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LACUNAS E ANTINOMIAS

Prof. Thiago Gomes

Teoria Geral do Direito II

 A questão da existência de lacunas no sistema jurídico

 1ª Posição: INEXISTÊNCIA LACUNAS.

 O sistema jurídico forma um todo orgânico hermético e

suficiente para disciplinar todos os comportamentos

humanos.

 2ª Posição: Existência de lacunas

 O sistema não pode prever todas as situações de fato que,

constantemente, se transformam, acompanhando o ritmo instável da

vida.

 O que são as lacunas?

 Designam os possíveis casos em que o direito objetivo não

oferece, em princípio, uma solução.



2

Teoria Geral do Direito II

 Como suprir as lacunas?

 A Lei de Introdução ao Direito Brasileiro oferece as opções a

serem adotadas (art. 4º, LINDB):

Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo

com a analogia, os costumes e os princípios gerais de

direito.

 Meios supletivos das lacunas

 ANALOGIA

 Consiste em aplicar, a um caso não contemplado de modo direito ou

específico por uma norma jurídica, uma norma prevista para uma

hipótesedistinta,mas semelhanteao caso não contemplado.

 Analogiaestáassociadaa ideiade semelhança, correspondência.
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 COSTUMES

 Empregável quanto esgotarem todas as potencialidades legais para

preenchera lacuna.

 Deve ser empregado com certo grau de sensibilidade e seu aplicador

deve estar atento à realidade sociológica na qual o fato sob análise

está inserido.

 PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO

 São as regras que não foram mencionadas explicitamente pela

elaboração das normas mas que estão contidos de forma imanente no

ordenamento jurídico.

 Exemplosde princípiosgerais: equidade
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 O que são antinomias?

 Antinomia é a presença de duas normas conflitantes, sem que se

possa saber qual delas deverá ser aplicadaao caso singular.

 CLASSIFICAÇÃO DAS ANTINOMIAS (Quanto ao critério de

solução)

 ANTINOMIA APARENTE: Hipótese que a solução do conflito está presente

no ordenamentojurídico.

 ANTINOMIA REAL: ocorre quando não houver na norma jurídica qualquer

critérionormativoparasolucioná-la.

 Somenteaediçãodeumanovanormapoderiaeliminá-laporcompleto.

 CRITÉRIOS PARA SOLUÇÃO DAS ANTINOMIAS
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 CRITÉRIOS PARA SOLUÇÃO DAS ANTINOMIAS

 HIERÁRQUICO

 CRONOLÓGICO

 ESPECIALIDADE

 ANTINOMIAS DE SEGUNDO GRAU

 Podem surgir antinomias também diante da aplicação dos critérios

acimamencionados.

 HIERÁRQUICOECRONOLÓGICO

 Há uma norma anterior superior antinômica a uma posterior-

inferior.Qual critériodeve prevalecer?

 PREVALECEO CRITÉRIOHIERÁRQUICO
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 ANTINOMIAS DE SEGUNDO GRAU

 ESPECIALIDADEECRONOLÓGICO

 Há uma norma anterior especial antinômica a uma posterior geral.

Qual critériodeveprevalecer?

 PREVALECEO CRITÉRIOESPECIALIDADE

 HIERÁRQUICOEESPECIALIDADE

 Há uma norma anterior superior antinômica a uma inferior

especial.Qual critériodeve prevalecer?

 Não existe aqui prevalência de um critério sobre o outro, devendo

empregar-seaqueleque mais seaproximeda ideiado justo.

 Se a hierarquicamente superior for a CF, a conteúdo desta deve-se

observar sobrepenadepermitirque lei alteredisposiçãodaCF.


