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NON-JURIDICAL SPACE, LEGAL GAPS AND HERMENEUTICS
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RESUMO
Pretende-se realizar um esforço de síntese, no sentido de iluminar o tema do espaço ajurídico, 
com vistas a evidenciar os contornos mais nítidos das lacunas legais. Sabendo-se que incumbe ao 
Poder Judiciário o dever de completar as lacunas legais, torna-se necessário delimitar este âmbito 
de atuação, lançando algumas luzes no processo de transição do espaço ajurídico – indiferente ao 
Direito – para o das lacunas legais, em que se depara o Judiciário com uma incompletude no plano 
da norma carente de realização. Propõe-se um critério mínimo de verificação não só para aferir as 
condições à presença do legislador, mas também, os modos – via natureza das coisas – de se extirpa-
rem os excessos do Poder Legislativo, por desconcerto da disciplina jurídica com a realidade.

ABSTRACT
This work aims to synthetize, in order to illuminate the non-juridical space theme, and highlight 
the sharpest contours of legal loopholes. Knowing is incumbent for the judiciary the duty of com-
plete the legal loopholes, it is necessary to define this scope, throwing a few lights in the transition 
between ajuridical space and the regulatory gaps, where it faces the judiciary with an incomplete-
ness in terms of norm without realization. It proposes a minimum verification criteria, not only for 
measuring the necessary conditions for legislating, but also the ways – throughout nature of things 
– to remove the Legislative excess, when legal discipline is disconnected of reality. 
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1 Interpretação e Integração

Impõe-se, em primeiro lugar, destacar a diferença primordial entre interpretação e 
integração da lei, como formas de aproximação do sujeito cognoscente ao texto legal.

No que tange à interpretação3, já é clássica a lição de Carlos Maximiliano (1951, 
p. 13) segundo a qual “o executor extrai da norma tudo o que na mesma se contém: 

1 Enviado e aceito em 15/9/2009. Estudo em homenagem ao dr. Mauro Luis Rocha Lopes, Juiz Federal da 2ª Vara Federal da SJRJ e 
professor de Direito Tributário do curso Master Juris.
2 E-mail: erosa@uninet.com.br.
3 Aqui tomaremos interpretação e hermenêutica como expressões equivalentes, pois se voltam à determinação do sentido e alcance 
das expressões do Direito.
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é o que se chama interpretar, isto é, determinar o sentido e o alcance das expressões 

do Direito”. No mesmo sentido são as lições de José de Oliveira Ascensão (2005, p. 371) 

– “toda fonte necessita de ser interpretada para que revele a regra que é o seu sentido” 

– e de Karl Engisch (1996, p. 126): “A tarefa da interpretação é fornecer ao jurista o 

conteúdo e o alcance (extensão) dos conceitos jurídicos. A indicação do conteúdo é feita 

por meio de uma definição, ou seja, pela indicação das conotações conceituais”. Para 

Karl Larenz (1997, p. 441):

Objeto da interpretação é o texto legal como “portador” do sentido nele vertido, 
de cuja compreensão se trata na interpretação. Interpretação (Auslegung) é, se nos 
ativermos ao sentido das palavras, “desentranhamento” (Auseinanderlegung), difusão 
e exposição do sentido disposto no texto, mas, de certo modo, ainda oculto. 

Mediante a interpretação, “faz-se falar” este sentido, quer dizer, ele é enunciado 

com outras palavras, expressado de modo mais claro e preciso, e tornado comunicável. 

Finalmente, para Emilio Betti (2007, p. XCVI): “podemos caracterizar a interpretação 

como ação, cujo evento útil é o entendimento”.

Tais visões ou perspectivas do fenômeno da interpretação ecoam no pronun-

ciamento do Judiciário. Apenas para indicar um julgado paradigmático, no AI-AGR nº 

179.560 (rel. min. Celso de Mello), ficou consignado, por unanimidade de votos, que:

A súmula, embora refletindo a consagração jurisprudencial de uma dada 
interpretação normativa, não constitui, ela própria, norma de decisão, mas, isso 
sim, decisão sobre normas, na medida em que exprime – no conteúdo de sua 
formulação – o resultado de pronunciamentos jurisdicionais reiterados sobre o 
sentido, o significado e a aplicabilidade das regras jurídicas editadas pelo Estado.

Sem prejuízo do entendimento doutrinário e judicial do fenômeno da 

interpretação, não se olvida que também ao Legislativo é dado o impulso de fornecer 

determinado sentido às regras de direito, como ocorre, por exemplo, com as leis 

interpretativas, a exemplo do que ocorreu na ADI-MC nº 605 (rel.: min. Celso de 

Mello), que:

 
É plausível, em face do ordenamento constitucional brasileiro, o reconhecimento da 
admissibilidade das leis interpretativas, que configuram instrumento juridicamente 
idôneo de veiculação da denominada interpretação autêntica. As leis interpretativas 
– desde que reconhecida a sua existência em nosso sistema de direito positivo – não 
traduzem usurpação das atribuições institucionais do Judiciário e, em consequência, 
não ofendem o postulado fundamental da divisão funcional do poder. Mesmo as leis 
interpretativas expõem-se ao exame e à interpretação dos juízes e tribunais. Não se 
revelam, assim, espécies normativas imunes ao controle jurisdicional.
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Podemos, enfim, dizer, na elegante síntese de Jerzy Wroblewski (1999, p. 125), 

que a interpretação jurídica é “o processo ou o resultado da determinação do sentido 

das regras jurídicas ou de seus elementos”.

Se para a interpretação pressupõe-se a presença de um texto, o mesmo não ocorre 

com a integração, no qual se presume a verificação de uma “ausência” de texto, uma 

lacuna na lei a ser preenchida pelo intérprete. A própria distinção entre interpretação 

e integração é fugidia, posto que a identificação da situação de lacuna já envolve um 

processo de interpretação.

Merece menção a lúcida distinção realizada por Ricardo Lobo Torres (1991, 

p. 23-24), ao destacar que:

A grande diferença entre interpretação e integração, portanto, está em que, na 
primeira, o intérprete visa a estabelecer as premissas para o processo de aplicação 
através do recurso à argumentação retórica, aos dados históricos e às valorizações 
éticas e políticas, tudo dentro do sentido possível do texto; já na integração o 
aplicador se vale dos argumentos de ordem lógica, como a analogia e o argumento 
a contrário, operando fora da possibilidade expressiva do texto da norma.

Nosso ordenamento jurídico contém regras expressas ligadas ao tema das lacunas 

do direito e vamos nos ater a elas: o art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil e o art. 

126 do Código de Processo Civil.

O primeiro tem a seguinte redação: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o 

caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito.” O segundo 

é vazado desta forma: “O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna 

ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as 

havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito”.

É mister do magistrado colmatar os vazios eventualmente existentes no 

ordenamento, reveladores da incompletude do sistema ou do plano da norma. Tal dever 

afirma-se não só nos já referidos diplomas legais, mas também na Lei Orgânica da 

Magistratura (LC nº 35/79) – o artigo 35, I, impõe ao magistrado o dever de cumprir 

as disposições legais. Ou seja: é vedado negar a prestação jurisdicional por suposta 

ausência de texto legal. Caso ocorra essa desobediência, pode haver submissão a 

processo administrativo disciplinar.

Embora a lacuna revele uma incompletude no plano da norma, é preciso destacar 

duas figuras encontradiças na experiência jurídica e que podem propiciar o delineamento 

do fenômeno da lacuna legal: a lacuna técnica e o silêncio eloquente.

Em breve síntese, a lacuna técnica é a inércia involuntária do legislador, ao passo 

que o silêncio eloquente é a lacuna desejada, planejada pelo legislador.

Nesses casos, o exemplo sempre ilumina a teoria. No caso do silêncio eloquente, 

temos a impossibilidade de se veicular ação direta de inconstitucionalidade de lei 
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municipal perante o STF. Aqui não há lacuna, mas uma ausência desejada, no caso, do 
legislador constituinte. A lacuna técnica, indesejada pelo legislador, pode ser aferida nos 
casos em que o texto constitucional impõe ao legislador o dever de elaborar determinado 
diploma, com ou sem prazo. No caso do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por 
exemplo, o art. 5º, inciso XXXII, da CF/88 estipulou que “o Estado promoverá, na forma 
da lei, a defesa do consumidor”, o qual se conecta com o art. 48 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, que estipulou o prazo de 180 dias a partir de 5/10/1988 
para se elaborar o mencionado código. O prazo assinalado constitucionalmente foi 
ultrapassado, gerando uma inconstitucionalidade por omissão somente sanada com a 
edição da Lei n º 8.078/90.

2 Lacuna como pressuposto da integração

Postas as questões da presença de texto como pressupostos para a interpretação 
e a lacuna, para a integração, enfrenta-se o reconhecimento da lacuna.

Nos limites deste trabalho, importa localizar a lacuna como uma imperfeição 
dentro de uma ordem limitada, dentro de um sistema de normas.

Na esteira de Tércio Sampaio Ferraz Jr. (1976, p. 37-38), é necessário perceber 
que os fatos e as situações jurídicas devem ser entendidos como um entrelaçamento 
entre a realidade viva e a significação de direito, no sentido de que ambas se prendem 
fortemente uma a outra.

Nesse diapasão, adotamos, na lição do referido mestre, a postura contrária à 
posição positivista de sistema enquanto estrutura formal fechada, visto que o direito 
nele se revela como realidade complexa, numa pluralidade de dimensões que apontam 
para uma estrutura necessariamente aberta (ibid., p. 38), na qual a ocorrência de 
lacunas é inexorável.

Não há como prever, dessa forma, um sistema que contenha todas as possibi-
lidades de ocorrência de conflitos possíveis e imagináveis, daí a possibilidade de 
surgirem fatos não previstos pelo legislador, mas que, por seu emolduramento fático, 
possam enquadrar-se na situação jurídica semelhante – integrando-se ao sistema 
mediante analogia.

A existência de lacuna, portanto, revela uma incompletude no sistema e é 
solucionada, como leciona José de Oliveira Ascensão (2005, p. 416) com os processos 
gerais de integração previstos em lei e que se revelam como processos normativos. 
“Deve-se primeiro buscar uma regra que abranja aquele caso omisso, a aplicação desta 
dará a solução”. 

Há, no entanto, fatos que não se encontram, ainda, dentro da realidade passível 
de regulação, vivem como um indiferente jurídico. Trata-se do espaço ajurídico, sobre 

o qual passaremos a tratar.
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3 O espaço ajurídico

Uma das primeiras indagações postas ao estudante do Direito é a fatídica pergunta 

“o que é o Direito?”.

Rios de tinta já correram para responder a esta indagação, e muito ainda há o 

que se dizer, conforme a história avança, a realidade se altera e as fricções aumentam 

em quantidade e rapidez.

O fato é que em ciência o que importa não é a resposta, mas a pergunta: o que 

é o Direito?

É necessário regular o limite de velocidade no espaço sideral? São necessárias 

normas edilícias para a Júpiter? Será razoável regra que proíba seu clone de prestar, em 

seu lugar, o serviço militar, eleitoral ou de jurado?

Hoje tais perguntas podem ser vistas como ficção científica ou piadas de mau 

gosto, mas não se passaram muitos anos desde que passamos a conviver com as carroças, 

bondes, caminhões e automóveis sem qualquer legislação que lhes regulasse o trânsito. 

Temos notícia de empresas que, em breve, poderão propiciar passeios fora da atmosfera 

terrestre. E, como se sabe, a clonagem humana, descontada a questão ética, é uma 

questão de tempo.

Nos casos relatados, na medida em que indiferentes jurídicos (serviço militar do 

clone) saem do espaço ajurídico e penetram na realidade passível de regulação, surge a 

existência de uma lacuna, trazendo consigo o regime de integração das normas jurídicas.

É justamente a passagem do espaço ajurídico para a lacuna que nos interessa agora.

Tratando do conceito de espaço ajurídico, Karl Engisch afirma que este conceito 

– em si, plurifacetado – permite na verdade a seguinte argumentação: o todo jurídico 

estende-se sobre um determinado domínio e é, nestes termos, fechado. Ao lado desses 

domínios há, outros que não são por ele afetados, como, por exemplo, o pensamento 

puro, crença ou as relações de sociabilidade. Estes domínios caem no “espaço ajurídico”. 

Aqui não se trata de lacunas jurídicas, mas de algo fora do Direito. 

Temos, consequentemente, a seguinte alternativa: ou uma questão encontra 

solução no Direito positivo, e então não estamos perante uma lacuna; ou ela não é 

resolvida pelo Direito positivo, e então cai no “espaço ajurídico” – neste caso, também 

não temos perante nós qualquer lacuna jurídica. Com efeito, uma lacuna jurídica seria 

uma lacuna no todo jurídico, quando o certo é que o espaço ajurídico se estende para 

além e em volta do jurídico.

Prossegue Engisch: 

O conceito acima referido do “espaço ajurídico” tem, pois, uma certa justificação, 
na medida em que implica a ideia de que a não ligação, “consciente e deliberada”, 
de consequências jurídicas a determinados fatos, possivelmente deixa estes fatos 
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totalmente fora do Direito e não provoca qualquer verdadeira lacuna. (ENGISCH, 
1996, p. 282)

Embora designe o fenômeno como “espaço livre de Direito”, Larenz (1996, 
p. 526-527) assim se pronuncia sobre o tema:

Ainda que, de vez em quando, também possa ser duvidosa a delimitação exata 
entre o que cai dentro da esfera da possível e elegível regulação jurídica e o que 
em cada caso se há de atribuir ao espaço livre de Direito, a distinção é contudo 
indispensável para uma determinação, plena de sentido, do conceito de lacuna. 
Uma lei particular e também uma codificação completa, só pode conter “lacunas” 
sempre e na medida em que falte pelo menos uma regra que se refere a uma 
questão que não tenha sido deixada ao “espaço livre do Direito”.

É relevante a distinção entre lacuna e espaço ajurídico, posto que este, ao 
contrário daquela, não representa fato que clame por regulamentação.

Na casuística forense, podemos destacar casos em que fatos saíram do espaço 
ajurídico e penetraram no campo da lacuna.

Na Apelação Cível nº 317.721, do TRF da 2ª Região, a relatora, desembargadora, 
Vera Lúcia Lima julgou improcedente pedido de indenização em face da União, por 
contaminação de HIV em transfusão de sangue – pois, na época dos fatos (1985), a doença 
ainda não era de todo conhecida. Apenas com a edição da Lei nº 10.205/2001, que 
regulamentou o § 4º do art. 199 da CF, tornou-se obrigatório o controle hemoterápico.

O TJ-RJ, no Processo nº 2006.001.03709, da relatoria do desembargador Reinaldo 
P. Alberto Filho, da 4ª Câmara Cível, considerou inconstitucional norma estadual 
que disciplinou o transporte coletivo de moto-táxi, modalidade de transporte não 
contemplada no Código Nacional de Trânsito.

No Resp nº 22.362, do STJ (rel.: min. Gilson Dipp), debateu-se a tipicidade do 
suposto crime de pornografia envolvendo criança na internet. No caso, dois indivíduos 
trocaram, via e-mail, fotos pornográficas de crianças. O tribunal entendeu que houve 
violação do art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Vê-se que a categoria do espaço ajurídico pode servir de importante instrumento de 
problematização, permitindo incluir determinadas realidades para o interior do ordenamento 
jurídico e, ainda, afastar determinado diploma legal, por ter sido indevidamente regulado. 

4 Natureza das coisas e disciplina legal

Assim como a evolução dos fatos pode transportar determinadas situações para o 
campo da lacuna ou da disciplina jurídica, podem-se identificar situações normatizadas 
que, por sua natureza, não deveriam ter ingressado no mundo jurídico, gerando um 
excesso legislativo e falta de razoabilidade.
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Larenz assinala que a “natureza das coisas” é um conceito-chave: 

Em toda estatuição e achamento do Direito, trata-se de levar o dever-ser e o ser 
a ‘corresponderem-se’. Tal, porém, não poderia ocorrer na linha de um silogismo 
lógico, mas apenas na linha de elaboração de uma analogia, pois que a norma 
e a situação de fato não seriam nunca completamente idênticas, mas apenas 
semelhantes, e isso exatamente naquilo que constitui o seu sentido (op. cit., 
p. 186-187).

No mesmo sentido é o entendimento de Luiz Siches (1971, p. 199): 

Dice que navegan bajo pabellón de la “naturaleza de la cosa” todas las deducciones 
del Derecho a partir de la realidad, del deber ser a partir del ser: que el Derecho no 
puede pretender nada imposible; que de los fines del Derecho se derivan determinados 
medios; que los instintos, las necesidades y los intereses exigen consideración; 
que deben respetarse las valoraciones tradicionales o las contemporáneas.

O jurista prossegue sua explanação, aduzindo perfeitamente o ponto em que o 

legislador pretende disciplinar determinada realidade, ao arrepio da própria realidade:

Em primer lugar, se trata de poner de manifiesto que la realidad tiene sus propias 
leyes fácticas, las cuales operan como limitaciones al arbitrio del legislador y del 
órgano jurisdiccional, quienes, ni uno ni otro, no pueden preceptuar aquello que 
no es realizable, porque tropiezan contra imposibilidades físicas, o biológicas, o 
psíquicas, o sociales, o económicas, etc.
En segundo lugar, se hace patente que, cuando en la normación jurídica, se trate 
de instituir los medios para la realización de un propósito, entonces, se tiene que 
respetar las leyes reales de los hechos. Esto es así, porque, en fin de cuentas, los 
medios son las causas para la producción de los efectos deseados como meta, 
o puestos como fines.

Conclui-se que a eventual regulação de realidade a qual deveria permanecer 

no espaço ajurídico revela prepotência do legislador e promove o atropelo do Estado 

Democrático de Direito.

Alguns exemplos da casuística forense podem dar conta do desataviamento da 

realidade fática da disciplina jurídica.

Na ADI nº 2.019 (rel.: min. Ilmar Galvão), o STF declarou a inconstitucionalidade 

de lei do Mato Grosso do Sul que instituía pensão mensal para crianças geradas a partir de 

estupro. O argumento utilizado pelo relator foi no sentido de que não havia razoabilidade, 

pois a discriminação que a lei estabeleceu se baseava não na necessidade dos benefi-

ciados, mas nas circunstâncias em que foram gerados. Uma criança milionária, portanto, 

poderia receber o benefício – o que atenta, assim, contra a realidade dos fatos.
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Julgando tema referente à concessão de contas públicas, o STF, na STA nº 235 

(INFO, n. 505, rel. min. Gilmar Mendes) consignou que “a vontade do Poder Executivo ou 

de quem quer que seja não tem o condão de alterar a natureza das coisas”. Isto é, não 

se pode ter árvore como terra, e vice-versa.

5 Travessia do ajurídico para o jurídico

Como discernir, então, em que casos o Direito deve ou não disciplinar determinada 

realidade? Como expungir aquilo que não deveria estar no jurídico e identificar o que 

deveria, mas não está, no jurídico, formando uma lacuna?

A transposição do espaço ajurídico para a lacuna dar-se-á, como elucida Paul 

Laband, citado por Almiro do Couto e Silva:

[...] onde a esfera da vontade do Estado que administra entra em contato com 
qualquer outra esfera de vontade reconhecida pelo Direito, pode haver espaço para 
uma proposição jurídica”. [...] “só quando a ação do Estado entrasse em colisão 
com a liberdade ou com a propriedade dos indivíduos é que seria necessária uma 
proposição jurídica, ou seja, uma lei. (SILVA, 1987, p. 46-63)

É possível afirmar, portanto, que sempre que houver a possibilidade de fricção ou fratura 

na liberdade, propriedade e segurança do círculo jurídico do ser humano, será necessário 

regular aquela “correspondência” entre o ser e o dever-ser, assinalada por Larenz.

Poderá ser fator de motivação para o legislador e o consequente preenchimento 

do espaço ajurídico qualquer fato que comprima valores acolhidos em nosso ordenamento 

constitucional, notadamente a dignidade da pessoa humana, a livre iniciativa e o 

trabalho, os quais compõem o quadro geral dos princípios fundamentais da República.

6 Conclusão

Em nossa vida contemporânea globalizada, capitalista, pluralista, multirracial 

e com pretensão a ser democrática, o hermeneuta deve estar atento, equipado e 

consciente do necessário diálogo de coerência entre a realidade dos fatos e a disciplina 

destes, para que o legislador não deixe de regular situações de conflito, não crie lacunas 

(até mesmo inconstitucionalidades por omissão) ou atropele a natureza das coisas – 

impondo, de modo desarrazoado, obrigações cujo dever-ser não se concretiza no ser.

Será neste ambiente que o hermeneuta tratará as lacunas normativas e o 

espaço ajurídico.
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