (Op. Cit., p. 207). Já na 
concepção de lei como conformação da constituição, entende-se que o lagislador dispõe de amplo 
domínio político para ponderar, valorar  e comparar os fins dos preceitos constitucionais, proceder a 
escolhas e tomar decisões. Há vinculação constitucional, mas também há uma atividade criadora não 
subsumível a esquemas de execução ou aplicação de leis constitucionais (Op. Cit., p. 207). 
398

 CANOTILHO, Op. Cit. p. 233. 
399

 CANOTILHO, Op. Cit. p. 249. 
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Impende enfatizar, neste ponto, que as omissões inconstitucionais do Poder 
Legislativo não podem ser toleradas, eis que o desprestígio da Constituição 
- resultante da inércia de órgãos meramente constituídos - representa um 
dos mais tormentosos aspectos do processo de desvalorização funcional da 
Lei Fundamental da República, ao mesmo tempo em que estimula, 
gravemente, a erosão da consciência constitucional, evidenciando, desse 
modo, o inaceitável desprezo dos direitos básicos e das liberdades públicas 
pelos Poderes do Estado.

400
 

Cabe observar que a temática dos efeitos da inconstitucionalidade desloca-

se, no caso da omissão legislativa inconstitucional, para um plano diverso do 

habitual. Como mencionado no histórico o instituto, a inércia legislativa que viola o 

princípio da igualdade, por exemplo, aponta para uma situação constitucional 

imperfeita, o que justifica a declaração de inconstitucionalidade, mas não da 

nulidade ou anulabilidade um ato normativo, pois afinal, ele não existe.401 

Na legislação portuguesa, uma situação como esta implica na declaração de 

inconstitucionalidade, culminando na mera ciência ou recomendação, prevista no art. 

283º da CRP/1976, pela qual se reconhece a liberdade de conformação do 

legislador e a consagração positiva da distinção entre simples declaração de 

inconstitucionalidade e nulidade. Na mesma linha, caso do Brasil, esta atuação está 

prevista no §2º do art. 103, e, no âmbito do controle concreto está prevista no art. 5º, 

LXXI, cc 102, I, “q”, todos da CF/88. 

 

4.3.  Tipologia 

 

André Ramos Tavares elenca três pressupostos fundamentais da 

inconstitucionalidade, que, acrescidos ao que foi exposto até aqui, é possível elencar 

então os três pressupostos fundamentais da inconstitucionalidade por omissão: i. 

Supremacia Constitucional; ii. Norma que imponha dever legislativo que não possa 

ser concretizado diretamente pelo Judiciário pelos meios clássicos; e iii. Existência 

                                                           
400

 Mandado de  Injunção n. 715, rel. Min. Celso de Mello, julgado em 25.02.2005 (DJ 22.06.2005). 
401

 Idem, p. 204. 
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de um ato legislativo incompleto ou uma omissão insuportável perante a norma 

superior402. 

Vale frisar que, conforme Canotilho, "o simples dever geral de emanação das 

leis não fundamenta uma omissão inconstitucional"403. Isto não quer dizer, por outro 

lado, que o dever geral não fundamenta qualquer omissão, mas tão somente que 

não fundamenta a omissão classificada como inconstitucional, vez que não 

preenche, por exemplo, os requisitos elencados por André Ramos Tavares. 

O poder legislativo tem o dever de legislar em prol da coletividade, e faz parte 

deste dever atualizar as normas de acordo com os novos valores trazidos pela 

sociedade. Inclusive por isto a concepção de constituição como um sistema aberto, 

pois tanto o legislador quanto o intérprete têm o dever de dar efetividade às normas 

constitucionais de acordo com as valorações sociais da sociedade atual. 

Ocorre que, levando em conta os pressupostos acima elencados, uma 

omissão geral não preenche o item "ii": norma que imponha dever legislativo que 

não possa ser concretizado diretamente pelo Judiciário pelos meios clássicos. 

Desta forma, no caso de uma omissão legislativa frente a uma norma 

constitucional que não imponha dever legislativo, o Judiciário teria os "meios 

clássicos" para concretizar tal direito. 

Embora André Ramos Tavares não tenha especificado o significado de 

"meios clássicos", deduz-se tratar-se da atuação típica do Poder Judiciário, qual 

seja, julgar demandas judiciais. Portanto, diante de uma omissão legislativa que não 

seja classificada como inconstitucional, o Judiciário pode e deve atuar para suprir tal 

lacuna normativa julgando e aplicando os mais variados métodos hermenêuticos, 

inclusive os típicos métodos de colmatação de lacunas. 

Trata-se do dever de atualização constitucional trazido por Canotilho, que não 

incumbe apenas o legislativo, mas a todos os órgãos constitucionalmente 

responsáveis pela aplicação da lei fundamental. Assim, no campo jurídico, a questão 

                                                           
402

 TAVARES, André Ramos. O Cabimento do Mandado de Injunção: a omissão inconstitucional 
e suas espécies, in Mandado de Injunção, Estudos sobre sua regulamentação, org. MENDES, 
Gilmar, VALE, André Rufino do, QUINTAS, Fábio Lima. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 387. 
403

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. 2ª 
edição. Coimbra : Almedina, 2001, p. 332. 



143 

 

passa a ser da densidade das normas constitucionais e de concretização judicial 

concorrente, substitutiva e derrogativa de leis infraconstitucionais.404 

Sobre esta questão, Canotilho ainda destaca que há um problema metódico 

na transformação atualizadora efetuada pela jurisprudência ou pela administração, 

leia-se, pelos Poderes Judiciário e Executivo: i. A interpretação conforme a 

constituição na atualização das imposições constitucionais não pode subverter o 

princípio do primado de atualização legislativa; ii. O princípio da efetividade dos 

direitos fundamentais não equivale a transformar a aplicação dos direitos numa 

extensa cadeia de 'casos particulares'; iii. A atualização constitucional através das 

entidades judiciais ou dos entes administrativos não é uma autorização ilimitada 

para 'complementação atualizadora' praeter legem, embora intra constitutionem, das 

imposições legiferantes.405 

Ou, ainda que se admita a atualização judicial, há um distanciamento entre a 

atualização concreta do direito judicial e a atualização abstrata e geral, típica do 

legislador. Sabe-se que a atualização concreta do direito judicial, pode, como de fato 

tem ocorrido com frequência no Brasil, pouco a pouco, pela uniformização da 

jurisprudência, transitar da vinculação casuística para uma regulação geral. No 

entanto, evidentemente que se tratam de processos distintos de concretização 

constitucional, sem nem mencionar que no caso brasileiro, em tese, não estamos 

em um sistema de precedentes como o norte-americano. 

Na processo legislativo de concretização ou atualização constitucional há um 

momento de iniciativa e impulso em que estão implícitas, como bem destacado pelo 

mestre português, "valorações político-constitucionais, conhecimento de fatos, juízos 

de prognoses, considerações de resultados, segurança jurídica e legitimação 

democrática, que não estão presentes numa simples concretização judicial"406. 

Em que pese as objeções elencadas, há que se levar em conta que na 

realidade nem sempre podemos contar com nosso legislativo, cujo modus operandi 

se dá mais por relações de poder do que por compromisso político-constitucional. 

Neste cenário, as transformações atualizadoras pelo Judiciário têm se mostrado 
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 Idem, p. 319. 
405

 Idem, p. 320/321. 
406

 Idem, p. 322. 
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inevitáveis, e com elas, urge a necessidade de se proceder com a maior cautela e 

prudência, sempre na busca pela realização dos fins constitucionais. 

Omissão legislativa inconstitucional 

Para melhor lidar com o instituto da omissão legislativa inconstitucional a 

doutrina recorre a uma série de critérios para classificar os tipos de omissão. No 

entanto, insta relembrar que o esforço classificatório deve sempre privilegiar a 

proteção jurídica contra as referidas omissões. 

Vale reforçar que a regulamentação parcial de uma norma constitucional 

também é caso de omissão inconstitucional. Conforme mencionado no caso alemão, 

algumas normas editadas pelo legislador podem privilegiar grupos em detrimentos 

de outros, quando estes outros, pelo critério isonômico, preenchem os requisitos 

para se beneficiarem também. 

Neste caso, trata-se também de uma omissão legislativa inconstitucional, 

pois, a compreensão de que a omissão caracteriza-se por um não fazer total, abre 

alas para uma atuação anti isonômica do legislador, o que implica em dificultar, 

ainda mais, a concretização dos direitos constitucionais.  

Neste estudo adota-se a perspectiva defendida por Canotilho de que  

uma omissão legislativa, jurídico-constitucionalmente relevante, existe 
quando o legislado não cumpre ou cumpre incompletamente o dever 
constitucional de emanar normas, destinadas a atuar as imposições as 
imposições constitucionais permanentes e concretas.

407
. 

 

4.3.1.  Omissão absoluta e relativa 

Há diversas classificações408 motivadas por diversos critérios. Contudo, sob a 

perspectiva citada acima, no sentido de se privilegiar os meios de proteção jurídica 

contra omissão, daremos destaque apenas à distinção entre absoluta e relativa. 

                                                           
407

 Idem, p. 338. 
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Há também a divisão entre omissão material e formal (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. 
Cit. p. 333). Também trazem esta classificação Dirley Cunha Junior (Controle de 
Constitucionalidade. 3ª edição. São Paulo: Jus Podvm, 2008, p. 132/133) e Clèmerson Merlin 
Clève. (A Fiscalização Abstrata da Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 2ª edição. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 21-79/311-387) 
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Canotilho explica que se poderia efetuar esta distinção, sendo a primeira 

entendida como típico não fazer total, e a segunda, como violação ao princípio da 

igualdade409. Vale frisar que a tipologia "absoluta" também pode ser parcial, quando 

se leva em conta o caráter quantitativo, caso em que a autoridade legisla de modo 

insuficiente ou deficiente, também normalmente violando o princípio da isonomia. 

Para Flávia Piovesan a classificação absoluta e relativa é correspondente à 

omissão total e parcial, respectivamente. Para a autora, a omissão relativa ou 

parcial, além de caracterizar uma falha e deficiência do legislador também pode 

violar o princípio da igualdade.410 

No tipo omissão total, tem-se o exemplo clássico do direito de greve para os 

servidores públicos, previsto no art. 37, inciso VII da CF/88, ainda não 

regulamentado por lei. 

Como se percebe, há uma relação entre a omissão relativa, parcial, ou 

absoluta parcial, com a violação ao princípio da igualdade. Quem compreende haver 

diferença entre a omissão relativa e a omissão absoluta parcial, como é o caso de 

Carlos Blanco de Morais411, entende que no primeiro caso há violação ao princípio 

da igualdade e, no segundo caso, uma inconstitucionalidade por omissão412. 

Inclusive, este autor estabelece alguns paralelos entre os tipos de omissão e 

natureza das lacunas, que será melhor abordado no Capítulo 5.  

Quem não distingue, como é o caso de Flávia Piovesan e Canotilho413, a 

omissão relativa da omissão absoluta parcial, entende que ambas são oriundas de 

omissões inconstitucionais e ambas podem violar o princípio da igualdade. No 

entanto, as autores citados fazem distinção quanto ao instrumento de proteção 

jurídico-constitucional. 

Tem-se que, independentemente da classificação, a dificuldade reside em 

identificar o meio judicial de proteção jurídico-constitucional, verdadeiro dilema dos 
                                                           
409

 Idem. p. 336. 
410

 PIOVESAN, Flávia. Op. Cit., p. 83. 
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 MORAIS, Carlos Blanco de. As Omissões Legislativas e os Efeitos Jurídicos do Mandado de 
Injunção: um ângulo de visão português, in Mandado de Injunção, Estudos sobre sua 
regulamentação, org. MENDES, Gilmar, VALE, André Rufino do, QUINTAS, Fábio Lima. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 334/382. 
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 Como exemplo de omissão parcial tem-se o art. 7º, inciso IV, que estabelece o direito ao salário 
mínimo, já comentado anteriormente.  
413

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. Cit. p. 389. 
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tribunais: deve se declarar a inconstitucionalidade das normas que contenham essas 

omissões, na esperança de que tenha havido inconstitucionalidade por ação em 

violação ao princípio da igualdade, ou, na perspectiva de que houve omissão 

inconstitucional, estendem o âmbito normativo para que seja observado o princípio 

da igualdade?414 

Primeiramente, cabem destacar algumas reflexões de Canotilho acerca da 

vinculatividade do princípio da isonomia ao legislador. Entende o autor que, a 

Constituição Dirigente 

ao caracterizar o princípio da igualdade como igualdade jurídica e igualdade 
social, e ao impor ao legislador o dever de compensação da desigualdade 
de oportunidades, desencadeia a questão política e econômica da 
distribuição de recursos, suscita o problema da justiça social, obriga a 
tomadas de posição quanto ao processo da decisão política, agita, enfim, as 
concepções globais do Estado e da sociedade”

415
 

O princípio geral da igualdade, como, por exemplo, consta no caput do art.5º 

da CF/88, não é fundamento, por si só, de um dever de legislação. Ocorre que, 

conforme o início das constatações da omissão legislativa, o princípio da igualdade 

se mostra mais evidente na omissão inconstitucional parcial, no caso de não se 

privilegiar uma categoria de pessoas com determinado direito, quando preenchem 

todos os requisitos necessários. 

Canotilho ressalta que esta consideração de vinculação do legislador aos 

modais da igualdade, ou seja, tratamento igual e proibição de tratamento desigual, 

representa a própria diretividade material de igualdade, sendo verdadeira imposição 

permanente geral e abstrata.416 

Nesses casos, quando uma lei disciplina conteúdo favorável para certos 

grupos de cidadãos, extraem-se os seguintes significados: i. Quando se tratar de um 

tratamento discriminatório deve ser anulada por violar o princípio da igualdade, 

podendo ser objeto, por exemplo, de ADI; ii. Quando contiver apenas algumas 

normas discriminatórias deve resultar na declaração da nulidade parcial da lei, que 

também pode ser objeto de ADI; e ainda elenca um terceiro significado: 

Que a disciplina legiferante, ao favorecer certos indivíduos esquecendo 
outros, conduz a que, em virtude da eficácia vinculativa do princípio da 
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 PIOVESAN, Flávia. Op. Cit., p. 84. 
415

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. Cit. p. 389. p. 385. 
416

 Idem, p. 388. 



147 

 

igualdade para todos os poderes estaduais, a jurisdição
417

 e administração 
integrem a lacuna legal, estendendo a disciplina da lei a todos os 
Tatbestände substancialmente iguais aos já regulados.

418
. 

Aliás, cabe ressaltar que é uma das poucas relações que o autor faz entre 

omissão e lacuna legal. Após, o autor português faz a ressalva de que o problema 

da omissão legislativa pode até cruzar com o problema das lacunas, mas destaca 

que a omissão é problema autônomo pois a atualização da norma só pode ser feita 

pelo legislador mediante elaboração de lei, tratando-se de uma competência 

legislativa, sendo defeso ao juiz se sub-rogar à esta posição. Entendemos, sobre 

este ponto, contudo, diversamente do professor, conforme nossas análises 

constantes dos Capítulos 5 e 6. 

Dos significados acima, pode-se aferir que se está diante de 

inconstitucionalidade por ação se houve uma intenção deliberada com propósito de 

favorecimento, combatida por Ação Direta de Inconstitucionalidade por ação. Por 

outro lado, se está diante de uma inconstitucionalidade por omissão quando há 

apenas uma apreciação incompleta, que pode gerar uma situação de desigualdade, 

combatida por Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão419. 

Fláva Piovesan então destaca que a inconstitucionalidade por ação se opera 

no campo da validade normativa, pois, se a norma é inconstitucional, viola preceito 

isonômico constitucional, portanto é inválida420. Já a constitucionalidade por omissão 

se opera no campo da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, ou seja, 

uma legislação deficiente não conferiu plena eficácia à norma constitucional, daí a 
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 STF, RE 291701-SP, DJ 24.08.01, rel. Min. Maurício Corrêa. Ementa: “Agravo Regimental em 
Recurso Extraordinário. Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93: Reajuste salarial no percentual de 28,86%. 
Extensão aos servidores públicos civis. Compensação de valores pagos administrativamente. 1. O 
Pleno desta Corte, reconhecendo a existência de omissão legislativa, deferiu aos servidores públicos 
civis a extensão do reajuste de 28,86% previsto nas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93, segundo exegese 
do disposto no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal. 2. No julgamento dos embargos de 
declaração opostos à decisão proferida nos autos do RMS nº 22.307-7/DF ficou esclarecido que não 
houve singela extensão a servidores públicos civis de valores de soldos de militares, mas reajuste 
geral concedido a todo o funcionalismo, civil e militar, sem que se tenha feito qualquer referência à 
compensação de valores pagos administrativamente...”; STF, AI 263772-RJ, DJ 20.04.01, rel. Min. 
Maurício Corrêa. Ementa: “Agravo Regimental em Agravo de Instrumento. Reajuste de 28,86%. 
Extensão aos servidores públicos civis. Compensação. 1. O Pleno desta Corte, ao reconhecer a 
existência de omissão legislativa, estendeu aos servidores públicos civis o reajuste de 28,86% 
previsto nas Leis 8.622/93 e 8.627/93, segundo a exegese dada ao inciso X do artigo 37 da 
Constituição Federal...” 
418

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. Cit., p. 389. 
419

 Para Flávia Piovesan há uma interpenetração da inconstitucionalidade por ação e por omissão, 
cumprindo ambas na busca da efetividade às normas constitucionais. (Op. Cit. p. 85.). 
420

 Idem. 



148 

 

omissão ser classificada como inconstitucional, caso em que, como já dito, não pode 

acarretar na invalidade da norma, ainda que incompleta. 

Num paralelo político aos tipos de Estado, a inconstitucionalidade por ação, 

por pressupor um excesso dos Poderes Públicos a ponto de violar preceito 

constitucional, preocupa-se na solidificação do Estado de Direito e garantir a 

segurança à ordem liberal. 

Por outro lado, a omissão inconstitucional legislativa, portanto, trata de 

estratégia viabilizadora do Estado Social e Democrático de Direito. Desta forma, 

cultua um modelo de Estado intervencionista, do qual se espera a prestação 

positiva, da onde advém o esforço de maximizar a efetividade das normas 

constitucionais.421 

4.3.2.  Direito à emanação de normas: da proteção jurídico-

constitucional contra as omissões 

Como dito anteriormente, não é automática a transição de um dever de 

legislação, pelo legislador, para um direito à legislação, do cidadão. Canotilho elenca 

alguns problemas no reconhecimento do direito de exigir uma atuação positiva do 

legislador422: i. O reconhecimento de um direito à legislação representaria violação 

ao princípio da divisão de poderes e subversão da relação de força entre legislativo 

e judicial; ii. O direito à emanação de normas pressuporia um direito subjetivo dos 

cidadãos, o que não existiria; iii. Uma ação judicial de emanação de normas só 

poderá reconhecer-se, quando muito, no caso de violação a direitos fundamentais 

por omissão legislativa; iv. A violação do direitos fundamentais está, em geral, 

relacionada com o a violação à isonomia, motivo pelo qual não interessaria tanto a 

omissão como ação de discriminação positiva do legislador; e v. A pretensão à 

legislação não tem qualquer sentido, posto que não pode ser imediatamente exigível 

por meio dos tribunais. 

Nota-se que basicamente os argumentos contra o direito à emanação de 

normas transitam na questão da separação de poderes e viabilidade judicial. No 
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 PIOVESAN, Flávia. Op. Cit. p. 86. 
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 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. Cit. p. 339/340. 
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entanto, quando se defende este direito não significa que o cidadão possui direito de 

um "brotamento" normativo a partir da decisão judicial. 

Ou seja, não se pleiteia a substituição do juiz ao legislador com a emanação 

judicial de uma norma a fim de suprimir a omissão legislativa inconstitucional. Antes 

de tudo, trata-se de uma ordem judicial direcionada ao legislador comunicando o seu 

dever de legislar com escopo à regulamentação de uma norma constitucional 

determinada. 

Com relação à exigência de ser um direito subjetivo público à emanação de 

normas, Canotilho também elenca uma série de questões da concepção clássica do 

direito subjetivo que demonstram verdadeiro entrave na consideração do direito à 

legislação como direito subjetivo: i. Existência de uma norma jurídica imperativa de 

direito público que imponha ao legislador determinado dever; ii. Inclusão da 

satisfação de interesses individuais dentre os fins da norma; e iii. O poder jurídico do 

particular de defender os interesses protegidos pela norma em face dos órgãos a ela 

também obrigados.423 

Com relação ao primeiro ponto, está claro que num Estado Democrático 

Social de Direito existem normas jurídicas constitucionais que impõem o dever de 

legislar. No entanto, com relação ao segundo e terceiro pontos, a caracterização do 

direito a emanação de normas como subjetivo público se complica, pois, na verdade, 

satisfaria o interesse de uma coletividade e não um direito individual, tampouco há 

um poder jurídico do indivíduo na defesa do direito a emanação de normas. 

Sendo assim, para a consolidação da proteção jurídica contra a omissão 

inconstitucional legislativa, deve-se entender, como direito subjetivo, não o direito de 

emanação de normas, mas sim o direito que a norma visou proteger ou concretizar, 

como o já mencionado entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello quando da 

aplicabilidade das normas constitucionais. 

Desta forma, as ações constitucionais de defesa, também denominados 

"remédios" constitucionais, e mais corretamente designados como garantias 

fundamentais, são as ações que visam proteger o cidadão contra violações à direitos 

fundamentais. Caso esta violação a direito subjetivo seja causada por uma omissão 
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 Idem, p. 341. 
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inconstitucional, por meio desta ação constitucional de defesa é possível a 

declaração de inconstitucionalidade da omissão, que no caso brasileiro, consiste do 

Mandado de Injunção. 

Contudo, embora isto resolva, em parte, a problemática, Canotilho destaca 

que em toda omissão inconstitucional deriva de uma norma constitucional que versa 

sobre direito fundamental424, e, para estes casos, o cidadão ainda estaria descoberto 

da devida proteção jurídica contra omissão. 

Com o fito de aumentar o rol de proteção jurídico-constitucional contra 

omissões, pode-se mencionar o controle de constitucionalidade abstrato em casos 

omissivos425.  

No caso do Brasil, este controle é efetuado pelo Supremo Tribunal Federal, 

por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade de Omissão. 

Como parte do controle concentrado de constitucionalidade, trata-se de 

análise da norma em abstrato e omissão, ou seja, não se faz necessário a 

demonstração a direito subjetivo, como seria no caso das ações constitucionais de 

defesa, o mandado de injunção, por exemplo. 

Também como forma a alargar a proteção jurídica contra as omissões 

inconstitucionais legislativas Canotilho levanta a hipótese do controle concreto426, 

em que o alcance seria inter partes. No Brasil, também faz parte deste controle o 

Mandado de Injunção, posteriormente aprofundado.  

Vale destacar que na seara da jurisdição constitucional ainda há o controle 

difuso por via de exceção. Neste caso, em uma ação judicial que possa visar 

inúmeros objetivos, direcionada ao juízo comum e não ao tribunal constitucional, 

tem-se o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade, o que ensejará 

efeitos inter partes.  
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 Idem. p. 345, 
425

 "O controle jurisdicional, generalizado hoje em dia, denominado judicial review nos Estados Unidos 
da América do Norte, é a faculdade que as constituições outorgam ao Poder Judiciário de declarar a 
inconstitucionalidade de lei e de outros atos do Poder Público que contrariem, formal ou 
materialmente, preceitos ou princípios constitucionais". (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito 
Constitucional Positivo. 35ª edição. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 49). 
426

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. Cit. p. 347. 
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No Brasil o controle concreto e difuso é, até então, exclusivo para a 

declaração incidental de inconstitucionalidade ou constitucionalidade, não abarcando 

a declaração de inconstitucionalidade por omissão. O Supremo Tribunal Federal já 

se pronunciou algumas vezes, no sentido de que a ação adequada seria pelo 

controle abstrato, ADI por omissão427. Do contrário, esta declaração incidental seria 

usurpação de função legislativa pelo judiciário. Editou até a súmula 339: "Não cabe 

ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de 

servidores públicos sob fundamento de isonomia.".  

O Pleno do STF, ao julgar o Recurso Extraordinário 173.252-1/SP (DJU 

18/05/2001), sob a Relatoria do Ministro Moreira Alves, tratou de uma suposta 

omissão parcial do legislador municipal do Município de São Bernardo do Campo-

SP, com relação ao art. 39, §1º, ao fixar padrões de vencimento diferenciados para 

servidores públicos pela Lei Municipal n. 3.461/90, daí o pleito isonômico para a 

equiparação de salários em funções semelhantes.  

Contudo, ao pleitearem a isonomia de salários, muitos autores ingressaram 

com ações requerendo a declaração incidental de inconstitucionalidade por omissão, 

tendo sido o legislador omisso ao privilegiar apenas algumas categorias. O referido 

julgado assim determinou:  

Esta Corte, como demonstram os precedentes invocados no parecer da 
Procuradoria-Geral da República, tem entendido que continua em vigor, em 
face da atual Constituição, a Súmula 339 ("Não cabe ao Poder Judiciário, 
que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores 
públicos, sob fundamento de isonomia"), porquanto o § 1º do artigo 39 da 
Carta Magna é preceito dirigido ao legislador, a quem compete concretizar o 
princípio da isonomia, considerando especificamente os casos de 
atribuições iguais ou assemelhados, não cabendo ao Poder Judiciário 
substituir-se ao legislador. Contra lei que viola o princípio da isonomia é 
cabível, no âmbito do controle concentrado, ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão, que, se procedente, dará margem a que 
dessa declaração seja dada ciência ao Poder Legislativo para que aplique, 
por lei, o referido princípio constitucional; já na esfera do controle difuso, 
vício dessa natureza só pode conduzir à declaração de 
inconstitucionalidade da norma que infringiu esse princípio, o que, 
eliminando o benefício dado a um cargo quando deveria abranger também 
outros com atribuições iguais ou assemelhados, impede a sua extensão a 
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 RE 247843 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/12/2011, DJe-033 
DIVULG 14-02-2012; RE 342802, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, julgado em 07/06/2002, 
publicado em DJ 20/08/2002; RE 175531 ED-EDv, Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal 
Pleno, julgado em 28/02/2002, DJ 28-06-2002; AI 373929- Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ 
18/10/02; e AI 313373 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 
13/08/2002, DJ 20-09-2002. 
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estes. Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Recurso 
extraordinário conhecido e provido. 

Pela fundamentação do julgado compreende-se que não se aplica a 

declaração incidental de inconstitucionalidade por omissão, pois, no caso, implicaria 

na atividade legislativa do juiz.  

Frise-se que as ações típicas do controle concreto e abstrato são, 

respectivamente, o Mandado de Injunção e ADI por omissão, e, ambos, via de regra, 

têm por objetivo primordial a comunicação da omissão inconstitucional ao Poder 

Legislativo. Portanto, uma declaração incidental de inconstitucionalidade por 

omissão com vias de providenciar o pedido principal numa ação comum iria de 

encontro com todo o cuidado perseguido pelos dois instrumentos da jurisdição 

constitucional citados, qual seja: de não incorrer em invasão de poderes ou funções. 

Postos os meios de proteção jurídico-constitucionais contra as omissões 

legislativas inconstitucionais, que posteriormente serão mais aprofundados de 

acordo com o ordenamento brasileiro, é possível constatar algumas questões. 

Primeiramente, quando se fala em omissão legislativa, tem-se que nem toda 

omissão é considerada jurídico-constitucionalmente relevante. Tendo em vista que o 

sistema constitucional é aberto, para que tanto o legislador e o juiz possam dar a 

atualidade necessária ao contexto social, depura-se um dever geral de legislar, 

assim como o juiz, de julgar, relembrando o princípio da proibição do non liquet.  

O dever geral de legislar advém também da função típica do Poder 

Legislativo, que é, de fato, legislar. Embora possua este dever, pois é seu ato 

jurídico típico, possui a faculdade de legislar, e, noutro casos, obrigatoriedade, 

sempre delimitado pelos moldes constitucionais.   

Sendo assim, pode-se falar, nos casos em que ao legislador é facultado 

legislar, da mora do órgão legiferante legislar sobre matéria emergente na 

sociedade, ou atualizar alguma norma existente, e até mesmo atualizar a 

constituição com novas regulamentações. 

A nossa CF, desconfiada do Poder Legislativo e suas mais diversas 

motivações, e, com o fito de implementar o caráter democrático do Estado, 
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constitucionalizou mecanismos de participação popular para concretizar a soberania 

do povo: plebiscito, referendo e iniciativa popular (art. 14). 

Como motivação à iniciativa popular de lei, é possível compreender que a CF 

levou também em consideração que, em tese, os legisladores deveriam representar 

os anseios dos cidadãos e trabalhar para o bem comum, mas que nem sempre o 

fazem. Daí a possibilidade da iniciativa popular de lei, regulamentada pela Lei 

9.709/1998. 

Aliás, vale frisar que o art. 14 é do tipo norma programática: "A soberania 

popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 

igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:". Um elemento tão importante 

quanto à soberania popular, foi regulamentado apenas em 1998, 10 anos após a 

promulgação da CF/88428. 

Aproveitando o exemplo citado acima, haverá omissão legislativa do tipo 

inconstitucional quando há obrigatoriedade de legislar, um dever e não uma 

faculdade. A falta de legislação, inclusive a exemplo do art. 14, prejudica a 

efetividade constitucional dos mecanismos democráticos. 

Abaixo serão abordados, especificamente, os instrumentos judiciais pátrios na 

defesa contra omissão legislativa inconstitucional. 

4.3.3.  Instrumentos regulamentados pela CF/88 

Embora tenham sido construídos referidos mecanismos de proteção na 

jurisdição constitucional, é de se reconhecer que o Poder Judiciário não pode e não 

deve, obrigar o Poder Legislativo a legislar. Deve, outrossim, reconhecer a 

inconstitucionalidade do ato omissivo em relação à determinada norma 
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 No caso da iniciativa popular, o §2º do art. 61 traz a especificação de que “pode ser exercida pela 
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do 
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por 
cento dos eleitores de cada um deles”. Neste caso, o exercício do direito democrático não foi 
impedido por falta de regulamentação, pois a própria CF/88 disciplinou. No caso do plebiscito, 
embora possa se considerar como lei geral a elaborada no ano de 1998, deve se relembrar que em 
21/04/1993 fora realizado plebiscito para escolha de sistema de governo, por força art. 2º do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, modificado pela a EC 2/1992. Para isto, fora promulgada às 
pressas pelo presidente Itamar Franco a Lei nº 8.624 em 04/02/1993, que regulamentou tão somente 
a realização deste plebiscito. 
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constitucional. No entanto, os efeitos desta declaração, que são basicamente 

comunicações ao órgão legiferante, dependem da vontade de constituição deste, 

que pode, como de fato ocorre, não corresponder com a vontade de constituição dos 

cidadãos. 

4.3.3.1.  Mandado de Injunção429 

Trata-se de ação judicial, de caráter civil e de procedimento especial (art. 5º, 

inciso LXXI, art. 102, inciso I, alínea q e art. 105, I alínea h) pela qual se pleiteia 

suprimir omissões legislativas que obstem direitos e liberdades dos cidadãos, como 

no caso das normas constitucionais de eficácia limitada, caso em que o exercício 

pleno dos direitos nelas previstos depende necessariamente de edição normativa 

posterior. 

Em 24 de Junho do corrente ano, foi finalmente publicada a Lei 13.300/2016, 

responsável por regulamentar o Mandado de Injunção individual e coletivo. Frise-se 

que esta garantia fundamental, por ironia, também foi vítima da omissão 

inconstitucional legislativa, pois desde 1988 aguardava regulamentação própria, 

antes sendo amparada, no que coubesse, pela lei do Mandado de Segurança, 

conforme orientação da  Lei 8.038/90, que estabelece os procedimentos especiais 

competentes do Supremo Tribunal Federal. 

Embora tardia, a mencionada lei pacificou pontos importantes como a 

inclusão da locução “falta total ou parcial de norma regulamentadora” (art. 2º caput e 

parágrafo único430), ausente no texto constitucional. Portanto, esta garantia 

constitucional também pode ser utilizada quando, apesar da existência de 

regulamentação, esta for insuficiente. 
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 Definição do verbete injunção pelo dicionário Houaiss: "substantivo feminino. 1 ato de injungir, de 
ordenar expressamente uma coisa; ordem precisa e formal. 2 influência coercitiva de leis, regras, 
costumes ou circunstâncias; imposição, exigência, pressão ‹i. social› ‹i. prática›. Etimologia: lat. 
injunctĭo,ōnis no sentido de 'ação de impor (uma carga)'; ver jug-; f.hist. 1881 injuncção.". Disponível 
pelo link: <https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v2-3/html/index.htm#7>. Acessado em 
10/12/2016. 
430

 " Art. 2o  Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das 
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 
Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas 
editadas pelo órgão legislador competente." 
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O processo e julgamento competem ao Supremo Tribunal Federal ou ao 

Superior Tribunal de Justiça (cf. art. 102, inciso I, alínea q e art. 105, I alínea h), a 

depender de qual o Poder, autoridade ou órgão que deveria ter regulamentado 

norma constitucional. 

Não se trata, o Mandado de Injunção, de sanar uma omissão em tese, vez 

que sempre deverá se valer da garantia de um direito de alguém prejudicado pela 

omissão, podendo se considerar que o MI faz parte do controle difuso de 

constitucionalidade, pela via de exceção ou defesa.  

Portanto, por ser direcionado à tutela de direitos subjetivos, pode ser 

impetrado por qualquer pessoa física ou jurídica que se afirme titular dos direitos, 

das liberdades ou das prerrogativas ameaçadas pela ausência de norma 

regulamentadora, contra o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar 

a norma regulamentadora (art. 3º). 

Na sentença, o magistrado se reconhecer a mora legislativa, concederá a 

injunção, fixando-se prazo razoável para que o impetrado promova a edição da 

norma regulamentadora e estabelecer provisoriamente as condições em que se dará 

o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados. 

Ou seja, diante da omissão inconstitucional reiterada do Poder, órgão ou 

autoridade responsável pela edição da norma, não há meios que possam obrigá-los 

a exercer seu dever, sob pena de violação ao princípio da tripartição de poderes. 

A inércia do Poder Legislativo, mesmo depois de cientificado de sua mora e 

dado o prazo para saná-la, autoriza o Judiciário a regulamentar, inter partes, o 

exercício de determinado direito, sob pena de remanescer uma situação 

inconstitucional, até que seja regulada a norma. 

Via regra, a decisão possuirá eficácia subjetiva limitada às partes (art. 9º), 

mesmo com relação ao MI coletivo, pelo que o efeito ficará restrito, via de regra, às 

pessoas integrantes da coletividade que compõem a categoria do impetrante. No 

entanto, poderá ser conferida eficácia erga omnes à decisão, quando isso for 

inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa 

objeto da impetração. 
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Assim, à solução provisória dada ao impetrante para o exercício de seu direito 

conforme o art. 8º, inciso II, poderá ser conferido efeito erga omnes, o que se 

considera altamente positivo para a efetividade das normas constitucionais. 

A Lei 13.300/2016 surge, ainda que tardia, como instrumento de efetividade 

das normas constitucionais programáticas, vez que pacifica entendimentos  e 

impasses que rondavam esta ação constitucional. No entanto, como se demonstrará 

no Capítulo 4, outras ações têm feito as vezes do mandado de injunção e de modo 

mais ágil. 

4.3.3.2. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 

Trata-se de uma das modalidades de controle de constitucionalidade 

concentrado e abstrato previstas no atual sistema constitucional, no art. 103, §2º, e 

regulamentada pela Lei nº 12.063/09, que incluiu  o instituto na Lei nº 9.868/99. 

Objetiva tornar efetiva norma constitucional em razão de omissão de qualquer 

dos Poderes ou de órgão administrativo, buscando, assim como o Mandado de 

Injunção, lutar contra a ineficácia das normas constitucionais. 

Ao contrário da Ação Direta de Constitucionalidade tradicional, o objeto não é 

uma inconstitucionalidade positiva, mas sim negativa, conforme abordado 

anteriormente. Desse non facere ou non praestare, incidirá a inconstitucionalidade 

por omissão431. 

Frise-se que, como parte do controle concentrado e abstrato de 

constitucionalidade, não parte de uma situação fática em defesa a um direito 

subjetivo, como ocorre no mandado de injunção. Assim, tem por objetivo a defesa da 

ordem jurídica. Os legitimados ativos, portanto, agem como advogados do Interesse 

Público432, ou, na expressão de Kelsen, como "advogados da Constituição"433.  
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 Supremo tribunal Federal. ADI 1458 MC/DF. Relator: Celso de Mello, Tribunal Pleno,  julgado em 
23/05/1996. 
432

 Interesse público, como ensinado por Celso Antonio Bandeira de Mello, trata-se de "interesse 
resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em 
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Seu procedimento está descrito na Lei no 9.868/99, portanto, igual ao da ADI 

com poucas particularidades. Por exemplo, na ADI por omissão, não faz sentido citar 

o Advogado-Geral da União, pois não haverá ato ou texto impugnado a ser 

defendido. 

Julgada a omissão inconstitucional, conforme disposição do §2º do art. 103, 

“será dada ciência ao Poder competente para adoção das providências 

necessárias”, e, no caso de órgão administrativo, será também conferido um prazo 

de 30 dias. 

Embora seja um mecanismo judicial que representa avanço com relação às 

constituições anteriores, a mera ciência ao Poder Legislativo se mostra ineficaz, 

tendo em vista que inexiste sanção. 

José Afonso da Silva, diante do grande risco de ineficácia da sentença judicial 

em ADI por omissão, sugere que a sentença possa já dispor normativamente sobre 

a matéria até que a omissão fosse suprida434, o que representaria, para alguns, 

desrespeito ao princípio da separação dos Poderes. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
sua qualidade de membros da Sociedade e pelo simples fato de o serem".  (MELLO, C. A. B., 2015, 
p. 62) 
433

 "Tal como a ação direta de inconstitucionalidade (ADI), o processo de controle abstrato da 
omissão (ADIO) não tem outro escopo senão o da defesa da ordem fundamental contra condutas 
com ela incompatíveis. Não se destina, pela própria índole, à proteção de situações individuais ou de 
relações subjetivadas, mas visa, precipuamente, à defesa da ordem jurídica. Não se pressupõe, 
portanto, a configuração de um interesse jurídico específico ou de um interesse de agir. Os órgãos ou 
entes incumbidos de instaurar esse processo de defesa da ordem jurídica agem não como autores, 
no sentido estritamente processual, mas como Advogados do Interesse ou, para usar a expressão de 
Kelsen, como advogados da Constituição. O direito de instaurar o processo de controle não lhes foi 
outorgado tendo em vista a defesa de posições subjetivas. Afigura-se suficiente, portanto, a 
configuração de um interesse público de controle. Tem-se aqui, pois, para usarmos a denominação 
usada por Triepel e adotada pela Corte Constitucional alemã, típico processo objetivo." (voto de 
Gilmar Mendes na ADI 3.682) 
434

 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 35ª edição. São Paulo: 
Malheiros, 2012, p. 49. 
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5. RELAÇÃO ENTRE LACUNA E OMISSÃO INCONSTITUCIONAL 

LEGISLATIVA E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO ÂMBITO JUDICIAL 

  

 A primeira parte deste trabalho se encarregou de demonstrar o aparecimento 

das lacunas jurídicas. Para isto, primeiramente esclarecemos a noção do Direito 

como sistema, e, em seguida, exploramos sucintamente a construção do 

pensamento jurídico moderno, tendo, como ponto de partida, as Revoluções 

Francesa e Americana.  

 A admissão das lacunas jurídicas foi um verdadeiro baque ao mundo jurídico 

que, seguindo a lógica cientificista incentivada pela filosofia positivista, procurava 

uma lei universal, algo baseado no verdadeiro ou falso, e por isso do mito do 

legislador, do notório fortalecimento do Poder Legislativo e do mito da neutralidade 

do juiz. 

 A descoberta da inaplicabilidade das leis científicas matemáticas ao Direito  

provocou verdadeiro desnorte. Neste sentido, o mundo jurídico sofre até hoje para 

lidar com esta frustração, primeiro porque há um descompasso no ensino jurídico e 

a realidade, posto que o primeiro ainda é bastante apegado às bases positivistas. E 

segundo, porque nenhuma das grandes correntes do pensamento jurídico, 

jusnaturalismo e juspositivismo, se mostraram suficientes na abordagem da 

realidade. Por isso a comunidade jurídica tem tentado, desde o II pós-guerra, partir 

para uma nova corrente com o chamado pós-positivismo ou neopositivismo, e ainda 

criando novos tipos de hermenêutica.   

 Na segunda parte do trabalho, nos preocupamos em construir a conceituação 

política do Estado Moderno, no que se inclui o movimento constitucional, também 

tendo como ponto de partida as Revoluções Francesa e Americana. Isto para 

demonstrar o paralelo político ao desenvolvimento jurídico que ocorria na mesma 

época.  

 Para isto, abordamos conceitos de Constituição, em especial do Professor 

Canotilho. Fora também abordado o princípio da separação dos poderes ou funções, 

indissociável deste estudo.  
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 Com a construção do Estado Social e Democrático de Direito, trouxemos a 

questão da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, destacando as 

normas que necessitam de complementação do legislador infraconstitucional, as 

quais denominamos "normas programáticas" para facilitação da compreensão do 

tema. 

 Desta forma, abordamos a problemática da aplicabilidade destas normas em 

especial, recorrendo ao Professor Canotilho e sua Constituição Dirigente, e atingindo 

um dos pontos principais desta pesquisa, que é a omissão inconstitucional do 

legislador. 

 Neste capítulo intentar-se-á estabelecer a relação entre a lacuna jurídica e a 

omissão legislativa inconstitucional e os efeitos ao Poder Judiciário. 

 A teoria das lacunas é questão de ordem sistemática, conforme demonstrado, 

e temática muito anterior à teoria da omissão inconstitucional. São inúmeros seus 

pontos de relevância, dos quais destacamos: i. Na quebra do dogma da completude 

do sistema, rompendo com as bases científicas do positivismo normativista e 

legalista; ii. Na detecção dos tipos de lacuna, apurando-se uma lacuna advinda de 

falha do legislador (lacuna de regulação) e uma lacuna dita autêntica; iii. No 

desenvolvimento de meios de colmatação pelo Poder Judiciário, mormente pela 

integração (analogia, costumes e princípios gerais do direito); e iv. Na admissão, em 

último caso, a atividade criadora do juiz num direito superador da lei, nas palavras 

de Karl Larenz, o que, para este autor, pode ocorrer tanto na lacuna de regulação 

quanto na lacuna autêntica. 

A teoria da omissão inconstitucional é questão de ordem político-

constitucional, conforme demonstrado, e temática recente, tendo aparecido 

primeiramente na jurisprudência no pós II Guerra Mundial.  Dentre seus inúmeros 

pontos de relevância, elencamos: i. Surge no contexto do Estado Social Democrático 

de Direito, no esforço de dar máxima efetividade às normas constitucionais, que, por 

sua vez, conferem direitos e estabelecem programas, e, para isto, delegam explícita 

ou implicitamente a tarefa de concretização ao legislador; ii. O enfrentamento pelo 

Poder Judiciário se dá pelo controle de constitucionalidade com a declaração de 

inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade e apelo ao legislador, que pode se 

dar por ações comuns, ou, como é o caso do Brasil, por ações judiciais típicas para 
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o enfrentamento do problema: Mandado de Injunção ou ADI por omissão; iii. Embora 

tenham se construído instrumentos judiciais para o enfrentamento, o "apelo" ao 

legislador tem pouca eficácia, pois ainda se depende da vontade de constituição do 

legislador para a concretização da norma constitucional, posto que o Poder 

Judiciário não pode obrigá-lo; e iv. Por ser tema recente e que causa um mal estar 

na relação entre os poderes, ainda deve ser muito trabalhado junto de uma nova 

repaginação da separação dos poderes ou funções. 

Num primeiro momento, não parece que a teoria das lacunas tem muita 

relação com a teoria da omissão inconstitucional legislativa, pois aparecem em 

contextos diversos, embora todas no campo jurídico: a lacuna possui origem 

sistêmica e a omissão possui origem político-constitucional. 

 Em que pese esta diferença, tanto lacuna como omissão exprimem a ideia de 

falta, ausência, vazio e incompletude. Lacuna e omissão, portanto, num primeiro 

momento possuem uma aproximação sintática. 

Tanto exprimem que Carlos Blanco Morais apresenta uma classificação em 

que relaciona o tipo de omissão com um tipo de lacuna. No caso de uma omissão 

inconstitucional absoluta, total ou parcial, Morais estabelece relação com lacuna de 

poder, pois faltou o exercício do poder responsável pela legislação. Neste caso, 

Morais entende que não pode o Judiciário suprir a ausência da lei:  

As omissões absolutas, totais ou parciais não constituem uma lacuna 
técnica ou axiológica, mas uma “lacuna de poder”, já que está em causa 
uma falta de exercício da função legislativa numa área onde a Constituição 
impeliria obrigatoriamente o legislador a aprovar um dado regime legal. 
Regime esse que envolve a escolha e adopção de critérios políticos de 
decisão inovadores que são privativos dessa atividade estadual primária e 
subordinante. Por isso mesmo, o princípio da separação de poderes rejeita 
que essa omissão absoluta possa ser suprida por outro poder que não o 
legislativo e daí o regime do art. 283 da Constituição portuguesa que 
apenas prevê, tal como sucede no Brasil, que a Justiça Constitucional dê 
ciência ao legislador

435
. 

A omissão relativa, em que o princípio da isonomia é violado, para Morais, 

representaria uma lacuna axiológica, visto que ocorre uma discriminação infundada 

ou indevida. Para estes casos Morais vê a sentença aditiva436 como solução, visto 

                                                           
435

 MORAIS, Carlos Blanco de. Op. Cit., p. 355/356. 
436

 “Inicialmente, as sentenças aditivas podem ser definidas como aquelas que declaram que ao 
preceito impugnado lhe falta algo para ser conforme à Constituição, devendo, assim, o preceito ser 
aplicado incluindo aquilo que lhe faltava. Nesse passo, é declarada a inconstitucionalidade do 
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que haveria a necessidade de alargamento de dado regime material a outros 

destinatários437. 

Nota-se, contudo, que a aproximação ao conceito de lacuna se dá mais pela 

proximidade sintática entre omissão e lacuna do que propriamente pela proximidade 

com a lacuna no sentido sistemático. De qualquer forma, trata-se de uma 

classificação válida, especialmente por atribuir modos de atuação do judiciário para 

cada tipo de omissão. Entretanto, no caso de omissão absoluta, no entendimento do 

autor, a omissão permaneceria insolúvel, visto que a lacuna de poder só poderia ser 

preenchida pelo poder competente para emanar a norma. 

Rodrigo de Oliveira Kaufmann, por sua vez, aproxima ainda mais a omissão e 

lacuna. O autor vê que nos atuais instrumentos, na forma como foram concebidos, 

não satisfazem a efetividade constitucional, pois mero apelo não supre a falta de 

norma. Aduz que, do ponto de vista político-constitucional, a omissão legislativa é 

tema coirmão do ativismo judicial: “a omissão legislativa nasce, em realidade, como 

resultado de um argumento ou de um raciocínio que pretende justificar o poder 

criativo do Tribunal em determinada causa”438. 

Isto porque, a relação simbiótica entre Legislativo e Judiciário, revela que a 

omissão é uma construção argumentativa para realocação de competência para 

determinados atos. Propõe, desta forma, que o Mandado de Injunção seja visto não 

como uma ação judicial tão somente, mas como um “poder-atribuição”. E mais, 

propõe, citando inúmeros exemplos práticos439, que o controle da omissão 

                                                                                                                                                                                     
preceito na parte em que não inclui algo ou alguém. Censuram, dessa forma, uma omissão legislativa 
inconstitucional, entendida aqui como um silêncio parcial do legislador, que cria uma situação 
contrária à Constituição, pois, na maior parte das vezes, violam o princípio da igualdade. Em sentido 
amplo, podem ser descritas, conforme Revorio, como aquelas que sem afetar o texto da decisão 
impugnada, produzem um efeito de extensão ou ampliação de seu conteúdo normativo, assinalando 
que tal dispositivo deve incluir algo que no texto da disposição não prevê expressamente. Assim, a 
inconstitucionalidade é declarada não naquilo que a norma prescreve, mas, contrariamente, a 
fiscalização recai no fato da norma não prever aquilo que deveria estar previsto para ser conforme à 
Constituição”. (SÁ, Fátima de. Omissões inconstitucionais e sentenças aditivas. In. MORAIS, 
Carlos Blanco de (org.). As sentenças intermédias da justiça constitucional. Lisboa: AAFDL, 
2009. p. 428-429). 
437

 Idem, p. 356. 
438

 KAUFMANN, Rodrigo de Oliveira. Mandado de Injunção como Poder-Atribuição. in Mandado 
de Injunção, Estudos sobre sua regulamentação, org. MENDES, Gilmar, VALE, André Rufino do, 
QUINTAS, Fábio Lima. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 319 
439

 ADI – MC 2332, Rel. Min. Moreira Alves, DJU 02/04/2004; RE 405.579, Rel. Min. Joaquim 
Barbosa, DJU 04/08/2011 (o voto vencido do Min. Gilmar Mendes); PET 3.388, Rel. Min. Cesar Britto, 
CJU 25/09/2009; entre outros. 
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inconstitucional seja exercido não por ações típicas, mas por diversos tipos de ações 

comuns440, por meio de interpretação através de sentenças aditivas, interpretação 

conforme, interpretação analógica...: 

É possível, portanto, nesse sentido, falar-se de omissão legislativa, mesmo 
que não de maneira explícita, nos autos de ação direta de 
inconstitucionalidade, de ação de descumprimento de preceito fundamental, 
de mandado de segurança, de recurso extraordinário, de habeas corpus, de 
reclamação, enfim, de qualquer instrumento processual que viabilize a 
análise de atos normativos. Tanto é assim que a complementação de 
omissões legislativas ou a produção criativa de decisões judiciais acontece 
em qualquer esfera processual de atuação do tribunal e, muitas vezes, até 
fora dela, como ocorre na aprovação das súmulas

441
. 

 

Trata-se aqui, logicamente, do controle concreto da omissão, pelo que se 

entende que Kaufmann trata inclusive de uma omissão legislativa geral, e não só a 

do tipo inconstitucional. Como a solução destas omissões legislativas ocorre via 

interpretativa, mormente por instrumentos de integração, vislumbra-se similaridade 

com os meios de colmatação das lacunas, abordadas no item 2.4.4. 

Rothenburg também faz esta relação, numa proposta inovadora do alcance 

do Mandado de Injunção:  

Um mandado de injunção para colmatar lacunas „de segundo grau‟. Seja 
para denunciar a inadequação da regulamentação existente a outras, quiçá 
novas, configurações da realidade, que revelam a frustração do exercício de 
direitos constitucionais apesar da presença de normas (obsoletas) – um 
mandado de injunção de atualização normativa

442
.  

 

Luís Roberto Barroso, em sentido semelhante aos autores citados, propõe 

que o controle concreto de constitucionalidade de omissão seja realizado não pelo 

Mandado de Injunção, que considera hoje instituto prescindível, mas que seja um 

permissivo constitucional a todo juiz. Para isto sugere acréscimo ao §1º do art. 5º da 

CF/88: 

As normas definidoras de direitos subjetivos constitucionais têm aplicação 
direta e imediata. Na falta de norma regulamentadora necessária ao seu 
pleno exercício, formulará o juiz competente a regra que regerá o caso 
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 KAUFMANN, Rodrigo de Oliveira.  Op. Cit., p. 323. 
441

 Idem, p. 315. 
442

 ROTHENBURG, Walter Claudius. O Mandado de Injunção Finalmente Terá sua Lei. in 
Mandado de Injunção, Estudos sobre sua regulamentação, org. MENDES, Gilmar, VALE, André 
Rufino do, QUINTAS, Fábio Lima. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 122 
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concreto submetido à sua apreciação, com base na analogia, nos costumes 
e nos princípios gerais do direito

443
. 

 

Ou seja, sugere a inclusão, para o tratamento das omissões, dos meios de 

integração para casos lacunosos expostos no art. 4º da LINDB. Compreendemos, 

neste ponto, que o que tem ocorrido em nossos tribunais é aplicação dos meios de 

integração e outras técnicas hermenêuticas para soluções de omissões legislativas, 

que podem ser vistas como lacunas legislativas. 

 Na tipologia de lacuna nota-se que muitos autores atribuem dois tipos 

principais: um decorrente de falha do legislador, dita "de regulação", inautêntica, 

imprópria ou ideológica, e uma segunda, dita autêntica, própria ou real. E aí 

começamos efetivamente a relação com omissão legislativa 

 O segundo tipo trata, por exemplo, da crescente complexidade das relações 

humanas e o surgimento de novas situações a serem apreciadas pelo direito. Devido 

ao descompasso esmiuçado pelo Professor Eduardo Novoa Monreal, temos que, 

ainda que legislador fosse o mais eficiente do mundo, nunca as legislações 

conseguiriam acompanhar as relações humanas em tempo real. 

 De acordo com o exposto no item 2.4.4., sobre colmatação de lacunas, trata-

se aqui de lacuna própria resolvida pela integração: analogia, costumes e princípios 

gerais do direito. 

 Além de ir ao encontro com as propostas de solução de omissão acima, para 

relacionar este tipo de lacuna com a omissão legislativa inconstitucional, analisemos 

o HC 82.424444, de relatoria originária do Min. Moreira Alves (DJU 10/03/2003). 

Trata-se de um caso concreto em que se discute a Lei nº 7.716/1989, que define os 

crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Esta lei regulamenta a norma 

constitucional programática, consistente no art. 5º, inciso XLII da CF/88: "a prática do 

                                                           
443

 BARROSO, Luis Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro : exposição 
sistemática da doutrina e analise critica da jurisprudência. São Paulo : Saraiva, 2004, p. 130/132. 
444

 Trata-se de um julgamento emblemático do STF envolvendo liberdade de expressão, art. 5º, inciso 
IX e crime de racismo, art. 5º, inciso XLII cc Lei nº 7.716/1989. Trata-se de um editor de livros, 
Siegfried Ellwanger, que publicou livros sobre racismo e anti-semitismo, pelo que entendeu a Justiça 
do Rio Grande do Sul que seria crime de racismo. Seus recursos de habeas corpus foram negados 
até chegar ao STF, que travou uma grande discussão, repleta de nuances do próprio caso e o 
alcance da lei. Mais informações: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=61291  
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racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 

termos da lei". 

 O referido habeas corpus discutia o alcance da Lei nº 7.716/1989 à luz da 

intenção da norma constitucional, num caso que julgava a publicação de livros com 

conteúdo considerado anti-semita. Embora, à época, se discutisse mais sobre 

racismo de raça ou cor, ao longo dos anos outras minorias ou grupos vulneráveis 

conseguiram visibilidade, como mulheres, homossexuais, religiosos entre outros.  

 Isto fez com que a norma regulamentadora, nos moldes em que foi 

concebida, ficasse incompleta, configurando, à luz da realidade social, uma omissão 

inconstitucional absoluta parcial. Não entendemos pelo tipo relativo, tendo em vista 

que, embora possa se levantar violação à igualdade de tratamento com relação aos 

agentes do crime445, não vislumbramos que isso possa ter partido do legislador, que 

de fato regulamentou a norma. Ocorre que novos casos surgem, incluindo novos 

grupos e novas situações. 

 Primeiramente, conforme Kaufmann, trata-se de típico caso concreto de 

omissão em que outro tipo de ação fez as vezes de Mandado de Injunção, e ainda 

com efeitos erga omnes, demonstrando a veracidade de suas colocações. Com 

relação à lacuna existente na lei, sustenta-se aqui tratar-se de lacuna própria ou 

autêntica, por trazer caso não previsto na norma, que permitiria utilizar dos meios de 

integração para colmatação. 

 Utilizando-se do que Kaufmann chamou de "método evolutivo de 

interpretação", a omissão legislativa foi suprida pelo entendimento de que tanto a 

norma constitucional, quanto a lei, não tratam apenas de racismo de cor, mas a 

qualquer minoria ou grupo de pessoas que sofre de violência em razão de 

identidade física, cultural, religiosa, sexual, etc446. 

 Parece-nos, contudo, que foi utilizado o método integrativo relativo aos 

costumes, por analisar as mudanças quanto à visibilidade das minorias. É, pois, não 

coincidentemente, principalmente no momento da decisão judicial em que se 

enxerga a proximidade dos institutos da lacuna e omissão. 

                                                           
445

 Não obstante o fato de que, por se tratar de tipificação de crime, não pode ser tratado como os 
casos de concessão de benefício, outrora comentados. 
446

 KAUFMANN, Rodrigo de Oliveira.  Op. Cit. p., 324. 
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 Já a chamada lacuna de regulação é imputada à falha do legislativo, pelo que, 

a maior parte dos autores aqui abordados entendem que não há providências a 

serem tomadas pelo juiz, pois o caso é de crítica à política legislativa. Contudo, mais 

razoável nos parece o posicionamento de Larenz, especialmente se transpormos 

para a questão da efetividade constitucional. 

 O autor defende a aplicação de um direito superador da lei no caso de uma 

lacuna de regulação, para que não se fique, para sempre, à mercê do legislador. A 

priori, ao legislador compete a correção de uma lacuna de regulação, haja vista o 

princípio da separação de poderes. Neste caso, o mais correto seria que o juiz se 

abstivesse de julgar alegando ausência de norma, ou norma defeituosa. No entanto, 

pelo princípio da proibição do non liquet, o juiz deve apreciar o feito. 

Desta forma, e tão somente num caso extremo em que não seria possível a 

aplicação da integração para colmatação da lacuna, poderia ser desenvolvido, pelo 

juiz, um Direito extra legem, pois à margem da regulação legal, mas intra jus, dentro 

do quadro da ordem jurídica global e dos princípios que lhe servem de base447. 

Larenz discorre sobre a lacuna de regulação quando trata da teoria da lacuna 

e não sobre a omissão legislativa inconstitucional, portanto, não o fez, num primeiro 

momento, com o fito de suprir uma omissão inconstitucional. Entendemos, contudo, 

que é perfeitamente possível a transposição de seu entendimento para aplicação à 

omissão legislativa inconstitucional, principalmente do tipo absoluta. 

Para ilustrar, trouxemos o clássico caso do direito de greve do serviço público, 

para o qual ainda não há regulamentação do art. 37, inciso VII da CF/88, 

configurando um dos casos mais clássicos de omissão inconstitucional absoluta. Os 

Mandados de Injunção 670 (DJU 25/10/2007) e 708 (DJU 25/07/2007), ambos de 

relatoria do Min. Gilmar Mendes, cuidando de casos concretos, dada a reiterada 

inércia do legislativo, equiparou a situação jurídica dos grevistas do serviço público à 

iniciativa privada, atribuindo às Leis nºs 7.701/88 e 7.783/89 capacidade para regular 

greve dos funcionários públicos448, também com efeitos erga omnes. 
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 LARENZ, Karl. Ob. Cit., p. 588. 
448

 KAUFMANN, Rodrigo de Oliveira.  Op. Cit. p., 317. 
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Destaque-se que neste caso sequer houve o "direito superador da lei", mas 

evidente que aplicou-se o método de integração por analogia, o que demonstra se 

tratar de uma lacuna, que, no caso, entendemos ser de regulação.  

Num último exemplo, trouxemos o MS 22.307, Rel. Min. Marco Aurélio (DJU 

13/0-6/1997), que trata sobre a Lei 8.267/1993, que regulamenta o art. 37, incisos X 

da CF/88, tratando de remuneração de servidores militares. No caso, os 

vencimentos dos militares foram revistos no patamar de 28,86%, mas a lei não 

incluiu os servidores civis. Trata, portanto, de omissão inconstitucional relativa que 

culmina na violação, por consequência, do princípio da isonomia. Sendo assim, por 

analogia, resolveu o STF estender o benefício à categoria dos servidores civis449. 

O caso acima também configura lacuna. Relembre-se que Larenz entende 

que o princípio da isonomia é meio de localizar lacuna, colmatada, pelos 

entendimentos do autor, por integração via analogia450. É o caso. 

Pelos exemplos acima tivemos uma breve noção da postura do STF. 

Conforme destacam os professores Vidal Serrano e Luis Alberto David de Araújo, 

diante da constante mora do Poder Legislativo, o STF tem decidido adotar postura 

mais efetiva e concreta:  

Tem indicado, como permissivo, determinado comportamento que não 
estava regrado anteriormente ou ainda indicado outro regramento que 
deveria ser utilizado na falta da norma. Tal rumo vem sendo objeto de duras 
críticas do Poder Legislativo, que acusa o Poder Judiciário de ativismo e de 
ocupar o espaço regular do Poder Legislativo. Não podemos deixar de 
anotar que a inércia do Poder Legislativo vem realmente causando 
obstáculo para a plena utilização da Constituição. Tampouco pode-se dizer 
que o Poder Legislativo não teve oportunidade de legislar.(...) o Poder 
Judiciário vem desenvolvendo - tomadas todas as cautelas e entregando 
todas as possibilidades ao Poder Legislativo - sua atividade, qual seja, 
corrigir as omissões dos Poderes.

451
 

Confirmando a necessidade de enfrentar tais omissões, o ministro Celso de 

Mello, em discurso proferido na solenidade de posse do Ministro Gilmar Mendes: 

 

Nem se censure eventual ativismo judicial exercido por esta Suprema Corte, 
especialmente porque, dentre as inúmeras causas que justificam esse 
comportamento afirmativo do Poder Judiciário, de que resulta uma positiva 
criação jurisprudencial do direito, inclui-se a necessidade de fazer 
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prevalecer a primazia da Constituição da República, muitas vezes 
transgredida e desrespeitada por pura, simples e conveniente omissão dos 
poderes públicos

452
. 

Há, portanto, uma gama de exemplos453 de omissão legislativa 

inconstitucional pelo qual não simplesmente se realiza a declaração de 

inconstitucionalidade sem declaração de nulidade, que é típico do controle abstrato, 

mas em que se analisa a "omissão em tese". 

Justamente, conforme demonstrado, é no momento da colmatação das 

lacunas e resolução das omissões que os institutos muito se assemelham. Vimos 

que o método de solução das omissões, com o fito da máxima efetividade 

constitucional, utiliza-se largamente dos meios de integração das lacunas. 

Críticas não faltam quanto ao tipo de resposta do Judiciário com relação à 

omissão. Os instrumentos típicos não permitem nada além da declaração de 

inconstitucionalidade e consequente comunicação ao legislador454. Acabam, 

portanto, por engessar a aplicabilidade constitucional de uma norma, por se 

considerar uma atuação mais ativa do Judiciário usurpação de competência 

constitucional. 

A omissão legislativa inconstitucional, por si só, embora tenha sido criada 

como forma a conferir maior efetividade constitucional, acaba por representar certo 

entrave em seu maior objetivo. 

À luz da prática jurídica, a teoria da omissão legislativa não supre a 

necessidade da demanda. Vê-se, pois, que a jurisprudência, embora não faça de 

forma explícita, tem ido beber das fontes da teoria das lacunas e seus meios de 
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 Celso de Mello, Discurso proferido, em nome do Supremo Tribunal Federal, na solenidade de 
posse do Ministro Gilmar Mendes, na Presidência da Suprema Corte do Brasil, em 23.4.2008. 
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colmatação para, aí sim, obter um resultado mais condizente com a concretização 

das normas constitucionais. 
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6. CONCLUSÃO 

 

À guisa de apurarmos uma conclusão, passemos pois, às considerações 

finais.  

Lacuna e omissão legislativa inconstitucional são temas incômodos e em 

certa medida, aporéticos. Ainda que a problemática das lacunas seja mais antiga, 

tendo mais juristas se debruçado sobre ela, ainda suscita discussões, especialmente 

provocadas pelo ranço positivista à atividade criativa do juiz. 

Iniciou-se o presente trabalho mencionando uma crise no Direito, provocada 

por diversos fatores, muitos deles abordados aqui. Jacques Chevalier, a respeito do 

Direito pós-moderno, explica de forma didática a crise que vivemos e em 

consonância ao conteúdo explorado no presente estudo. 

 O Direito pós-moderno tende à construção de uma nova ordem a partir de um 

pluralismo e de uma diversidade assumidos455. O aparecimento do Estado moderno 

envolveu, por sua vez, um processo de racionalização do direito, impondo-se 

progressivamente sua supremacia tornando-se o único quadro jurídico de referência 

para o conjunto da coletividade.  

Isto é comprovado por alguns atributos intrínsecos ao Direito Moderno 

clássico, de acordo com Jacques Chevalier, como a sistematicidade, a generalidade 

e a estabilidade. Ou seja, um conjunto de normas coerentes, solidárias e 

hierarquizadas que se utilizam de conceitos abstratos em categorias amplas que 

pretendem, por fim, ser dotadas de permanência456. No entanto, o fetichismo da 

regra culmina numa concepção idealizada do direito e questionamento desses 

atributos, o que abriu o caminho para a crise da modernidade jurídica457. 

Chevalier sabiamente explica que a crise do direito moderno é subproduto de 

uma transformação nas condições de utilização da técnica jurídica em virtude do 

surgimento do Estado - Providência ou propulsor. Apareceu então um direito 
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intervencionista, ou seja, agora o Estado deve atuar colocando-se a serviço da 

realização de políticas públicas para atingir certos objetivos e produzir determinados 

efeitos econômicos e sociais. 

Segundo Chevalier, justamente, esta nova concepção instrumental de Estado, 

o que consequentemente influi em uma nova concepção de constituição, "destrói as 

fundações sobre as quais o direito moderno tinha sido edificado"458. Assim, seu 

escopo idealizante sucumbiu, pois, a partir da adoção da nova configuração 

instrumental, está submetido ao crivo do julgamento crítico, "como se o sistema de 

crenças sobre o qual ele se apoiava estivesse em via de exaustão459", iniciando-se 

uma ideia de declínio do direito. 

Desta forma os atributos intrínsecos ao direito, sistematicidade, generalidade 

e estabilidade, se abalaram. Não obstante, também ultrapassou-se a concepção 

monista do Direito, o que Chevalier também destaca como característica do Direito 

Moderno. Agora, o Estado não é mais a única fonte do Direito, apontando a 

existência de um direito extraestatal e de um direito supraestatal e infraestatal. 

A lei se tornou prolixa, banalizada, presenciou-se uma hipernomia460 o que 

tornou ainda mais indeterminado os contornos da ordem jurídica. Tudo isto são 

atores de inflação jurídica, aumento da cultura contenciosa, e consequentemente 

resultam no fenômeno da judicialização. 

Posto isto, como bem coloca Chevalier, o Direito pós-moderno se apresenta 

como um direito da práxis, sustentado por uma vontade de ação sobre a realidade. 

Esta preocupação de eficácia modifica a concepção tradicional da normatividade, ou 

seja, à rigidez toma lugar a flexibilidade, e à estabilidade, a adaptabilidade. Sendo 

completamente diverso da concepção do direito clássico moderno461. Justamente, 

esta nova flexibilidade tornam incertas as fronteiras do Direito e influencia no 

emprego da técnica jurídica, e em especial, pelo Poder Judiciário. 
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As lacunas e a omissão legislativa inconstitucional aparecem, portanto, neste 

cenário, fazendo parte dos principais fatores de mudança na concepção do clássico 

direito moderno e contribuindo para o cenário de crise do Direito pós-moderno. 

Embora possuam origens diferentes, observa-se que na prática, a omissão 

legislativa inconstitucional tem sido tratada como lacuna. Independentemente da 

origem, quando a demanda alcança o Poder Judiciário as diferenças são niveladas 

no momento decisório. 

Somado a isso, os instrumentos típicos da omissão legislativa inconstitucional 

não têm prestado grande serviço quanto à efetividade das normas constitucionais, 

pois ficam adstritos à declaração de inconstitucionalidade e apelo ao legislador para 

que supra a omissão:  

A interpretação do controle judicial da inconstitucionalidade por omissão tal 
como consagrado em modernas constituições pode induzir a um desvio de 
perspectiva, apresentando como efeito possível dessa fiscalização somente 
uma censura (com ou sem consignação de prazo para atuar) ao órgão 
omissão, e centrando assim o foco exclusivamente no sujeito responsável. 
Ora, importa fundamentalmente é suprir a lacuna inconstitucional, que 
constitui o objeto do controle

462
. 

Sendo assim, diversas ações têm sido utilizadas em casos de omissões, 

obtendo resultados mais satisfatórios quanto à efetividade constitucional. Não por 

coincidência, são casos em que, na prática, aproximou-se omissão da lacuna, para 

utilização dos meios de integração desta última. 

Posto isto, a proximidade da omissão com a lacuna, com relação aos meios 

de colmatação, tem trazido resultados mais enérgicos com relação à efetividade 

constitucional. Contudo, não corresponde aos pressupostos da teoria da omissão 

legislativa inconstitucional, que, à luz da concretização das normas constitucionais, 

parece ultrapassado. Não foi outra a conclusão de Luís Roberto Barroso quando 

sugeriu nova redação do ao §1º do art. 5º da CF/88. 

Vale frisar que este descompasso entre a teoria da omissão legislativa 

inconstitucional e a prática dos tribunais é temerária, pois, uma vez que o Poder 

Judiciário tem atuado de forma diferente não só à teoria, mas aos instrumentos 
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processuais, tem se baseado na solidificação da própria jurisprudência, aliada a 

técnicas de interpretação e hermenêutica. 

Embora tenha se destacado que é uma forma mais eficaz para a 

concretização constitucional, pode também ser uma forma, ainda que não 

intencional, de ferimento à separação dos poderes, a depender do caso. Fato é que 

o descompasso gera insegurança jurídica.  

Elencamos, pois, dez pontos que pretendemos demonstrar com o presente 

estudo: 

1. A lacuna jurídica tem origem na compreensão sistemática do Direito, 

possuindo destaque por fazer parte dos abalos aos dogmas da 

completude e subsunção; 

2. Com a lacuna jurídica rompeu-se com o mito da neutralidade científica do 

Poder Judiciário, admitindo a atividade criadora do juiz, especialmente nos 

casos de colmatação por meio da via integrativa e, em último caso, num 

direito superador à lei; 

3. Com o advento do Estado Social e Democrático de Direito, especialmente 

no contexto pós II Guerra Mundial, temos uma nova ordem, instaurada por 

um novo tipo de Constituição, que impõe deveres ao legislador com a 

finalidade de concretizar direitos constitucionais; 

4. Estas normas que impõe deveres são mormente denominadas 

programáticas, e, embora constituam direito subjetivo, este só será 

efetivamente concretizado com a devida complementação 

infraconstitucional; 

5. Na prática, como o Legislativo por vezes se queda inerte, tomou forma a 

teoria da omissão inconstitucional legislativa, com o fito de controlar 

constitucional da omissão e primar pela efetividade constitucional; 

6. No controle da omissão, demonstrou-se que o simples apelo ao legislador 

não cumpre com a missão de concretizar as normas constitucionais; 
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7. Na análise dos julgados mencionados no capítulo anterior, temos que o 

STF, alinhado às tendências neoconstitucionalistas, tem adotado uma 

posição mais concreta e efetiva diante da inércia do Poder Legislativo, 

inclusive apreciando a omissão em diversos tipos de ação que não os 

instrumentos típicos para seu enfrentamento; 

8. É possível estabelecer um paralelo entre os tipos de omissão e os dois 

principais tipos de lacuna jurídica por meio da análise das formas de 

colmatação pelo Judiciário; 

9. As formas de colmatação das lacunas para os casos de omissão 

legislativa inconstitucional tem se mostrado mais eficaz para a 

concretização das normas constitucionais; e 

10.  A lacuna e a omissão não são sinônimos, mas seus pontos de relação 

permitem que no trato da omissão se aproveite aquilo que a teoria da 

lacuna trouxe de mais útil, que são seus meios de superação. 

 Tendo em vista as colocações acima, conclui-se que, no fito de perseguir a 

concretização constitucional, é urgente a revisão da teoria da omissão legislativa 

inconstitucional. A prática já tem nos demonstrado um meio para esta revisão, que é 

tratar a omissão legislativa inconstitucional sob a perspectiva de lacuna jurídica, o 

que permite a utilização dos seus meios de colmatação. 
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