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RESUMO 

O raciocínio por analogia pode ser considerado o principal meio de auto-

integração e expansão do sistema jurídico-normativo. Por ser especialmente 

sensível à incidência de valores, apresenta-se como operação privilegiada para a 

auto-integração do sistema com os valores presentes nos princípios e normas de 

direitos humanos. O presente trabalho propõe como objeto a reflexão sobre o 

raciocínio por analogia no âmbito da interpretação e aplicação da lei trabalhista. 

Toma-se como pressuposto que a neutralidade axiológica não é possível, pois 

toda a produção humana está permeada por valores, razão pela qual a reflexão 

sobre os valores incidentes na interpretação e aplicação das normas é importante 

para a promoção dos princípios democráticos e pluralistas.  

Para a inspeção do objeto proposto, o estudo inicia-se com capítulo sobre 

o processo de codificação do direito moderno, no contexto da consolidação dos 

Estados nacionais, e suas repercussões para o processo de interpretação e 

aplicação da lei. No segundo capítulo, examina o conceito de sistema jurídico, 

com seus postulados de completude e de racionalidade, detendo-se na questão 

das lacunas da lei e seu preenchimento por analogia. O próximo capítulo dedica-

se a refletir sobre os paradigmas dos direitos humanos, sua positivação nos 

sistemas jurídicos contemporâneos e sua importância para a interpretação do 

direito na atualidade, com destaque para a interpretação dos princípios de 

direitos humanos positivados nos ordenamentos jurídicos como normas 

constitucionais. 

O trabalho conclui que o raciocínio por analogia representa importante 

ferramenta para mobilização dos princípios e normas de direitos humanos, sua 

efetivação e sua penetração na legislação ordinária. Reafirma que o quadro 

axiológico a presidir a aplicação do direito deve ser o conjunto dos princípios e 

normas de direitos humanos, em especial daqueles positivados pelo texto 

constitucional. 
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RÉSUMÉ 

 

Le raisonnement par analogie peut être considéré comme le principal 

moyen d'intégration et de l'expansion du système juridique. Le raisonnement par 

analogie se présente comme opération privilégié pour l'auto-intégration du 

système avec des valeurs de les principes et de les normes des droits de 

l'homme. Le présent étude se propose a réfléchir sur le raisonnement par 

analogie dans le contexte de l'interprétation et l'application du droit du travail. Il 

se prend comme préssuposé que la neutralité axiologique n'est pas possible, donc 

toute la production humaine est imprégné pour valeurs, raison par laquelle la 

réflexion sur les valeurs relatifs à l'interprétation et l'application des normes est 

importante pour la promotion des principes démocratiques et pluralistes. Pour 

l'inspection de l'objet proposé, l'étude commence avec le chapitre sur le 

processus de codification du droit moderne dans le contexte de la consolidation 

des États nationaux, et son impact sur le processus d'interprétation et 

d'application de la loi. Le deuxième chapitre examine le concept de système 

juridique, avec ses postulats de l'exhaustivité et de rationalité, en détachant la 

question des lacunes de la loi et son remplissage par analogie. Le chapitre 

suivant est consacré à une réflexion sur les paradigmes des droits de l'homme, sa 

placement comme droit positif dans les systèmes juridiques contemporains et de 

leur importance pour l'interprétation de la loi à l'heure actuelle, en mettant 

l'accent sur l'interprétation des principes des droits de l'homme comme normes 

constitutionelles.  

L’étude conclut que le raisonnement par analogie, représente un outil important 

pour mobiliser les principes et les normes des droits de l'homme, son exécution 

et sa pénétration dans la législation ordinaire. Il réaffirme que l’axiologique 

cadre pour régir l'application de la loi devrait être l'ensemble des principes et des 

normes des droits de l'homme, en particulier ceux placés comme droit positif 

dans le texte constitutionnell. 

 

 



7 

Í N D I C E 
 

 

 APRESENTAÇÃO 01 

 A INTERPRETAÇÃO DA LEI NO DIREITO MODERNO E CONTEMPORÂNEO  

 O processo de codificação e a interpretação moderna do direito à luz do jusnaturalismo 12 

 A emergência da questão hermenêutica e as escolas de interpretação no século XIX 29 

 Positivismo jurídico e interpretação do direito 38 

 A ANALOGIA COMO MEIO DE AUTO-INTEGRAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS 

LACUNAS NO SISTEMA JURÍDICO 

 

 II.1. O sistema jurídico: completude e lacunas 48 

 II.2. O raciocínio por analogia 58 

     II.3. Normas referentes a lacunas e seu preenchimento no ordenamento jurídico brasileiro e no 

direito comparado 

70 

     II.4. A lacuna da lei e seu preenchimento na jurisprudência trabalhista brasileira através do 

raciocínio por analogia 

81 

 

 PARADIGMAS DOS DIREITOS HUMANOS E SUA POSITIVAÇÃO NO ÂMBITO 

DOS SISTEMAS JURÍDICOS CONTEMPORÂNEOS 

 

 A afirmação dos direitos humanos nos sistemas jurídicos  110 

 A positivação dos princípios e normas de direitos humanos nas constituições contemporâneas   

121 

 A interpretação das normas constitucionais de proteção aos direitos humanos 126 

 Sistema jurídico e sistema de valores na sociedade: o conceito de bem comum 135 

Abrangência e natureza das normas constitucionais sobre direito do trabalho 145 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: PARA A MOBILIZAÇÃO DEMOCRÁTICA DO 

INSTITUTO DA ANALOGIA 

155 

  

BIBLIOGRAFIA 164 

 



8 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho propõe como objeto de estudo a reflexão sobre o 

raciocínio por analogia como um dos meios de aproximação hermenêutica da 

norma jurídica positivada, no âmbito da regulação das relações de trabalho e 

do julgamento das lides submetidas ao Poder Judiciário Trabalhista. Ressalta-

se a consideração dos princípios constitucionais e dos princípios de direitos 

humanos, diante do quadro atual da globalização econômica e da crise do 

Estado. Assume-se o pressuposto de que são desejáveis a implementação e o 

avanço dos direitos humanos, bem como o aprimoramento das instituições 

democráticas na sociedade. 

Os objetivos específicos do trabalho são: 1) analisar o processo de 

formação do conceito de interpretação do direito na sociedade moderna, 

tomando-se por marco de sua construção o pensamento jusnaturalista, no 

contexto histórico da consolidação dos Estados Nacionais, seu 

desdobramento, em largas linhas, na emergência da questão hermenêutica e 

das escolas de interpretação no século XIX e as conseqüências do 

pensamento juspositivista na concepção de interpretação atual; 2) refletir 

sobre o conceito de sistema jurídico, com os postulados da completude e da 

racionalidade, observando-se como o raciocínio por analogia faz-se elemento 

essencial dessa completude e racionalidade, por ser o principal método de 

auto-integração do sistema jurídico; 3) refletir sobre os paradigmas dos 

direitos humanos, sua positivação no âmbito dos sistemas jurídicos 

contemporâneos e sua importância para a interpretação do direito na 

atualidade, com destaque para a interpretação dos princípios de direitos 

humanos positivados nos ordenamentos jurídicos como normas 

constitucionais; 4) especificamente, verificar as diretrizes que podem ser 

aferidas dos princípios constitucionais de direitos humanos para a 

interpretação das normas de direito do trabalho, com especial destaque para a 

colmatagem das lacunas no direito do trabalho à luz de tais diretrizes. 
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Como hipótese de trabalho, propõe-se que a neutralidade axiológica 

não é possível. Toda a produção humana está permeada por valores. O 

indivíduo está inserido em um dado contexto histórico-cultural e os valores 

incorporados por ele como partícipe desse contexto são refletidos em sua 

produção. A interpretação e a aplicação das leis não fogem a essa regra. 

Numa sociedade democrática, a reflexão sobre os valores que incidem 

na interpretação e aplicação das normas é de fundamental importância para a 

compreensão dos resultados de tais operações e para a promoção dos 

princípios democráticos e pluralistas. 

No atual contexto dos Estados democráticos ocidentais, a mobilização 

dos princípios de direitos humanos como princípios informadores da 

interpretação e da aplicação das normas é a opção que mais se alinha com os 

princípios democráticos e dos direitos e garantias individuais e sociais 

previstos nas constituições modernas. 

A regra acima enunciada aplica-se não somente aos princípios de 

direitos humanos incidentes sobre direitos e garantias individuais, mas 

também aos direitos sociais, inclusive ao direito do trabalho. O direito do 

trabalho possui especificidades que exigem a adaptação da regra geral para 

sua aplicação. 

O direito, tomado em seu aspecto de ciência dogmática do direito, 

“costuma encarar seu objeto, o direito posto e dado previamente, como um 

conjunto compacto de normas, instituições e decisões que lhe compete 

sistematizar, interpretar e direcionar, tendo em vista uma tarefa prática de 

solução de possíveis conflitos que ocorram socialmente.” 1 Para tanto, o 

operador do direito necessita de instrumental de interpretação do significado 

jurídico das normas.  
                                                 
1
  FERRAZ JR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 2ª ed. 

São Paulo: Atlas, 1994. p. 83 
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“A determinação do sentido das normas, o correto entendimento do 

significado dos seus textos e intenções, tendo em vista decidibilidade 

de conflitos constitui a tarefa da dogmática hermenêutica. (…) Na 

verdade, o propósito básico do jurista não é simplesmente 

compreender um texto, como faz, por exemplo, o historiador ao 

estabelecer-lhe o sentido e o movimento no seu contexto, mas também 

lhe determinar a força e o alcance, pondo o texto normativo em 

presença dos dados atuais de um problema.” 2 

A idéia de que a norma deve ser compreendida para ser aplicada 

parece óbvia e sugere não comportar maiores problemas que uma dada 

competência técnica no trato da língua vernácula e da tradição jurídica. 

Porém, a complexidade do tema revela-se desde as primeiras indagações 

sobre o alcance de tal operação. Pierre Bourdieu chama a atenção para o fato 

de que: 

“O discurso jurídico é uma palavra criativa, que faz existir o que ela 

enuncia. Ela é o limite ao qual pretendem todos os enunciados 

performativos, bênçãos, maldições, ordens, desejos ou insultos; isto é, 

a palavra divina, o direito divino que, como o intuitus originarius que 

Kant atribuía a Deus, faz surgir para a existência o que ela enuncia, 

ao contrário de todos os enunciados derivados, constatativos, simples 

registros de um dado preexistente.” 3 

A interpretação da norma não só incide sobre o discurso jurídico, 

como também gera discurso jurídico. As implicações sociais da interpretação 

da norma e as imbricações entre as determinantes sociais do discurso do 

intérprete – inclusive sob a acepção de discurso interpretante – e as 

                                                 
2
  id. ibidem, p. 256 

3
 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas lingüísticas: o que falar quer dizer. (Trad. coletiva) 2ª ed. 

São Paulo: EDUSP, 1998 (Clássicos, 4) p. 28 
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repercussões sociais da interpretação são por demasiado profundas para 

serem deixadas pela ciência do direito ao domínio do senso comum.  

Em texto no qual discute os fundamentos axiológicos da hermenêutica 

jurídica, José Ricardo Cunha observa que: 

“... a normatividade jurídica é sempre dependente de „algo‟ que lhe 

determine o sentido prático e aplicável nas situações reais do mundo 

da vida em determinadas circunstâncias e momento histórico. A 

normatividade jurídica é sempre dependente de uma mediação. (...) 

Hermenêutica e interpretação medeiam a experiência jurídica na vida 

real, porém não por elas mesmas, e sim pela atuação de um sujeito: o 

hermeneuta ou o intérprete, não devendo se entender estes como 

especialistas, mas como sujeitos intrinsecamente ligados àquela 

experiência jurídica.” 4 

A mediação lingüística entre a norma jurídica e o discurso da 

realidade social sobre a qual ela incide deve ser, pois, vista como uma 

operação essencial à própria existência da norma enquanto tal e ao alcance da 

norma em sua existência concreta, inclusive com suas repercussões na 

distribuição de poder na sociedade. 

Tércio Sampaio Ferraz Jr. comenta que: “A uniformização do sentido 

tem a ver com um fator normativo de poder, o poder da violência simbólica 

(...). Trata-se do poder capaz de impor significações como legítimas, 

dissimulando as relações de força.” 5 

As normas e princípios de direitos humanos, em suas relações com os 

ordenamentos jurídicos existentes e com os conflitos deflagrados na 

                                                 
4
  CUNHA, José Ricardo. Fundamentos axiológicos da hermenêutica jurídica. In: BOUCAULT, Carlos 

Eduardo de Abreu e RODRIGUEZ, José Rodrigo (Orgs.).  Hermenêutica plural: possibilidades 

jusfilosóficas em contextos imperfeitos. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 309-310. 

 
5
  FERRAZ JR, op. cit. p. 276 
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sociedade, apresentam grande grau de dificuldade para sua compreensão e 

aplicação. 

A leitura hermenêutica da norma jurídica, no âmbito dos direitos 

humanos, especialmente quando estão em pauta conflitos envolvendo 

minorias e grupos que não detenham a maior parcela de poder na sociedade – 

como é o caso dos trabalhadores, nas relações com os empresários – teria, por 

pressuposto, como elemento prevalente a adequação da interpretação obtida 

com os princípios gerais dos direitos humanos e com os princípios 

constitucionais. 6 

No entanto, nem sempre é pacífica a conclusão a que se chega ao 

intentar-se tal operação. A antinomia das possíveis posições sobre um tema 

dado à reflexão jurídica decorre da formulação do problema sob ângulos 

diversos, ainda que os posicionamentos busquem ancorar suas alegações em 

princípios fundamentais inscritos na Constituição Federal e reconhecidos 

pelos instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos. Bobbio 

observa que: 

“Não se pode afirmar um novo direito em favor de uma categoria de 

pessoas sem suprimir algum velho direito, do qual se beneficiavam 

outras categorias de pessoas: o reconhecimento do direito de não ser 

escravizado implica na eliminação do direito de possuir escravos; o 

reconhecimento do direito de não ser torturado implica a supressão 

do direito de torturar. Nesses casos, a escolha parece fácil; e é 

evidente que ficaríamos maravilhados se alguém nos pedisse para 

justificar tal escolha (consideramos evidente em moral o que não 

                                                 

6
  PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 2

a
 ed. São Paulo: 

Max Limonad, 1997. passim. 
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necessita ser justificado). Mas, na maioria dos casos, a escolha é 

duvidosa e exige ser motivada.” 7 

Muitas vezes a antinomia encontra-se entre valores tidos como 

fundamentais e positivados na Carta Constitucional. Ora, a interpretação da 

lei é atividade humana e está sujeita ao crivo dos valores nos quais crêem os 

operadores do direito que fazem tal interpretação. A opção por uma das 

soluções possíveis implica na valorização de determinados princípios em 

detrimento de outros, fazendo com que o direito em sua aplicação concreta 

apresente uma ou outra constelação de valores como pano de fundo. 

A aplicação concomitante dos princípios da igualdade e do direito à 

diferença ou especificidade cultural, por exemplo, requer intermediação para 

que um direito não seja erigido em fundamento de discriminação. Consoante 

resume magistralmente Boaventura de Souza Santos, “...as pessoas e os 

grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza, e 

o direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza”. 8 

Diversas situações fáticas ligadas a conflitos levados perante o Poder 

Judiciário estão sujeitas à incidência de valores, como questões de fé 

religiosa, os problemas relacionados às desigualdades de gênero, entre outros, 

que permeiam a discussão, sendo determinantes na escolha da interpretação 

que o operador do direito considere mais afeita ao ordenamento jurídico e aos 

princípios dos direitos humanos. A persistente discriminação da mulher nas 

relações de trabalho, por exemplo, e a incapacidade do Estado, inclusive 

através do Poder Judiciário, de eliminar tais discriminações9 estão 

                                                 
7 

 BOBBIO, Norberto.  A era dos direitos. (Trad. Carlos Nelson Coutinho) Rio de Janeiro: Campus, 

1992. p. 20. 

8
  SANTOS, Boaventura de Souza (org.). Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo 

multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. (Reinventar a Emancipação Social – Para 

Novos Manifestos; v. 3) p. 56. 

9
  Vide PIROTTA, Wilson Ricardo Buquetti e PIROTTA, Kátia Cibelle Machado. “O impacto da 

flexibilização das leis trabalhistas sobre as condições de trabalho da mulher”. Revista Trabalhista. 

Volume IX. P. 283-296. 
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intrinsecamente ligadas a uma visão de mundo androcêntrica. Conforme 

salienta Bourdieu: “L‟ordre social fonctionne comme une immense machine 

symbolique tendant à ratifier la domination masculine sur laquelle il est 

fondé...” 10 

Assim, o mero recurso aos princípios, considerados isoladamente, não 

garante interpretação que contemple de forma satisfatória os requisitos de 

proteção integral aos direitos humanos, nos termos em que são reconhecidos 

pelos instrumentos internacionais e pela moderna doutrina sobre o tema. 

Diante da iminente possibilidade da incidência de preconceitos de diversas 

naturezas na interpretação do texto legal ou na aplicação de princípios 

constitucionais, de direitos humanos ou gerais do direito, tem-se proposto a 

mobilização social em favor da positivação dos direitos humanos, em 

especial dos direitos sociais e dos direitos das minorias. 

Essa última corrente encontra oposições quando se consideram a 

impossibilidade de previsão normativa acerca de todas as possíveis situações 

fáticas envolvendo conflitos de interesses em que estejam em jogo direitos 

humanos e as possibilidades de retrocesso em relação aos princípios e mesmo 

em relação às normas já positivadas, mormente em face dos interesses 

econômicos envolvidos na globalização hegemônica e da onda conservadora 

que domina a política internacional desde há alguns anos. Em vista de tal 

quadro, a adequação da análise hermenêutica em conformidade com os 

princípios dos direitos humanos ganha especial relevância. 

Dos princípios gerais de direitos humanos podem ser inferidas 

diretrizes básicas para interpretação das normas legais, sejam próprias de 

tratados internacionais de direitos humanos, sejam normas veiculadas por 

instrumentos legais contidos em ordenamentos jurídicos dos Estados 

nacionais. Assim, o primado da dignidade humana e da universalidade de tal 

princípio, independentemente de qualquer condição pessoal, social, jurídica 

ou política, conduz à conclusão de que qualquer interpretação jurídica deve 

                                                 
10 

 BOURDIEU, Pierre. La domination masculine. Paris: Éditions du Seil, 1998. p. 15 
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respeitar a dignidade da pessoa humana, não havendo possibilidade de 

interpretação que negue a qualquer pessoa direitos inerentes à pessoa humana 

por sua nacionalidade, condição de refugiado, origem social, cultural ou 

geográfica, condições econômicas, familiares ou qualquer outro fator. 

Também são princípios reconhecidos aos direitos humanos a 

inalienabilidade e a indivisibilidade. No âmbito da interpretação, não são, 

pois, razoáveis interpretações que entendam a possibilidade de alienação de 

direitos tidos por fundamentais. A renúncia a direitos básicos, como a vida, a 

liberdade, a higidez física e psicológica, deve ser considerada como inválida 

e baseada em coação. 

A indivisibilidade conduz à interpretação em conjunto dos direitos 

humanos, o que produz efeitos na consideração da validade de dada 

interpretação, quando ela leva à exacerbação de um aspecto do direito 

considerado, mas produz o perecimento de outros aspectos igualmente 

relevantes. Quando se fala, por exemplo, no direito à moradia, deve 

considerar-se a moradia segura e saudável. Não é possível considerar-se que 

o direito à moradia pode prevalecer sobre o direito à saúde e ser considerado 

suprido o direito à moradia com o fornecimento de moradia totalmente 

insalubre e insegura. 

O conceito de trabalho decente reafirmado recentemente pela OIT 

implica, igualmente, os pressupostos de que o direito ao trabalho não pode 

ser considerado suprido por formas de trabalho que desrespeitem a dignidade 

humana, os direitos à saúde e à liberdade, etc. 

A questão sobre o quadro axiológico que preside a leitura 

hermenêutica da norma ganha especial destaque quando se trata de suprir 

lacunas constatadas no ordenamento jurídico pelo aplicador do direito. A não 

existência de norma específica a regular determinado caso coloca em 

evidência os valores que serão levados em consideração na análise do caso 
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concreto e na aplicação a ele – ou não – das normas existentes no 

ordenamento jurídico. 

No âmbito das relações de trabalho, as rápidas transformações do 

ambiente de produção e distribuição de mercadorias trazem contínuas 

modificações nas relações de trabalho e tornam problemática a idéia de 

completude do ordenamento jurídico. A resposta legislativa às modificações 

sociais é intrinsecamente lenta e não há possibilidade de se pretender, no 

sistema político e jurídico atual, qualquer modificação de tal situação. Uma 

aceleração ainda maior do que a existente no processo legislativo levaria a 

um casuísmo violador da própria idéia de estabilidade e generalidade do 

ordenamento jurídico. O descompasso entre a realidade social e o conjunto 

das normas jurídicas leva a impasses, sobretudo quando a inexistência de 

norma específica e a aplicação de normas pré-existentes sem uma 

interpretação crítica levam ao desrespeito à dignidade da pessoa humana no 

âmbito das relações de trabalho ou à depreciação do trabalho como valor na 

sociedade. 

Nesse quadro insere-se o presente trabalho, que busca analisar as 

potencialidades e os limites do pensamento por analogia na leitura 

hermenêutica da norma trabalhista, com o atendimento dos princípios 

positivados em nossa Constituição e dos princípios de direitos humanos 

reconhecidos internacionalmente. 

Em consonância com os objetivos específicos propostos no início 

desta apresentação11, o trabalho será organizado em quatro capítulos, além da 

apresentação. O primeiro capítulo versa sobre a interpretação da lei no direito 

                                                 

11
 Para aporte metodológico ao presente trabalho foram utilizadas principalmente as seguintes obras: 

AGUILLAR, Fernando Herren. Metodologia da ciência do direito. São Paulo: Max Limonad, 1996. 

158 p. e ECO, Umberto. Como se faz uma tese. (trad. Gilson Cesar Cardoso de Souza) São Paulo: 

Perspectiva, 1989. 170 p. [Estudos, 85]. 
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moderno e contemporâneo e tem sua razão de ser no fato de que as 

concepções atuais sobre interpretação encontram suas raízes no processo de 

formação dos Estados Nacionais e de seu arcabouço jurídico. A própria 

concepção de completude, lacuna e colmatagem das lacunas por analogia 

somente encontra seu significado ao se considerarem os pressupostos do 

ordenamento jurídico estatal, cuja compreensão depende da análise através 

do método histórico. O estudo dos aspectos gerais das escolas de 

interpretação e das grandes linhas hermenêuticas revela-se de grande valia 

para a compreensão das linhas de pensamento contemporâneas e para a 

discussão sobre a interpretação da lei à luz dos preceitos de direitos humanos. 

O segundo capítulo dedica-se à análise do conceito de sistema 

jurídico, com seus postulados de completude e coerência, verificando-se 

como o pensamento por analogia torna-se o principal meio de auto-integração 

do sistema jurídico, colmatando as lacunas existentes. O segundo capítulo 

contempla, ainda, a análise da legislação brasileira sobre lacunas e seu 

preenchimento e da jurisprudência trabalhista brasileira acerca da lacuna na 

lei e seu preenchimento, em especial pela aplicação analógica de outros 

dispositivos legais. Tal capítulo corresponde à primeira parte do objetivo 

geral do trabalho, tendo sido eleito o tema da analogia para recorte 

metodológico do objeto de estudo, em face dos motivos já explicitados 

acima. 

O terceiro capítulo introduz a discussão sobre os paradigmas de 

direitos humanos e sua positivação no âmbito dos sistemas jurídicos 

contemporâneos. Representa a busca de uma resposta à segunda questão 

colocada pelo objetivo geral do trabalho, na qual se pretende discutir a base 

axiológica fornecida pela teoria dos direitos humanos para a interpretação 

contemporânea, verificando-se como o advento do conceito de direitos 

humanos atinge os pressupostos gerais da interpretação. Como um dos 

principais meios de introdução dos princípios de direitos humanos no 

ordenamento jurídico é sua positivação como norma constitucional, a 
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interpretação das normas constitucionais receberá especial atenção. A 

discussão sobre as relações entre sistema jurídico e sistema de valores na 

sociedade reflete sobre a possibilidade dos paradigmas de direitos humanos 

representarem uma proposta atual de encaminhamento desse problema do 

universo jurídico. A aplicação da análise dos pressupostos dos direitos 

humanos e sua repercussão na interpretação jurídica sobre a interpretação das 

normas de direito do trabalho, em especial da utilização do raciocínio por 

analogia na colmatagem das lacunas observadas no direito do trabalho, 

também é intentada neste capítulo. 

O quarto capítulo, apresentado a guisa de considerações finais, traz as 

conclusões do presente trabalho sobre as potencialidades e limites do 

raciocínio por analogia na interpretação e aplicação das leis trabalhistas, com 

atenção aos princípios de direitos humanos, em especial àqueles positivados 

em nossa Carta constitucional. 
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I. A INTERPRETAÇÃO DA LEI NO DIREITO MODERNO E 

CONTEMPORÂNEO 

I.1. O PROCESSO DE CODIFICAÇÃO E A 

INTERPRETAÇÃO MODERNA DO DIREITO À LUZ 

DO JUSNATURALISMO 

 

O processo de desenvolvimento dos Estados Nacionais ocorrido no 

curso da Idade Moderna gerou grandes modificações na concepção do 

direito. As tradições herdadas do Direito Romano foram atualizadas durante a 

Idade Média para a sociedade feudal e para a nova realidade social européia, 

com sua divisão em estamentos, a centralidade da religião na vida social e 

política e a localização rural da maior parte da população. Ao final do 

período medieval, novas mudanças fazem necessárias outras traduções e 

adaptações. O Humanismo, o Renascimento, a substituição do sistema feudal 

por novas formas de produção e circulação de riquezas trazem profundas 

modificações na estrutura social e novos desafios para o direito. 

Esses novos desafios e a emergência das escolas humanistas 

produzem novas reflexões sobre o direito, sua estrutura, seu funcionamento e 

sua ordem interna. Os primeiros séculos da Idade Moderna trarão grandes 

novidades sobre a concepção do direito, cada vez mais entendido como um 

sistema. Lima Lopes observa que: 

“A apresentação do direito como um sistema de regras que se 

desdobram naturalmente parece-nos hoje familiar e necessária. As 

constituições políticas iniciam-se com partes gerais em que são 

definidos ou prescritos princípios ou direitos fundamentais, que, por 

sua vez, deveriam conter logicamente outras tantas regras e 

princípios e servir de fonte de validade para outras regras e assim 

sucessivamente. A legislação ordinária e civil procede da mesma 
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forma. (...) Essa ordem, no entanto, foi criação do jusnaturalismo 

moderno, e o fato de que no direito romano (nas Instituições, de Gaio 

e de Justiniano, por exemplo) se reconhecesse que todo direito diz 

respeito às pessoas, às coisas e às ações não invalida a novidade que 

os séculos XVII e XVIII trouxeram.” 12 

A idéia de que as regras que medeiam as relações entre os seres 

humanos vivendo em sociedade possuem uma origem na ordem natural das 

coisas é bastante presente na história do pensamento jurídico. A expressão 

direito natural ou o termo jusnaturalismo revela significado diverso conforme 

o período histórico considerado. Guido Fassò observa que existem três 

versões fundamentais do jusnaturalismo no decorrer da história da filosofia: a 

de uma lei estabelecida pela divindade e revelada aos homens; a de uma lei 

natural no sentido estrito, confundindo-se com a idéia de instinto, sendo 

comum aos homens e aos animais; e a de uma lei derivada dos ditames da 

razão humana, específica da espécie humana e que cada ser humano pode 

encontrar dentro de si. 13 Porém, o termo jusnaturalismo, conforme será usado 

neste texto, denota uma forma específica de enfocar o direito durante os 

séculos XVII e XVIII, que corresponde, grosso modo, à terceira versão 

descrita por Fassò. A esse respeito, Bobbio observa que: 

“Embora a idéia do direito natural remonte à época clássica, e não 

tenha cessado de viver durante a Idade Média, a verdade é que 

quando se fala de „doutrina‟ ou de „escola‟ do direito natural, sem 

outra qualificação, ou, mais brevemente, com um termo mais recente 

e não ainda acolhido em todas as línguas européias, de 

„jusnaturalismo‟, a intenção é referir-se à revivescência, ao 

desenvolvimento e à difusão que a antiga e recorrente idéia do direito 

                                                 
12 

 LOPES, José Reinaldo de Lima. As palavras e a lei: direito, ordem e justiça na história do 

pensamento jurídico moderno. São Paulo: Ed. 34/EDESP, 2004, p. 143 

 
13 

 FASSÒ, Guido. “Jusnaturalismo”. In: BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola e PASQUINO, 

Gianfranco. Dicionário de política. (Trad. Carmen C. Varriale et al.) 4ª ed. Brasília: Edunb, 1992. p. 

656 
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natural teve durante a idade moderna, no período que intercorre 

entre o início do século XVII e o fim do XVIII.” 14  

Assim, o desenvolvimento do jusnaturalismo moderno é 

contemporâneo à consolidação dos estados nacionais e não pode ser 

compreendido plenamente sem se ter em mente as questões envolvidas nessa 

consolidação, sobretudo o conceito de soberania e de jurisdição estatal. 

Toma-se aqui o termo soberania em seu sentido moderno, indicando o poder 

estatal em contraposição com organizações internas ao Estado ou 

supranacionais, bem como em suas relações com outros Estados. O conceito 

de soberania nos Estados nacionais modernos implica na reivindicação por 

parte do poder estatal de sua exclusividade, bem como de sua capacidade de 

abarcar todos os aspectos da regulação política. Vinculada a esse conceito, a 

noção de jurisdição estatal implica na reivindicação por parte do Estado da 

regulação jurídica da sociedade e da capacidade de decidir sobre as lides que 

ocorram em seu âmbito territorial. 

Não obstante o desenvolvimento das doutrinas do direito natural no 

período moderno tenha dado continuidade a discussões já presentes no final 

da Idade Média, a ênfase no direito subjetivo é bastante acentuada nessa fase. 

Fassò comenta que: 

“Na realidade, entre o jusnaturalismo antigo e moderno não existe 

qualquer fratura, existe antes uma substancial continuidade. É certo, 

no entanto, que o jusnaturalismo moderno ressalta fortemente o 

aspecto subjetivo do direito natural, ou seja, os direitos inatos, 

deixando obumbrado seu correspondente aspecto objetivo, o da 

norma, em que haviam geralmente insistido os jusnaturalistas antigos 

e medievais e até o próprio Grócio. É precisamente devido a esta sua 

característica que o jusnaturalismo moderno, isto é, dos séculos XVII 

e XVIII, molda profundamente as doutrinas políticas de tendência 

                                                 
14 

 BOBBIO, Norberto e BOVERO, Michelangelo. Sociedade e estado na filosofia política moderna. 

(trad. Carlos Nelson Coutinho) 2ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 13 
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individualista e liberal, expondo com firmeza a necessidade do 

respeito por parte da autoridade política daqueles que são declarados 

direitos inatos do indivíduo.” 15 

Os jusnaturalistas modernos enfrentam o momento de consolidação 

dos estados nacionais e a centralização do poder político, que ocorre 

simultaneamente à ascensão da burguesia como classe economicamente 

dominante. Juntamente a esses fatos históricos, a Reforma trouxe o embate 

entre posições teológicas divergentes e irreconciliáveis, impossibilitando o 

prosseguimento da teologia como fundamento do direito, sobretudo da 

unidade de pensamento no direito. 

Nesse contexto, a obra dos pensadores do período traz preocupações 

comuns com os fundamentos do direito, a origem e os fundamentos do poder 

político, as relações entre moral e religião, as relações entre sociedade civil e 

estado de natureza, etc. Essas preocupações estão intimamente ligadas com a 

questão do direito natural e do poder de legislar do soberano. 

Discorrendo sobre a obra de Locke, Rolf Kuntz comenta que: 

“Também não é preciso aceitar as noções de lei natural e direito 

natural para reconhecer o problema como legítimo, nem para avaliar 

suas implicações políticas. Tal como formulada por John Rawls, por 

exemplo, a questão da justiça não implica nenhum compromisso com 

o jusnaturalismo. Rawls, porém, pode tomar como um dado o 

material ideológico fornecido pela tradição. Seu problema é a 

combinação desse material. Mas esse estoque de valores tem uma 

história filosófica e essa história inclui o debate sobre a lei e o direito 

naturais. Foi esse o ponto de partida lockiano, na construção de sua 

teoria política, e não se pode entendê-la sem começar por aí. 

                                                 
15 

 FASSÒ, op. cit. p. 658 
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“A exposição sobre o estado natural, no capítulo II do Segundo 

Tratado, tem uma função bem clara, na ordem da argumentação. O 

objetivo de Locke, no livro, é discutir a natureza e os limites do poder 

político, tal como se anuncia no capítulo inicial. A crítica do 

pensamento de Filmer, desenvolvida no Primeiro Tratado e resumida 

no Segundo, produz mais que uma rejeição da doutrina do direito 

divino dos reis.” 16 

Pensando o direito como estritamente relacionado à propriedade e à 

liberdade e pensando a sociedade como fundada num contrato social 

originário, que justificaria a existência de um Estado a organizar as relações 

entre as pessoas, restringindo-lhes a liberdade, os teóricos do jusnaturalismo 

moderno construíram uma base explicativa para as aspirações políticas da 

sociedade da época, emprestando-lhes uma força particular para prosperar. 

As inovações trazidas pelos séculos XVII e XVIII no campo da 

organização jurídica do Estado e da sociedade e no pensamento jurídico 

geram conseqüências para a abordagem da norma jurídica e sua 

interpretação. Para traçar um breve panorama do pensamento jurídico do 

período acerca da interpretação das normas legais, será analisada a parte da 

obra de Jean Domat destinada à interpretação. 

Aborda-se o Traité des lois que introduz a obra “Les lois civiles dans 

leur ordre naturel”, de Jean Domat17, como uma forma de aproximação da 

                                                 

16 
 KUNTZ, Rolf. “Locke, liberdade, igualdade e propriedade”. In: QUIRINO, Célia Galvão, VOUGA, 

Cláudio e BRANDÃO, Gildo Marçal (orgs.).  Clássicos do pensamento político. São Paulo: Edusp, 

1998. p. 93/94. Muitos outros exemplos da preocupação dos autores do período com o tema podem ser 

verificados em: QUIRINO, Célia Galvão e SOUZA, Maria Teresa Sadek R. de. O pensamento 

político clássico: Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau. São Paulo: T. A. Queiróz, 

1980. 430 p. (Biblioteca básica de ciências sociais, v. 2) 

17
  Para o presente estudo, será usada a edição da obra de Domat existente no sítio da biblioteca digital 

Gallica. 
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proposta jusnaturalista de interpretação da norma jurídica. Lima Lopes 

comenta que: 

“Jean Domat propôs para o direito todo uma ordem inovadora no 

Lois civiles dans leur ordre naturel. No prefácio, explica ter visto a 

necessidade de expor não apenas as leis civis na ordem natural, mas 

também de mostrá-las dentro do universo das leis. Para isto, viu-se 

obrigado a iniciar seu trabalho com um Tratado das leis, que seria 

como a exposição dos primeiros princípios.” 18 

Jean Domat nasceu em Clermont en Auverne, em 30 de novembro de 

1625 e faleceu em Paris, em 14 de março de 169619. Após seus estudos em 

Paris e na Faculdade de Bourges, tornou-se advogado em sua cidade natal. 

Foi nomeado Procurador do Rei em 165520. As poucas fontes de informação 

bibliográfica encontráveis sobre Domat enfatizam suas ligações com os 

estudos de Port-Royal e com Pascal. Todescan chama a atenção para as 

ligações de Domat com o jansenismo e as bases religiosas de sua concepção 

do direito. 21 

A obra de Domat insere-se no contexto do jusnaturalismo moderno e 

representa um marco na reflexão sobre a organização do material jurídico e 

da possibilidade de sua codificação, tendo, inclusive, sido considerada como 

preparadora, em tese, da forma do código civil francês.  

O capítulo XII do Traités des lois intitula-se “Réflexions sur quelques 

remarques du chapitre précédent, pour le fondement de diverses règles de 

l‟usage et de l‟interprétation des lois”. No capítulo, Domat retoma as teses 

desenvolvidas no decorrer do Tratado, extraindo as conseqüências lógicas 

                                                 
18

  LOPES, op. cit. p. 177. 

 
19

  “Medallions and Inscriptions”. Publicação eletrônica da University of Pennsylvania Law School, 

www.law.upenn.edu/about/history.  

 
20

  “Histoire”. Publicação eletrônica da cidade de Clermont-Ferrand. www.ville-clermont-ferrand.fr.  

 
21 

 TODESCAN, Franco. Le radici teologiche del giusnaturalismo laico. Milano: Giuffrè, [1983]-2001. 

http://www.law.upenn.edu/about/history
http://www.ville-clermont-ferrand.fr/
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para a interpretação das leis, bem como analisa outros aspectos atinentes à 

interpretação e a seus princípios. 

Logo de início, Domat recapitula a idéia desenvolvida durante a obra 

de que existe uma distinção entre as leis naturais – que podem ser conhecidas 

da mesma forma que as leis físicas ou matemáticas – e as leis arbitrárias, cujo 

conteúdo é contingente e depende de circunstâncias históricas específicas. 

Diz ele: 

“On a vu que les lois naturelles sont des vérités que la nature et la 

raison enseignent aux hommes, qu‟elles out d‟elles-mêmes la justice et 

l‟autorité qui obligent à les observer, et que personne ne peut 

s‟excuser sur l‟ignorance de ces lois; qu‟au contraire, les lois 

arbitraires sont comme des faits naturellement inconnu aux hommes, 

et qui n‟obligent qu‟après qu‟elles sont publiées.” (p. 59, 1) 22 

De tal afirmação, Domat extrai como conseqüências que as leis 

naturais regem todo o passado e todo o presente, ao passo que as leis 

arbitrárias, para produzirem efeitos, devem ser escritas, publicadas e 

registradas, para que ninguém alegue ignorância de seu conteúdo; porém, se 

o conteúdo normativo das leis arbitrárias está conforme o direito natural ou 

outras leis arbitrárias em uso, elas podem atingir o passado com os efeitos 

que lhes podem atribuir sua conformidade com o direito natural ou com as 

leis vigentes. (p. 60) 

Como corolário do acima afirmado, Domat, abordando a questão da 

interpretação da lei, afirma que:  

“...et elles servent aussi à les interpréter, de mème que les anciennes 

règles servent à l‟interprétation de celles qui sont nouvellement 

                                                 
22 

 Todas as referências ao texto de Domat serão feitas a partir da edição obtida no sítio da biblioteca 

Gallica, razão pela qual somente serão indicadas, nas citações no presente capítulo, o número da 

página e do parágrafo em que se encontra a referência. 
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établies. Et c‟est ainsi que les lois se soutiennent et s‟expliquent 

mutuellement.” (p. 60, 2)  

A tese de Domat de que existe uma ordem natural na apresentação das 

regras de direito influencia em sua concepção da interpretação da lei segundo 

a qual “as leis se sustentam e se explicam mutuamente”, servindo as novas 

regras a esclarecer as antigas e as regras antigas a embasar a intelecção das 

novas leis.  

O trabalho de Jean Domat insere-se no contexto da nova concepção 

moderna de que o direito é um sistema de regras que se concatenam 

naturalmente e representa contribuição para a consolidação de uma nova 

sintaxe no direito, representativa do ideário moderno. Como conseqüência, a 

interpretação da norma deve necessariamente levar em consideração tal 

sintaxe, conforme expõe Domat na citação mais acima reproduzida. 

Ainda sobre a forma de apresentação da matéria jurídica, Bobbio 

comenta que: 

“O passo dado pela jurisprudência culta além da mera interpretação 

e complementação do texto foi aquele que a orientou para a idéia do 

„sistema‟: daí nascerem, com freqüência cada vez mais rápida a 

começar da primeira metade do século XVI, as várias tentativas de 

redigire in artem o direito, ou seja, de propor critérios para a 

ordenação da imensa matéria das leis romanas, em vez de comentá-

las segundo a ordem em que haviam sido transmitidas.” 23 

Prosseguindo em sua retomada dos conceitos desenvolvidos em seu 

Tratado, Domat define:  

“On a vu que les lois arbitraires, soit qu‟elles soint établies par ceux 

qui ont le droit de faire des lois, ou par quelque usage et quelque 

coutume, ont leur fondement sur quelque utilité, soit pour prévenir ou 

                                                 
23 

 BOBBIO e BOVERO, op. cit. p. 22. 
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faire cesser des inconvéniens, ou pour quelque autre vue du bien 

public.” (p. 60, 3) 

De tal definição, Domat conclui, na seqüência do texto, a respeito da 

validade das leis, que ainda que a lei traga outros inconvenientes ou que se 

ignorem seus motivos, que são sua utilidade, deve-se presumir que a lei em 

vigor é útil e justa, até que se derrogue por outra lei ou se revogue pelo não 

uso. Lima Lopes comenta que: 

“As leis, segundo Domat, encaixavam-se em uma divisão dupla: ou 

arbitrárias (direito positivo) ou necessárias (direito natural). As leis 

(arbitrárias) de direito positivo valem sempre apenas pela força do 

soberano, que as promulga ou as tolera (no caso dos costumes). 

Dessa forma, a despeito de todas as leis finalmente se justificarem ou 

se entenderem segundo o direito natural, sua validade propriamente 

dita procede da soberania.” 24 

Os usos e os costumes, para Domat, se possuem força de lei, mais 

razão possuem ainda para serem utilizados como regras de interpretação de 

outras leis. Afirma o autor que: “Et il n‟y a pas de meilleure règle pour 

expliquer les lois obscures ou ambiguës, que la manière dont la coutume et 

l‟usage les ont interprétées.” (p. 60, 4) Revela-se, assim, a sobrevivência da 

força da tradição na área do direito: para o autor, o intérprete privilegiado são 

os usos e costumes, ou seja, a tradição. As leis que apresentam obscuridades 

e ambigüidades, não havendo outras leis que as expliquem, devem ser 

entendidas conforme sua interpretação tradicional, conforme os usos e 

costumes. Sem dúvida, o conceito de lei utilizado por Domat e as razões da 

extensão da força da lei para os usos e costumes ligam-nos ao direito natural, 

fundamento da utilidade e justiça das normas, na medida em que “l‟autorité 

des costumes et des usages est fondée sur cette raison qu‟on doit présumer 

que ce qui a été long-temps observé est utile et juste.” (p. 60, 5) A contrário 
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 Lopes, op. cit., p. 178. 
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senso, qualquer lei ou costume que se tenha cessado de utilizar por longo 

tempo deve ser entendido como abolido. 

Do mesmo princípio, Domat deduz ainda que as regras em vigor nas 

cidades maiores devem ser utilizadas como modelo para as províncias e vilas, 

assim como o direito romano serviu de modelo às províncias. (p. 61, 6)  

Pressupondo-se que para bem compreender o sentido de uma lei “on 

doit considérer quel est son motif, quels sont les inconvéniens où elle porvoit, 

l‟utilité qui en peut naître, son rapport aux anciennes lois, les changemens 

qu‟elle apporte, et faire les autres réflexions, par où l‟on entendre son sens” 

(p. 61, 7), Domat conclui que para reconhecer sob todos os aspectos a 

intenção e o espírito da lei, é necessário examinar o que ela expõe e ordena e 

examiná-la pelo inteiro teor de suas partes, sem excluir qualquer parte. 

Assim, qualquer termo ou expressão de uma lei que pareça apresentar um 

sentido diferente daquele que evidentemente deflui do inteiro teor da lei deve 

ser remetido ao seu verdadeiro significado e rejeitar-lhe a interpretação 

contrária à intenção da lei e seu espírito. (p. 61, 8) E ainda que as expressões 

contidas nas leis sejam defeituosas, é necessário suprir-lhes o significado, 

preenchendo-lhe o sentido segundo seu espírito. (p. 61, 9) 

O problema da extensão ou da restrição do alcance da norma é 

abordado por Domat nos parágrafos 10 e 11, nos quais diz ele que: 

“C‟est aussi une suite de cette même remarque de l‟esprit des lois, 

qu‟il y en a qui doivent s‟interpréter de telle manière, qu‟on leur 

donne toute l‟étendue qu‟elles peuvent avoir, sans blesser la justice et 

l‟équité; et qu‟au contraire il y en a d‟autres qu‟on doit restreindre à 

un sens plus borné.” (p. 61, 10-11) 

Dessa colocação, Domat extrai como regra geral que as leis que dizem 

respeito à liberdade natural, que permitem toda sorte de contratos e que 

favorecem a eqüidade devem ser interpretadas em sua plena extensão, desde 
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que tal interpretação não agrida outras leis ou os bons costumes. Por seu 

turno, as leis que representam restrições à liberdade, que derrogam o direito 

comum, que excetuam, etc., devem ser interpretadas restritivamente. (p. 61, 

10-11) 

Nos parágrafos seguintes, Domat especifica situações em que se deve 

abordar com cautela a regra geral enunciada acima, observando que 

determinadas situações que impliquem privilégios devem ser entendidas 

como favoráveis, desde que não atinjam o direito de terceiros e estejam 

dentro dos limites da eqüidade. (p. 62, 12-13) 

É importante relembrar, como faz Lima Lopes, que a busca do retorno 

ao paraíso está na base dessa visão generosa do direito: 

“Em última instância, para Domat as leis baseiam-se no amor 

recíproco que é a única maneira de chegar ao bem supremo. (...) 

Domat julga necessário explicar o estado social ou estado civil em 

que os homens se encontram e, como jansenista que é, dá a esse 

estado uma versão religiosa e cristã. O estado civil é o estado depois 

da queda, é a vida em circunstâncias de pecado. As leis conduzirão o 

homem do pecado novamente ao amor. Domat tem uma visão 

restauradora do papel do direito: a ordem jurídica vai levar o homem 

de volta ao paraíso...” 25 

Na interpretação e aplicação da norma jurídica, Domat considera que 

o espírito da lei, sua justiça e autoridade, superpõem-se à sua letra, de forma 

que o que é ordenado ou proibido pela lei atinge não somente aquilo que 

expressamente consta da lei, o que é contrário a suas disposições expressas, 

mas também o que é contrário a seu espírito, contrariando indiretamente suas 

intenções. Mesmo o que parece estar de acordo com a letra da lei, mas que 

fere seu espírito, incorre na pena prevista. (p. 63, 15) 
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  LOPES, op. cit. p. 177/178. 
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Quanto à abrangência da aplicação da lei às pessoas e aos fatos, 

Domat observa que a lei não é feita para uma única pessoa ou para um fato 

em particular: ela é universal, visa regular a ordem universal da sociedade. 

Diz ele:  

“C‟est porquoi les volontés des princes, qui sont bornées à des 

personnes particulières, et a des faits singuliers, comme une abolition, 

un don, une exemption, et les autres semblables, sont des graces, des 

concessions, des privilèges, mais non pas des lois.” (p. 63, 16) 

Ora, como as leis são as regras gerais, elas não podem prever o futuro 

em cada um de seus infinitos eventos particulares, apenas os mais naturais e 

ordinários. Assim, caberá ao juiz aplicar as leis não somente ao que parece 

regulado por suas disposições expressas, mas a todos os casos a que se pode 

fazer uma justa aplicação que se possa extrair do sentido expresso da lei ou 

de suas conseqüências.  (p. 63/64, 17) Observa-se, pois, a preocupação de 

Domat com a questão do conteúdo da norma e sua aplicação aos casos 

concretos, buscando regras gerais que fugissem do sistema tradicional dos 

glosadores medievais. 

Preocupa-se, ainda, Domat de tratar da questão atinente aos campos de 

aplicação da norma jurídica. Diz ele que: 

“Il s‟ensuit de cette remarque, qu‟il est important dans l‟étude et 

l‟application des lois, de reconnaître et distinguer les règles qui sont 

communes à toutes les matières indistinctement, celles qui s‟étendent 

à plusieurs matières, mais non pas à toutes, et celles qui sont propres 

seulement à une, afin de ne pas étendre, como font plusieurs, une 

règle propre à une matière, à une autre où elle est sans usage, et où 

même elle serait fausse.” (p. 64, 19) 

Quanto às exceções existentes na aplicação das leis (p. 65, 20), Domat 

observa que seu conhecimento deve ser obtido através do estudo jurídico e as 
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exceções são de dois tipos: as exceções advindas da lei positiva e as advindas 

do direito natural. Exemplifica ele com a exceção às formalidades do 

testamento para o testamento militar, como exceção colocada pelo direito 

positivo, sendo norma de direito romano, e com o exemplo de que não se 

pode contratar contrariamente às leis e aos bons costumes, exceção de direito 

natural à regra geral de ampla liberdade de contrato. (p. 65, 21) 

Domat coloca como última observação do capítulo “et qui est une 

suite de toutes les autres, que toutes les différentes vues, dont l‟usage est si 

nécessaire pour l‟application des lois, demand la connaissance de leurs 

principes et leur détail, ce qui renferme la lumière du bon sens avec l‟étude e 

l‟expérience.” (p. 66, 22) 

Destaca-se da observação de Domat a relação que ele estabelece entre 

a aplicação da tradição na interpretação da norma e o conhecimento dos 

princípios e dos detalhes “que concentram a luz do bom senso com o estudo e 

a experiência”. O autor, aqui, apesar de sua afirmação da necessidade de 

utilização dos usos e costumes para interpretação da norma, procura submeter 

tal uso aos princípios do direito natural, conforme expôs ele nos parágrafos 

precedentes. Domat encontra-se em um momento de transição, em uma 

sociedade em fase de transformação, e o pensamento jurídico está a 

acompanhar tal transformação. 

Suas regras de interpretação trazem características de respeito à 

autoridade do que é antigo, do que se usa há muito tempo, ao lado das 

exigências de racionalização das operações no âmbito jurídico, com atenção 

aos princípios jusnaturalistas. 

A organização das matérias no interior do universo jurídico faz parte 

dessa racionalização e deve ser levada em consideração para a interpretação 

na lei. 
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No lugar de uma pluralidade de fontes, a concepção jusnaturalista 

vincula a validade do comando jurídico a sua conformidade com o direito 

natural ou a sua procedência de quem detém o poder de legislar, 

estabelecendo não apenas parâmetros de validade e interpretação da norma 

positivada, mas também do sistema do qual se possam inferir regras de 

direito, ainda que não escritas, mas acessíveis pela razão. 

O período que se estende entre os séculos XVI e XVIII, 

compreendendo o que se entende por Idade Moderna, caracterizado pela 

formação dos estados nacionais e pela ascensão da burguesia como classe 

dominante, representou um momento fecundo para a formação do 

pensamento ocidental e, nele, para a formação do pensamento jurídico 

contemporâneo. 

A obra de Domat representa um importante capítulo na produção 

jusnaturalista e seu  

“...intento comum, ainda que esse tenha sido realizado de modos 

diversos, um intento que permite considerar unitariamente os vários 

autores [jusnaturalistas]: a construção de uma ética racional, 

separada definitivamente da teologia e capaz por si mesma, 

precisamente porque fundada finalmente numa análise e numa crítica 

racional dos fundamentos, de garantir – bem mais do que a teologia, 

envolvida em contrastes de opinião insolúveis – a universalidade dos 

princípios da conduta humana. Historicamente, o direito natural é 

uma tentativa de dar resposta tranqüilizadora às conseqüências 

corrosivas que os libertinos tinha retirado da crise do universalismo 

religioso.” 26 

Por outro lado,  

                                                 
26

  BOBBIO e BOVERO, op. cit. p. 17. 
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“Domat encontra-se, como Grócio, em uma verdadeira encruzilhada. 

Pretende explicar racionalmente o direito, por princípios fundantes, 

ele que foi próximo dos círculos jansenistas de Port Royal, e 

simultaneamente salvar o sentido da vida social sob o signo do amor 

cristão, devido à sua percepção religiosa da vida.” 27 

A crença na força ordenadora e universal da razão propicia a matéria 

sobre a qual será erigido o edifício jusnaturalista, com seu apelo às leis da 

natureza, alcançadas pelo homem através de sua racionalidade, comum a toda 

a espécie. 

Domat participa desse ideário e estende à interpretação da lei os 

princípios de racionalidade que enxerga no direito como um todo. A norma 

jurídica deve conter uma racionalidade que conforma seu “espírito” e 

compõe uma integralidade que deve ser respeitada. Assim, a norma deve ser 

entendida considerando-se cada uma e todas as suas partes, ao passo que cada 

parte da norma, ainda que pareça contrariar o todo, deve ser remetida ao 

espírito da norma e, em caso de ambigüidade ou obscuridade, ser integrada à 

norma pelos princípios do direito natural e pelo recurso à tradição.  Sua 

concepção de interpretação da lei não pode ser entendida desligada de sua 

participação em uma sociedade em transformação, mas ainda com fortes 

traços tradicionais. O apelo à tradição é freqüente e serve de apoio à 

interpretação da norma quando existe qualquer ambigüidade ou obscuridade.  

Por seu turno, a forte crença na racionalidade humana e em sua 

universalidade faz com que Domat, assim como os demais autores do 

período, considerem quase de forma absoluta a existência de um senso 

comum (bon sens) capaz de suprir o intérprete com o repertório tradicional 

de sua sociedade, ainda que não seja desprezível o papel do estudo e da 

experiência, conforme observado em seu parágrafo 22. Assim, não seria 

difícil para o intérprete saber qual a forma usual de interpretação de 
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determinada expressão aberta existente em uma norma de direito positivo ou 

quais os usos e costumes em vigência em sua sociedade. 

Essa noção de universalidade da razão humana, que independe de toda 

e qualquer experiência objetiva, será levada às suas últimas conseqüências 

pelo idealismo alemão e pode ser observada claramente em Kant, quando ele 

diz que: 

 “...as noções e os juízos sobre nós mesmos e sobre nossas ações ou 

omissões não têm significação moral quando contêm somente o que 

pode ser adquirido pela simples experiência (...) A experiência 

somente nos pode ensinar o que nos proporciona prazer e satisfação. 

(...) Porém, não sucede o mesmo com os preceitos da moral. Estes 

obrigam a todos, sem levar em conta as inclinações e simplesmente 

pelo motivo de que todo homem é livre e é dotado de uma razão 

prática.” 28 

É interessante notar a sobrevivência no direito atual dessa noção de 

senso comum como um repertório dado e universal, acessível a todo o 

intérprete da norma, bem como da universalidade da razão humana, mesmo 

com todas as reflexões advindas das escolas posteriores e dos estudos nas 

áreas de teoria da comunicação29, lingüística, sociologia e antropologia. A 

imensa produção no campo da hermenêutica jurídica nos séculos XIX e XX 

não trouxe o banimento dessas noções do panorama da interpretação da lei.  

Por óbvio, a interpretação da norma jurídica passa necessariamente, 

pelo menos, pelo repertório comum da língua. E embora esse repertório não 

seja neutro ou unívoco, a consciência desse fato amplamente conhecido nos 

estudos especializados é deixada de lado no cotidiano do operador do 
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  KANT, Emmanuel. Doutrina do direito. (Trad. Edson Bini) 3ª ed. São Paulo: Ícone, 1993 

(Fundamentos de direito) p. 26/27. Veja também: KANT, Emmanuel. Fundamentação da metafísica 

dos costumes. Rio de Janeiro: Edições 70 Brasil, 1991. 
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 MATTELART, Armand e Michèle. História das teorias da comunicação. (Trad. Luiz Paulo 

Rouanet) 2ª ed. São Paulo: Loyola, 1999. 
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direito.30 A reflexão sobre essa pretensa neutralidade e suas conseqüências 

para a atividade dos operadores do direito é de fundamental importância para 

a ciência jurídica e para o aprofundamento do conhecimento sobre os 

mecanismos implicados no processo de interpretação e aplicação da lei. 
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  FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1994. 
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I.2. A EMERGÊNCIA DA QUESTÃO HERMENÊUTICA E AS 

ESCOLAS DE INTERPRETAÇÃO NO SÉCULO XIX 

 

A interpretação da norma de direito no momento de consagração do 

direito do Estado Moderno, como foi visto no capítulo anterior, havia 

abandonado as escolas tradicionais medievais de comentários aos aforismos 

romanos, introduzindo a idéia de que o processo de produção da lei era o fato 

mais importante a ser considerado. No mesmo momento de consagração do 

jusnaturalismo moderno, que se firmava em contraposição ao dogmatismo 

religioso e aos poderes instituídos pelo sistema feudal, apresentavam-se os 

alicerces para o positivismo jurídico, com a valorização sem precedentes da 

lei promulgada pelo Estado. No que tange à interpretação, cogitava-se de que 

uma lei bem feita e clara não traria problemas para seu entendimento. 

Ao mesmo tempo, no pensamento jurídico germânico, persistia a 

resistência à codificação e a busca de outras abordagens do fenômeno 

jurídico, como a escola histórica. 

No início do século XIX, o desenvolvimento das reflexões sobre a 

linguagem e os estudos de filologia levaram à conclusão de que a 

interpretação pode ser tomada como um tema universal. Schleiermacher, 

refletindo sobre a leitura e interpretação do texto bíblico, levanta as questões: 

se o texto da Bíblia é a palavra de Deus, deveria ser entendida por todos de 

forma idêntica ou, ao menos, compatível. Porém, não é isso o que acontece 

na realidade do mundo. As interpretações são praticamente tão variadas 

quanto o são os próprios intérpretes, não havendo razão apriorística para a 

recusa de uma ou outra interpretação ou para considerar-se desautorizado 

este ou aquele intérprete. Portanto, como lidar com as interpretações 

divergentes do mesmo texto? Essa pergunta é o ponto de partida para a 

formulação da teoria hermenêutica no século XIX. 
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Kaufmann explica que: 

Direito natural e positivismo tinham-se comprometido com o conceito 

objectivista de conhecimento, o conceito de direito substantivo-

ontológico e, como foi dito, com a ideia de um sistema fechado. A 

hermenêutica (...) declarou guerra a todos estes dogmas. (...) Ela é 

filosofia transcendental no sentido em que designa as condições de 

possibilidade de compreensão do sentido em geral. 31 

Sobre o mesmo tema, Tércio Sampaio Ferraz Junior comenta que: 

“Muito embora o desenvolvimento de técnicas interpretativas do 

direito seja bastante antigo (...) tomando um caráter sistemático com 

o advento das escolas jusnaturalistas da Era Moderna, a consciência 

de que a questão hermenêutica é um objeto teórico, ou seja, a 

tematização da interpretação como um problema científico, a exigir, 

mais do que meras técnicas, método (...), é relativamente recente. Ela 

nos conduz ao século XIX como o período em que a interpretação 

deixa de ser questão de técnica apenas (como agir?) para constituir 

um problema teórico (que é interpretar e qual o seu fundamento?).”32  

Mais adiante, Tércio Ferraz explica que: 

“Savigny, numa fase de seu pensamento anterior a 1814, afirmava 

que interpretar era mostrar aquilo que a lei diz. (...) A questão, ainda 

meramente técnica, era, então, como determinar o sentido expresso 

das normas. Daí a elaboração de quatro técnicas: a interpretação 

gramatical, que procurava o sentido vocabular da lei, a interpretação 
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lógica, que visava ao seu sentido proposicional, a sistemática, que 

buscava o sentido global ou estrutural, e a histórica, que tentava 

atingir o sentido genético. 

“Após 1814 percebe-se na obra de Savigny que a questão toma outro 

rumo e que o problema da constituição de um saber científico do 

direito enquanto saber hermenêutico se esboça. A questão deixa de 

ser a mera enumeração de técnicas, para referir-se ao fundamento de 

uma teoria da interpretação.”33  

Os quatro cânones interpretativos propostos por Savigny tornar-se-ão 

o fundamento da escola clássica de interpretação. A concepção do autor 

sobre a reconstrução do pensamento que subjaz à lei para sua compreensão o 

liga às escolas positivistas e ao ramo subjetivista do pensamento sobre 

interpretação. Savigny, coerente com seu pensamento subjetivista e 

positivista, recusa validade jurídica ao pensamento por analogia na 

interpretação e aplicação das leis. 34 

Os problemas concretos e práticos da interpretação e aplicação das 

normas jurídicas, no entanto, prosseguem sendo tratados como questão de 

técnicas de interpretação. Tércio Ferraz observa que: “Os chamados métodos 

de interpretação são, na verdade, regras técnicas que visam à obtenção de 

um resultado. Com elas procuram-se orientações para os problemas de 

decidibilidade dos conflitos.” 35 As técnicas clássicas enumeradas por 

Savigny, somadas a outras possibilidades acrescentadas posteriormente, 

serão encontradas nos manuais de direito de diversas áreas, inclusive no 

âmbito do direito do trabalho, como regras para a interpretação da norma 
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jurídica. Kaufmann afirma que “...os cânones tradicionais não deixam de ter 

valor porque, até hoje, não foram descobertas regras de prioridade precisas 

e porque (...) existem muitos outros tipos de argumentos para além daqueles 

quatro cânones. O aplicador do direito fará, ainda hoje, bem em ater-se, 

antes do mais, aos argumentos clássicos.” 36 

Os tratados tradicionais de direito do trabalho ocupam-se de forma 

limitada à aplicação e à interpretação das leis trabalhistas. Em linhas gerais, 

adotam a tese de que as pesquisas sobre aplicação e interpretação 

desenvolvidas no âmbito da teoria geral do direito ou em outras áreas 

jurídicas não necessitam de maiores especulações ou mediações para sua 

aplicação no âmbito do direito do trabalho.  

Délio Maranhão, autor do capítulo dedicado ao tema da aplicação e 

interpretação do Direito do Trabalho no tradicional “Instituições de Direito 

do Trabalho” 37, frisa que, para a aplicação do direito, o juiz vale-se de um 

instrumento lógico, o silogismo, para subsumir o fato à lei, apresentando a 

sentença, que seria a conclusão do silogismo. Para a realização de tal 

operação, necessita interpretar a lei participando “...ativamente, do 

incessante processo da renovação jurídica, pelo qual se realiza o 

ajustamento da norma abstrata às modificações da realidade social.” (p. 

214) Prossegue definindo interpretação da lei: “Interpretar a lei é atribuir-

lhe um significado, medindo-lhe a exata extensão e a possibilidade de sua 

aplicação a um caso concreto. Consiste, portanto, em determinar-lhe o 

sentido chamado, também, pensamento, espírito ou vontade da lei.” (p. 215) 

Délio Maranhão percorre os sistemas interpretativos, iniciando-se 

pelo o que ele denomina de “sistema tradicional”, em que interpretar seria o 

procedimento de busca da mens legislatoris, salientando que esse sistema 
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restou superado pelo sistema histórico-evolutivo e pelo sistema teleológico, 

que daria ensejo à “jurisprudência dos interesses”. Analisa o “sistema da livre 

pesquisa científica”, associando-o a François Gény, no qual se afirma que as 

construções lógicas e abstratas do método tradicional não possuem valor 

objetivo e que se deve buscar uma solução objetiva para a interpretação da 

norma, em consonância com a natureza das coisas. O autor afirma que as 

reações contra o método tradicional culminam no “sistema do direito livre”, 

segundo o qual a decisão contra legem é lícita. 

Como conclusão o autor observa que os diversos sistemas 

interpretativos oscilam entre dois extremos, a interpretação segundo a 

vontade do legislador ou segundo as necessidades do momento, deduzindo 

que a virtude, ao se encontrar no meio caminho, leva à conclusão de que, 

citando Coviello, o “Espírito da lei não é senão a vontade do legislador 

extraída da lei objetivamente considerada, ou, em outras palavras, a vontade 

da lei, considerada independentemente de seu autor.” (p. 217) 

Quanto ao que Maranhão chama de “meios de interpretação”, sua 

utilização, segundo o autor, deve ser conjunta e harmônica e destaca a 

interpretação gramatical, a interpretação lógica, a interpretação histórica e a 

interpretação sistemática. 

No que tange à interpretação do Direito do Trabalho em especial, 

Délio Maranhão observa que se trata do mesmo problema da aplicação e da 

interpretação do direito em geral, colocado no campo de um direito especial e 

que a especialidade é do direito e não do problema de interpretação. Diz 

textualmente: “Negamos, por isso, haja um método específico de aplicação e 

interpretação do direito do trabalho, somente a este apropriado.” (p. 220) 

Mesmo os tratadistas que entendem haver uma especificidade na 

interpretação do direito do trabalho, o fazem de forma restrita e acabam por 

retornar às técnicas tradicionais de interpretação herdadas do século XIX e 

suas abordagens de início do século XX.  Evaristo de Moraes Filho, por 
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exemplo, afirma que: “O direito do trabalho não inventa nada de novo, 

sendo um ramo especial da ciência jurídica, nada mais do que isso; contudo, 

não mereceria essa especialidade se nada apresentasse de particular e de 

próprio neste capítulo importante da interpretação da lei.” (p. 202) 38 Para 

dizer o que há de especial, no entanto, recorre a um tratado de direito 

comercial, onde se salienta o aspecto prático em detrimento do elemento 

histórico. 

Amauri Mascaro Nascimento afirma que: “As escolas tradicionais de 

interpretação do direito comum não atendem totalmente às necessidades do 

direito do trabalho, porque são destinadas a uma ordem jurídica diferente 

daquela que se constituiu em decorrência da Revolução industrial...”, razão 

pela qual “Ao interpretar o direito do trabalho, o intérprete deverá, embora 

partindo do método gramatical e do sentido e alcance das palavras, alcançar 

o sentido social das leis trabalhistas e a função que exercem na sociedade 

empresarial.”39 É explícita a filiação às correntes tradicionais de 

interpretação, ainda que salientando a importância da interpretação 

teleológica e sociológica para o âmbito trabalhista. 

De acordo com a formulação de Savigny e o desenvolvimento 

posterior do conceito, a interpretação gramatical consiste na compreensão do 

texto literal da lei, sua leitura através do sentido próprio das palavras e 

expressões que contém. Ferraz Jr. Comenta que:  

Quando se enfrenta uma questão léxica, a doutrina costuma falar em 

interpretação gramatical. Parte-se do pressuposto de que a ordem das 

palavras e o modo como elas estão conectadas são importantes para 

obter-se o correto significado da norma. Assim, dúvidas podem surgir 

quando a norma conecta substantivos e adjetivos ou usa pronomes 
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relativos. Ao valer-se da língua natural, o legislador está sujeito a 

equivocidades que, por não existirem nessas línguas regras de rigor 

(como na ciência), produzem perplexidade. 40 

A interpretação gramatical seria, pois, a busca do significado próprio 

das palavras e expressões contidas na lei, até o ponto em que não houvesse 

necessidade de recurso a qualquer outro contexto que não a própria letra da 

lei. De certo modo, é a enunciação do óbvio: para compreender o significado 

de uma norma ou texto juridicamente relevante é necessário conhecer o 

significado que é atribuído às palavras componentes do enunciado na língua 

em que fora ele expressado, bem como as frases que com tais vocábulos são 

formadas, em sua ordem gramatical. 

As palavras possuem, nas diversas línguas, um campo relativamente 

aberto de significados e não se pode considerá-las como se possuíssem 

somente um único significado fechado para todos os seus usos. Somado a 

isso, o emprego de palavras e expressões com significado particular no 

campo dos estudos jurídicos, o que se designa por jargão técnico, torna a 

questão menos óbvia e simples. Muitos termos e expressões encontram 

divergências quanto ao seu significado e abrangência em diferentes escolas 

jurídicas, diferentes obras, decisões, etc. Assim, qualquer palavra utilizada 

pelo texto da lei admite uma pluralidade de interpretações, sendo que se 

considera como óbvia aquela que, num dado momento histórico, atinge a 

hegemonia entre os operadores e estudiosos do direito. 

Como exemplo, pode-se citar a palavra “estado”, utilizada em 

diversos textos normativos e que, quando empregada com a letra inicial 

maiúscula, é definida pelo Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa como 

“...4. país soberano, com estrutura própria e politicamente organizado”, ao 

mesmo tempo em que, ainda com letra inicial maiúscula, recebe também o 

significado de “...5. o conjunto das instituições (governo, forças armadas, 
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funcionalismo público etc.) que controlam e administram uma nação (...)”41. 

Maior quantidade de significados divergentes será encontrada se for 

considerada a forma de grafia com a inicial minúscula ou se forem 

consideradas outras fontes de atribuição de significados a tal palavra, como 

dicionários de disciplinas em especial (Dicionários de direito, de ciência 

política etc.) ou textos sobre o tema. O que se entende, portanto, como “texto 

literal da lei”, expressão usualmente utilizada para se referir à interpretação 

gramatical, encobre a opção por uma determinada gama de significados 

possíveis e pela circunscrição de um único significado em cada contexto. A 

definição de quais são os significados “corretos” é obtida a cada momento 

histórico por relações de poder mediadas pela utilização de tais significados 

pelos operadores e estudiosos do direito. 

A interpretação lógica, por seu turno, abrange a compreensão da 

norma no âmbito de um contexto que extrapola a mera aproximação 

gramatical, sem, no entanto, recorrer-se a elementos exteriores à própria 

norma legal. Trata-se da aplicação dos instrumentos cognitivos construídos 

pela disciplina denominada Lógica, em especial o raciocínio dedutivo, para a 

busca da compreensão do significado próprio da norma que se pretende 

aplicar. O recurso à interpretação lógica busca argumentos para consolidar 

determinada interpretação da letra da lei, onde os significados aceitos se 

multiplicam. Por exemplo, a compreensão de uma expressão ou termo 

utilizado em um artigo de uma lei com seu uso recorrente em outros pontos 

da mesma lei pressupõe o princípio da identidade, pelo qual a utilização é 

sempre feita com o mesmo sentido. Inconsistências devem ser investigadas 

de forma a suprir-se a imposição lógica da identidade. 

A interpretação histórica leva em consideração o contexto histórico-

social que produziu o problema jurídico cujo enfrentamento está 

consubstanciado na norma criada. Trata-se fundamentalmente de uma busca 

“arqueológica” do significado da norma, com respeito ao contexto em que ela 
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surgiu, o desafio sócio-jurídico que lhe deu ensejo e o pensamento que 

norteou sua criação. Tal busca traria à tona o significado dos termos 

empregados pela letra da lei em relação à sua aplicação aos fatos da vida, o 

que nem sempre se mostra uma operação precisa, de um lado porque a 

própria construção do percurso histórico é sujeita à interpretação e à 

multiplicidade de significados, por outro lado porque o contexto que deu 

origem à norma carrega muitas contradições, sendo que a norma produzida 

representa o produto dos embates e contradições presentes na situação de 

produção legislativa da norma, mas nem sempre é possível entender-se qual a 

relação entre tal produto e o contexto de que proveio. Também pode ser 

considerada uma forma de interpretação histórica a comparação do 

significado “originário” da norma e o contexto em que fora produzida e o 

contexto atual de sua aplicação, para verificação da adequação de sua 

aplicação com a mesma gama de interpretação. 

A interpretação sistemática busca a coerência do texto legal e cada 

uma de suas partes e expressões com o todo do repositório de onde provém o 

texto e com o todo do ordenamento jurídico. Carlos Maximiliano, sobre a 

interpretação sistemática, diz: “Confronta-se a prescrição positiva com outra 

de que proveio, ou que da mesma dimanaram; verifica-se o nexo entre a 

regra e a exceção, entre o geral e o particular, e deste modo se obtêm 

esclarecimentos preciosos.”42 A idéia de unicidade do ordenamento jurídico 

é colocada em movimento na interpretação sistemática e a coerência do 

legislador racional é invocada para a interpretação das normas em relação às 

demais normas do ordenamento e sua posição na hierarquia das normas 

legais. 
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I.3. POSITIVISMO JURÍDICO E INTERPRETAÇÃO 

 

A construção de sistemas teóricos com validade universal, exaustivos 

e especializados é uma das características do projeto moderno e funda a 

concepção hegemônica de ciência que se desenvolveu a partir do final da 

Idade Média até a Idade Contemporânea. A noção de sistema implica o 

postulado da lógica do todo, das relações entre suas partes e do todo com 

suas partes e, na concepção kantiana43, a derivação de um princípio único. A 

validade universal pretende que a razão que origina o sistema é 

compartilhada por todos e cada membro da humanidade em seu modo de ser 

dotado de racionalidade, podendo ser compreendido por todos e por todos 

alcançado o mesmo resultado se se partir dos pressupostos dados e se se 

adotar o procedimento lógico correto. Os referidos sistemas teóricos 

buscados pelo projeto moderno implicam em abarcar à exaustão um dado 

campo do conhecimento, delimitando um objeto de estudo e percorrendo 

todos os caminhos necessários e suficientes a seu conhecimento objetivo. 

Nessa última observação, verifica-se a necessária especialização de tal tipo 

de conhecimento, na medida em que a construção do objeto do conhecimento 

implica em sua separação de outros objetos de conhecimento, que serão 

abordados por outras disciplinas, num processo de especialização crescente 

em busca da exaustão do conhecimento do objeto tomado como foco do 

pensamento científico. 

É parte do projeto moderno e das exigências de sua realização a 

concepção científica do direito. Boaventura de Souza Santos observa que o 

direito desenvolveu um autoconhecimento especializado e profissionalizado 

que se define como ciência jurídica. Diz ele que o cientificismo jurídico e o 

estatismo jurídico evoluíram de forma concomitante, sendo o positivismo 
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jurídico a forma mais acabada dessa co-evolução.44 O pressuposto ideológico 

da idéia de ciência jurídica sempre foi o de que o “direito devia desconhecer, 

por ser irrelevante, o conhecimento social científico da sociedade e, partindo 

dessa ignorância, deveria construir uma afirmação epistemológica própria 

(„direito puro‟, „direito auto-referencial‟, subjetividade epistémica do 

direito‟).”45 

A construção de uma ciência jurídica revelou-se uma preocupação dos 

pensadores modernos e contemporâneos ao longo dos últimos séculos e 

encontrou uma de suas formulações mais acabadas na obra de Hans Kelsen. 

No prefácio à primeira edição de seu livro “Teoria Pura do Direito”, Kelsen 

explica que: 

“Há mais de duas décadas que empreendi desenvolver uma teoria 

jurídica pura, isto é, purificada de toda a ideologia política e de todos 

os elementos de ciência natural, uma teoria jurídica consciente da sua 

especificidade porque consciente da legalidade específica do seu 

objeto. Desde o começo foi meu intento elevar a Jurisprudência, que – 

aberta ou veladamente – se esgotava quase por completo em 

raciocínios de política jurídica, à altura de uma genuína ciência, de 

uma ciência do espírito. Importava explicar, não as suas tendências 

endereçadas à formação do Direito, mas as suas tendências 

exclusivamente dirigidas ao conhecimento do Direito, e aproximar 

tanto quanto possível os seus resultados do ideal de toda a ciência: 

objetividade e exatidão.” 46 
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O parágrafo acima revela a típica proposição positivista de fundação 

de uma ciência sobre os postulados da objetividade, da exatidão e da 

neutralidade axiológica. A pureza a que se refere Kelsen é de natureza 

metodológica e tem por pressuposto a separação entre o mundo do ser e do 

dever-ser, a depuração do objeto da ciência do direito de quaisquer outras 

coisas de diversa natureza. A referência de Kelsen é a norma positiva em 

suas diversas manifestações, não obstante o apriorismo que se pode localizar 

na concepção de derivação normativa independente dos conteúdos concretos 

da norma. Sua proposta, como expõe no capítulo I do referido livro, é 

exclusivamente conhecer seu próprio objeto, respondendo à questão do que é 

e como é o Direito. Trata-se de uma ciência do direito positivo e não lhe 

importa a questão de saber como deve ser feito o direito ou como ele deveria 

ser, o que distingue a teoria proposta da política jurídica e a caracteriza como 

ciência jurídica. Conforme comenta Marília Muricy, “Abstraído, pelo voto de 

pureza metódica, o significado concreto das normas, o pensamento 

kelseniano realiza o grande giro entre a racionalidade material (...) para a 

racionalidade formal de um 'direito autônomo'.” 47 

Somente no último capítulo do livro, após construir uma das teorias 

mais representativas do positivismo jurídico no século XX, Kelsen aborda 

uma questão delicada para sua teoria pura do direito: a interpretação. 

Constituindo-se no momento em que a norma abstrata mais se aproxima da 

realidade social onde subsiste tal norma, a interpretação pode macular a 

teoria pura com a interveniência de elementos considerados por Kelsen como 

extrajurídicos, no estrito senso de ciência jurídica. Refuta ele todos os 

métodos hermenêuticos tradicionais, dizendo-os incapazes de produzir 

verdade, enquanto proposição generalizada, dentro do campo da ciência 

jurídica. Na visão de Kelsen: “A interpretação é (...) uma operação mental 

que acompanha o processo de aplicação do Direito no seu progredir de um 
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escalão superior para um escalão inferior.”48 Distingue ele duas espécies de 

interpretação: uma primeira realizada pelo órgão que aplica o direito e outra 

que não é realizada por tal sorte de órgão, mas por uma pessoa em âmbito 

privado ou pela ciência jurídica. À primeira espécie denomina de 

interpretação autêntica e à segunda de interpretação não autêntica. 

Segundo Kelsen,  

“A norma do escalão superior não pode vincular em todas as 

direções (sob todos os aspectos) o ato através do qual é aplicada. 

Tem sempre de ficar uma margem, ora maior ora menor, de livre 

apreciação, de tal forma que a norma do escalão superior tem 

sempre, em relação ao ato de produção normativa ou de execução 

que a aplica, o caráter de um quadro ou moldura a preencher por este 

ato. (...) 

“Daí resulta que todo o ato jurídico em que o direito é aplicado, quer 

seja um ato de criação jurídica quer seja um ato de pura execução, é, 

em parte, determinado pelo Direito e, em parte, indeterminado.”49  

Nos parágrafos acima transcritos, Kelsen expõe dois elementos 

fundamentais de sua concepção de interpretação conforme a teoria pura: a 

impossibilidade de determinação absoluta do ato jurídico ou de todos os seus 

aspectos pelo direito e a idéia que ficou conhecida como moldura kelseniana, 

segundo a qual a margem de livre apreciação do aplicador do direito ou os 

diversos significados que uma norma jurídica pode assumir encontram-se 

dentro de um espaço mais ou menos largo, mas que não pode ser estreitado 

até a univocidade. 
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Kelsen identifica duas ordens de indeterminações possíveis: 1. a 

indeterminação intencional do ato de aplicação do direito, o que ocorre, por 

exemplo, no estabelecimento de uma norma geral sob o pressuposto de que a 

norma individual resultante de sua aplicação prossegue o processo de 

determinação; 2. a indeterminação não-intencional, decorrente da própria 

constituição da norma jurídica a ser aplicada, e que possui como 

determinantes a possibilidade do sentido verbal da norma não ser unívoco, da 

discrepância presumida pelo aplicador entre a vontade do legislador e a 

expressão verbal da norma e a antinomia entre normas dentro do sistema 

jurídico. 

Todos esses casos estariam englobados pela moldura kelseniana, que 

oferece ao aplicador várias possibilidades de aplicação da norma jurídica, 

sendo conforme ao direito todo o ato que se mantenha dentro desses limites 

da moldura, preenchendo-a em qualquer dos sentidos possíveis. (op. cit., p. 

366)  

Para Kelsen, não há critério com base no qual uma das possibilidades 

existentes na moldura seria preferível às demais. Daí decorre que a 

interpretação feita pelo órgão aplicador com competência para tanto, 

chamada interpretação autêntica, cria o direito a partir de ato de vontade que 

seleciona dentro – ou fora – da moldura a versão que deve ser adotada para a 

criação de uma norma jurídica, seja geral ou norma individual (sentença), 

seja ato executivo. 

Quanto à ciência jurídica, cuja interpretação não se reveste da 

característica de interpretação autêntica por não ser exarada por órgão 

aplicador do direito com competência específica para tal aplicação, Kelsen 

explica que: 

“A interpretação jurídico-científica não pode fazer outra coisa senão 

estabelecer as possíveis significações de uma norma jurídica. Como 

conhecimento do seu objeto, ela não pode tomar qualquer decisão 
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entre as possibilidades por si mesma reveladas, mas tem de deixar tal 

decisão ao órgão que, segundo a ordem jurídica, é competente para 

aplicar o Direito.”50 

Analisando a possibilidade de construção de uma dogmática 

hermenêutica sob o prisma kelseniano, Tércio Ferraz Sampaio Junior propõe 

a questão de ser possível, através da ação metódica e conforme 

procedimentos racionais, chegar o doutrinador a uma interpretação 

verdadeira, à qual responde: 

“Kelsen responde que esta hipótese é irrealizável porque, se 

admitida, estaria criando uma ilusão, a ficção da univocidade das 

palavras da norma. Entendemos: para o autor, cumpre à ciência 

jurídica conhecer o direito, descrevendo-o com rigor. Exige-se, pois, 

método, obediência a cânones formais e materiais. A ciência, assim, é 

um saber rigoroso e que, por isso, caminha numa bitola bem 

determinada e se impõe limites. Ora, se o objeto de hermenêutica são 

conteúdos normativos essencialmente plurívocos, se o legislador, 

porque age por vontade e não por razão, sempre abre múltiplas 

possibilidades de sentido para os conteúdos que estabelece, então à 

ciência jurídica cabe descrever esse fenômeno nos seus devidos 

limites. Isto é, apenas mostrar a plurivocidade. Querer, por artifícios 

ditos metódicos, ir além dessa demonstração, tentar descobrir uma 

univocidade que não existe, é falsear o resultado e ultrapassar as 

fronteiras da ciência.”51 

Nas palavras de Kelsen: 

“A interpretação jurídico-científica tem de evitar, com o máximo 

cuidado, a ficção de que uma norma jurídica apenas permite, sempre 
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e em todos os casos, uma só interpretação: a interpretação 'correta'. 

Isto é uma ficção de que se serve a jurisprudência tradicional para 

consolidar o ideal da segurança jurídica. Em vista da 

plurissignificação da maioria das normas jurídicas, este ideal 

somente é realizável aproximativamente.”52  

A passagem acima, além de explicar com clareza o pensamento de 

Kelsen quanto aos limites da ciência jurídica ao se debruçar sobre o problema 

da interpretação, revela um dado curioso: Kelsen trabalha o tempo todo com 

a idéia de que a indeterminação é inerente ao próprio ato jurídico em que o 

direito é aplicado. Porém, o final do parágrafo revela que Kelsen evita 

radicalizar a idéia de que a norma jurídica, enquanto enunciado lingüístico, é 

plurívoca em sua essência, afirmando, ao contrário que a “maioria” das 

normas jurídicas apresenta plurissignificação, o que implicaria dizer que 

algumas normas possuem um único significado possível. 

Ora, os estudos da linguagem revelam que o significado de qualquer 

enunciado lingüístico não pode ser considerado como unívoco, possuindo 

sempre diversos planos de significação. Carlos Maximiliano, com sua 

peculiar capacidade de síntese e simplificação, observa que: 

“Os domínios da Hermenêutica se não estendem só aos textos 

defeituosos; jamais se limitam ao invólucro verbal: o objetivo daquela 

disciplina é descobrir o conteúdo da norma, o sentido e o alcance das 

expressões do Direito. Obscuras ou claras, deficientes ou perfeitas, 

ambíguas ou isentas de controvérsia, todas as frases jurídicas 

aparecem aos modernos como suscetíveis de interpretação. (...)  

“Nítida ou obscura a norma, o que lhe empresta elastério, alcance, 

dutilidade, é a interpretação.” 53 
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A hipótese, portanto, da existência de normas com sentido unívoco é 

de ser recusada, prevalecendo aquela de que qualquer norma possibilita, em 

cada momento e de um momento a outro, diversas possibilidades de 

abordagem, interpretação e aplicação, conforme prevê a moldura kelseniana. 

O problema da possibilidade de apropriação pela ciência do direito do 

fenômeno da interpretação e aplicação, sem a renúncia à aproximação 

metodológica capaz de delimitar possibilidades em que se busque um 

consenso sobre o caminho a ser adotado, resta não resolvido por Kelsen e 

permanece como o desafio kelseniano, objeto de estudos e debates intensos 

no decorrer do século XX. 

Carla Faralli, referindo-se à crise do modelo juspositivista “na versão 

hartiana” nas últimas décadas do século XX, observa que: 

Nos últimos quarenta anos assistimos a uma dissolução progressiva 

das escolas e correntes consolidadas, e em decorrência disso já não é 

muito útil, por exemplo, a distinção clássica entre jusnaturalismo, 

juspositivismo e realismo jurídico, que por muito tempo permitiu que 

nos orientássemos entre as posições dos diversos autores, mesmo que 

de maneira às vezes um pouco esquemática e forçada. 54 

A autora prossegue dizendo que as duas teses centrais em que se 

apoiava o positivismo jurídico foram questionadas pelo debate 

contemporâneo, o que levou à abertura do direito simultaneamente para o 

mundo dos valores ético-políticos e para o mundo dos fatos. 55 

As diversas abordagens da questão da interpretação da norma legal, 

não obstante, sempre que insistem nos pressupostos da separação entre 

sujeito e objeto, dogma no pensamento positivista, conduzem novamente ao 

desafio kelseniano. 
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Para enfrentá-lo, Tércio Ferraz propõe a analogia com a tradução. 56 

Em primeiro lugar, refuta ele a possibilidade de recurso à teoria tradicional 

da tradução, que diz da busca em ambas as línguas consideradas do objeto da 

representação. A idéia da busca desse objeto comum é intuitiva, mas não 

condiz com a realidade da tradução. Na verdade, somente se poderá atingir o 

objeto representado na língua de destino após a efetivação da tradução e não 

antes dela. Ou seja, não é possível passar-se da língua original ao objeto e do 

objeto à língua de destino, posto que o objeto, enquanto representação, 

somente existe na própria língua. 

Do mesmo mal padece a teoria idealista, que pensa a tradução como 

uma passagem da língua de origem ao pensamento do falante daquela língua 

diante da expressão a ser traduzida e buscar na língua de destino a expressão 

que produz o mesmo pensamento. Como não existe possibilidade de 

verificação do pensamento não articulado em linguagem, somente após a 

tradução é que se pode acessar o pensamento contido na expressão traduzida. 

Compara Tércio Ferraz essas duas correntes de concepção da tradução 

com as correntes objetivista e subjetivista da interpretação jurídica. A teoria 

idealista seria equivalente à tese da busca interpretativa da mens legislatoris 

ou da voluntas legislatoris, que poderia ser refutada com os mesmos 

argumentos acima, eis que somente pela interpretação é que se poderia 

aproximar da intenção do legislador e não o contrário. A corrente objetivista 

incorre em problema semelhante, na medida em que “...não se vai primeiro à 

própria realidade, aos fatores objetivos reais e atuais, para depois atingir o 

sentido prescritivo das palavras da norma, pois antes se alcança o sentido 

normativo desta (se interpreta) e só depois se verificam os (normativamente) 

relevantes fatores sociais.” 57 
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Frente ao dilema colocado, o autor propõe o recurso à noção de uso 

competente da língua e de poder de violência simbólica, ressaltando aspectos 

das teorias da argumentação jurídica e da sociologia do direito como forma 

de abordar a problemática atual da interpretação do enunciado jurídico. 

Conclui dizendo que: “A interpretação não é verdadeira nem por fidelidade 

ao pensamento do legislador nem por fidelidade aos fatores objetivos da 

realidade, mas na medida em que serve congruentemente a uma relação de 

poder de violência simbólica. É um discurso de poder ou de para-poder.” 58 

Do fragmento acima, verifica-se que seu autor chama atenção para as 

relações de poder, que, de forma ampla, podem ser também definidas como 

relações políticas, envolvidas na questão da interpretação da norma jurídica 

e, genericamente, nas próprias formulações sobre uma ciência hermenêutica. 

Como tal, a ciência jurídica, no contexto das ciências humanas, como é incito 

à ciência moderna, somente pode encaminhar as discussões através da análise 

dos fenômenos verificados, entendendo-se a si mesma como partícipe desse 

quadro de disputa pelo poder simbólico e compreendendo sua falibilidade e o 

caráter provisório de suas formulações e conclusões. 

Essa formulação apresenta-se como uma aproximação crítica da 

ciência da interpretação, sem a pretensão acrítica de localizar, em dada 

corrente ou escola, a verdade absoluta sobre o tema. 
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II. A ANALOGIA COMO MEIO DE AUTO-INTEGRAÇÃO E 

PREENCHIMENTO DAS LACUNAS NO SISTEMA 

JURÍDICO 

II.1 O SISTEMA JURÍDICO: COMPLETUDE E LACUNAS 

O desenvolvimento histórico do conceito de sistema jurídico e a 

consolidação moderna dos ordenamentos jurídicos dos Estados nacionais 

conduzem à idéia de exclusividade e exaustividade dos ordenamentos 

jurídicos estatais. A preeminência da norma posta pelo Estado legislador 

como fonte de direito consolida-se com a estruturação do Estado moderno, 

ganhando especial força no contexto das monarquias absolutistas e do Estado 

burocrático contemporâneo. 

A opinião ora expressada é compartilhada por praticamente todos os 

historiadores do direito. Gilissen, por exemplo, comenta que:  

“Na época moderna, a lei desempenha um papel muito mais 

importante do que na Idade Média. Assiste-se a um crescimento 

sensível do papel da lei como fonte de direito, a ponto de esta ter 

eliminado quase inteiramente o costume ainda antes da Revolução 

Francesa. Este fenómeno resulta da evolução geral do direito numa 

sociedade cada vez mais individualista, na qual o papel social, 

político e jurídico da família e dos grupos privilegiados diminui 

constantemente. O desenvolvimento do saber e, sobretudo, da escrita, 

favorecem a lei em detrimento do costume. Mas a preponderância da 

lei é, antes de mais, consequência do reforço do poder dos soberanos: 

uma vez que a monarquia se tornou absoluta, em certos países, todos 

os poderes estão nas mãos do príncipe; este procura unificar o direito 

do seu país e suprimir os particularismos costumeiros com a ajuda de 
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uma actividade legislativa que invade cada vez mais domínios.”59  

Este mesmo autor, acerca da preponderância do legislado no âmbito 

do direito após a Revolução Francesa, comenta que:  

“...Robespierre teria querido apagar da língua francesa a palavra 

„jurisprudência‟, pois „num Estado que tem uma constituição, uma 

legislação, a jurisprudência dos tribunais não é outra coisa senão a 

lei‟. Ele colhera esta ideia em Montesquieu, que via nos juízes „a boca 

que pronuncia as palavras da lei‟.”60  

Nesta mesma linha de pensamento, referindo-se já ao estado 

burocrático instituído pelo advento da era napoleônica na Europa, Kaufmann 

observa que:  

“O século XIX trouxe a vitória da ideia de lei, já preparada pela nova 

concepção do Estado de Jean Bodin. (...) As sociedades complexas 

com uma economia desenvolvida exigem um elevado grau de 

segurança jurídica; esta não pode, porém, ser assegurada pelos 

sistemas de direito natural tradicional por serem necessárias leis 

gerais e abstractas.”61 

Assim, a partir do século XIX, observa-se a consolidação do direito 

estatal escrito como fonte mais importante das normas jurídicas, em boa parte 

dos Estados europeus, com a crescente sistematização do conceito de 

ordenamento jurídico e sua pretensão de exclusividade e exaustividade. 

A idéia de que o ordenamento jurídico é exaustivo, ou seja, cobre 

todas as circunstâncias juridicamente relevantes, conduz ao dogma da 
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completude do ordenamento jurídico. O dogma da completude pode ser 

enunciado como a característica do ordenamento jurídico de sempre possuir 

uma resposta para cada caso apresentado à sua regulação, não se admitindo 

que uma controvérsia de natureza jurídica seja considerada insolúvel por falta 

de norma que a regule. Entende-se, assim, por completude “a propriedade 

pela qual um ordenamento jurídico tem uma norma para regular qualquer 

caso”. 62 Ou também pode ser definida como a inexistência de lacunas, ao 

menos, segundo parte da doutrina, de lacunas que não possam ser 

preenchidas através dos instrumentos hermenêuticos próprios. O 

ordenamento é completo quando o juiz sempre pode encontrar nele uma 

determinada norma para regular qualquer caso que se lhe apresente à decisão: 

“...não há caso que não possa ser regulado com uma norma tirada do 

sistema.”63  

O dogma da completude do ordenamento jurídico compreende a 

proibição do Estado julgador, na pessoa do juiz, recusar-se a oferecer uma 

solução para litígio trazido ao seu conhecimento por alegação de não 

existência de lei a regular o caso. Na legislação brasileira tal proibição é 

explícita na Lei de Introdução ao Código Civil (artigo 4º)64, no Código de 

Processo Civil (artigo 126)65 e, especificamente no âmbito trabalhista, na 

Consolidação das Leis do Trabalho (artigo 8º)66. 
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Fazem parte da idéia de completude do ordenamento jurídico o dogma 

da não contradição ou da proibição de antinomias e o dogma da relevância de 

todas as previsões normativas, compondo o quadro do que se convencionou 

denominar de dogma do legislador racional. 

O problema das lacunas no ordenamento jurídico e de seu 

preenchimento por parte do intérprete insere-se, portanto, nesse quadro e está 

intrinsecamente ligado à idéia de legislador racional. 

Conforme comenta Emilio Betti: 

“O fenômeno designado como „lacuna‟ é sempre aquele de uma 

deficiência ou incoerência da disciplina legal, percebida mediante 

uma comparação entre as partes desta ou entre ela e sua finalidade: 

deficiência ou incoerência que propõe – junto com uma aporia 

característica – o problema de integrar as partes no todo ou de 

restabelecer a coerência das avaliações normativas no seu contexto. 

Problema esse que, disposto no cânone hermenêutico da totalidade, 

deve ser qualificado como „sistemático‟ no sentido de Savigny, seja 

porque se trata daquela coerência interior e daquela concatenação, 

que condensam na unidade do todo cada instituto e preceito jurídico, 

seja porque se trata de coerência não puramente lógica, mas 

orgânica e teleológica, que se reafirma por auto-integração e provém 

de uma intuição total da natureza e da finalidade prática das relações 

                                                                                                                                               
decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros princípios e 
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852-I da CLT, acrescentado pela Lei nº 9.957/2000, que introduziu o procedimento sumaríssimo. Diz 

o referido artigo: A sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, com resumo dos fatos 

relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. § 1º. O juízo adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e as exigências do bem 
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reguladas e daquelas afins.”67 

Betti reafirma a localização do problema das lacunas no âmbito das 

discussões sobre o caráter sistemático do ordenamento jurídico e os dogmas 

da completude lógica, da universalidade e da racionalidade do legislador. 

Observa o autor, no entanto, que não se trata propriamente de completude, 

mas de coerência, nem propriamente de universalidade, mas de certa 

totalidade que impõe ao intérprete a exigência de integração.68 Certo está que 

se o dogma da completude fosse absoluto, assim como a universalidade do 

direito posto, não se poderia falar em lacuna no ordenamento jurídico, eis que 

teria ele a resposta positivada para cada caso que lhe fosse posto à análise, o 

que recai na proposta juspositivista de considerar de forma radical a 

bipolaridade das disposições normativas: proibido – não proibido/permitido; 

obrigatório – facultativo; legal – ilegal; etc. A posição adotada por Betti 

representa bem essa necessária relativização das propostas positivistas, 

mesmo entre os positivistas, para que se possa contemplar de forma mais 

completa o universo jurídico, nele integrando o conceito de justiça e a 

abertura para o mundo dos fatos.  

Miguel Reale69 já chamara a atenção para a abertura necessária do 

direito ao mundo dos fatos e dos valores e para o fenômeno jurídico como 

um fenômeno tridimensional, sendo que a tríade fato-valor-norma jurídica é 

indissolúvel, não havendo como segregar cada uma dessas dimensões do 

direito, ainda que cada disciplina dentro das ciências humanas e cada 

disciplina em que se subdivide a ciência jurídica possa privilegiar, no 

momento da análise, um dos elementos da tríade. 

Considerando-se o locus do problema da incompletude do sistema 
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frente aos casos concretos que se lhe apresentam, insta, em primeiro lugar, 

indagar sobre a questão atinente à ocorrência de lacunas na lei ou no direito. 

A denominação implica distinção entre lei e direito e traz em seu bojo idéias 

oriundas de diferentes concepções do universo jurídico. Se for considerado 

que o direito é uma forma de abordar qualquer fato da realidade sob 

determinada perspectiva, sendo a lei apenas parte do direito, o conceito de 

lacuna incorreria na aceitação de que determinados fatos são estranhos ao 

direito e alheios ao mundo jurídico, não merecendo sua atenção. Tudo o que 

for juridicamente relevante terá uma maneira de ser abordado pelo direito. 

Todas as correntes jusnaturalistas adotam esta acepção. Poderia ocorrer 

lacuna na lei escrita, a ser suprida pelas demais fontes de direito. Porém, a 

idéia de que direito e lei identificam-se, faz com que a idéia de lacuna na lei 

seja sobreposta à de lacuna no direito, ocasionando uma crise a ser submetida 

à inspeção do jurista para a decisão do caso concreto. Essa forma de 

raciocinar é mais própria dos modelos juspositivistas. 

Conforme comenta Maria Helena Diniz, refletindo, com base nas 

idéias de Tércio Sampaio Ferraz Jr., sobre a existência de lacunas na lei ou 

no direito: 

“A expressão “lacunas da lei” indica uma diferenciação entre lei e 

direito. À medida, entretanto, que se reduz o direito à lei, tal diferença 

desaparece, e o termo “lacuna do direito” é assimilado ao da 

“lacuna da lei”. Porém, ainda que não se assuma um legalismo 

estrito, a expressão “lacuna” não deixa de estar ligada a um corpo 

normativo. De forma que a primeira questão que cumpre resolver é a 

do sentido e da possibilidade da lacuna num sistema de normas.  

“Esta questão traz, em seu bojo, o problema lógico da completude ou 

da incompletude do sistema, assim como o de saber se o problema 

jurídico da lacuna é uma questão processual, ou seja, que só surge no 
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momento da aplicação de uma ordem normativa a um caso dado.”70 

Sob o ponto de vista da escola positivista de vertente kelseniana a 

questão da lacuna é um falso dilema. Kelsen afirma que a questão 

fundamental na apreciação da teoria das lacunas são as circunstâncias em que 

se apresentam tais lacunas no direito. Seria uma lacuna, pela teoria 

tradicional, a inexistência da premissa necessária, a norma geral, a estribar o 

silogismo jurídico que levaria à conclusão da classificação jurídica do 

comportamento em apreço. Diz ele que:  

“Essa teoria é errônea, pois funda-se na ignorância do fato de que, 

quando a ordem jurídica não estatui qualquer dever de um indivíduo 

realizar determinada conduta, permite essa conduta. A aplicação da 

ordem jurídica vigente não é, no caso em que a teoria tradicional 

admite a existência de uma lacuna, logicamente impossível. Na 

verdade, não é possível, neste caso, a aplicação de uma norma 

jurídica singular. Mas é possível a aplicação da ordem jurídica – e 

isso também é aplicação do Direito.”71 

Para o pensamento de Kelsen, portanto, a proposição tradicional de 

que existem eventuais lacunas na ordem jurídica que devem ser colmatadas 

pela atuação do intérprete é falsa. Não havendo norma explícita que proíba 

ou obrigue a determinada ação, tal ação deve ser considerada simplesmente 

permitida. Conclui Kelsen: 

“Que os habituais meios de interpretação do argumentum a contrario 

e da analogia são completamente destituídos de valor resulta já 

abundantemente do fato de que os dois conduzem a resultados opostos 
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e não há qualquer critério que permita saber quando deve ser 

empregado um e quando deve ser utilizado o outro.”72 

A Teoria Pura, portanto, refuta a existência de lacunas no 

ordenamento jurídico e os métodos tradicionais de suprimento de tais 

lacunas, bem como a consideração como um método lógico-racional de 

obtenção do significado da norma ou de critérios para sua aplicação as 

operações assimiladas à analogia pelas escolas tradicionais. Para Kelsen, a 

norma especifica o que é proibido e o que é obrigatório, sendo todo o resto 

facultativo. A proposição é típica do pensamento liberal clássico e 

influenciou o direito de forma muito profunda, sobretudo nos ramos penal, 

tributário e civilista. 

A grande maioria dos autores, na atualidade, não ignora a situação em 

que não se encontra no ordenamento jurídico uma determinada norma a 

regular caso da vida real trazido a análise pelo Poder Judiciário, situação em 

que se configura a assim chamada lacuna e seus meios de preenchimento. 

Aldemiro Dantas observa que: 

“No sistema fechado (...) inexistiriam lacunas, constituindo o 

chamado postulado da plenitude hermética do Direito. O sistema 

jurídico concebido como aberto, ao contrário, é necessariamente 

incompleto, estando sempre pronto para receber novas normas sem 

que sua estrutura sofra qualquer alteração. Essa concepção de 

sistema aberto mostra o Direito como uma realidade extremamente 

complexa, composta de várias dimensões normativas, fáticas e 

axiológicas, as quais formam um conjunto ordenado que 

constantemente precisa se abrir para receber novos objetos (novas 

normas), vez que não contém soluções expressas para determinados 

casos (ou seja, possui lacunas), e essas normas a serem recebidas 
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contêm soluções para tais casos. Portanto, a expressão lacuna está 

umbilicalmente ligada à qualidade de incompletude  do sistema.”73 

Por certo que, no caso dos ramos do direito em que a legalidade estrita 

e a tipicidade são mais do que desejáveis, mas sim necessárias, como no 

direito penal ou no direito tributário, prevalece a tentação de fazer valer as 

idéias kelsenianas. Em tais ramos, a lógica binária estrita, com a proposição 

de que aquilo que não é proibido nem obrigatório é facultativo, bem como a 

tipificação da conduta delituosa ou do tributo a ser cobrado, sua base de 

incidência e seu fato gerador, é muito freqüentemente aplicada, não obstante 

não se possa reduzir toda a atividade judicial em tais ramos do direito a essa 

aplicação binária e mecânica. 

No entanto, quando se trata de decidir questões surgidas entre 

particulares, a legalidade ou ilegalidade de dado comportamento de uma 

parte deve ser referida à obrigação da parte contrária em aceitar ou suportar 

as conseqüências do ato ou omissão de outrem. A parcela de liberdade de que 

cada qual deve abrir mão para a convivência em sociedade é instituída, no 

mais das vezes, pelo senso comum, sendo que, em muitos casos, encontra-se 

regulada pelo direito positivado em normas escritas. Porém, a realidade é 

dinâmica e novas situações surgem a cada momento, não havendo 

possibilidade ou mesmo plausibilidade de normatização de todos e de cada 

um dos eventos possíveis de gerar controvérsias entre partes na vida social. 

Neste caso, a aplicação mecânica do princípio binário proibido/não proibido 

ou obrigatório/facultativo deixa de ser juridicamente aceitável, por não 

atingir os padrões mínimos de justiça e pacificação social. Os conflitos de 

interesse entre particulares ultrapassam os limites do normatizado pelo 

direito escrito e, freqüentemente, mesmo do direito consuetudinário, 

desafiando a aplicação do direito a situações inéditas, oriundas das 

modificações nas relações sociais. 
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Em situações dessa natureza se faz presente o conceito de lacuna, 

razão pela qual tal conceito prossegue sendo de fundamental importância 

para a atividade judicial. 

Fixada a crença na existência de lacunas na lei que devem ser 

preenchidas pelos instrumentos hermenêuticos aplicáveis ao direito e 

verificada sua localização no âmbito do ordenamento jurídico 

contemporâneo, resta discutir as formas de integração disponíveis para 

preenchimento de tais lacunas. A doutrina é praticamente unânime em indicar 

o raciocínio por analogia como o principal veículo pelo qual pode ser 

realizada a auto-integração do sistema normativo, com o preenchimento de 

lacunas que nele venham a ser constatadas. Assim, no capítulo seguinte, 

serão analisados os aspectos principais do raciocínio por analogia na 

interpretação da lei. 
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II.2 O RACIOCÍNIO POR ANALOGIA 

Ainda que Savigny tenha negado valor ao pensamento por analogia na 

interpretação e na aplicação do direito, a aplicação prática de tal forma de 

raciocínio jurídico prosseguiu sendo de grande importância para a doutrina e 

para a jurisprudência. 

No âmbito da filosofia geral, o termo analogia possui dois 

significados fundamentais. O primeiro significado representa seu sentido 

próprio e restrito advindo de seu uso na matemática, equivalente a proporção 

e que indica igualdade de relações. Em um segundo significado, o termo traz 

o sentido de extensão provável do conhecimento pelo recurso a semelhanças 

genéricas que se podem aduzir entre situações diversas. 74  O primeiro 

significado foi o empregado pelos filósofos gregos, como Platão e 

Aristóteles, sendo que ainda hoje é o sentido adotado pela lógica e pelas 

ciências exatas. A filosofia medieval empregou o termo analogia em sentido 

intermediário entre um e outro dos significados acima, sendo que a filosofia 

moderna e a contemporânea empregam o termo de forma mais acentuada no 

segundo sentido. 

O segundo sentido do termo analogia acima enunciado já era 

explorado pelos filósofos antigos, mas eles se referiam a tal operação de 

comparação como procedimento por semelhança. Os filósofos modernos 

empregaram largamente a analogia como forma de raciocínio filosófico e 

desenvolveram sua utilização na segunda acepção indicada.  

No âmbito do direito, o termo analogia é atualmente empregado 

preponderantemente com o segundo sentido, sendo historicamente recente o 

emprego do termo analogia para descrever o procedimento que atualmente 

designa. Porém, não era estranho ao direito romano e medieval o 

procedimento analógico. Com base em fragmento de Juliano que faz 
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referência à regulação de casos similares, os glosadores e comentaristas 

medievais formularam o princípio de uma doutrina da extensio legis, da qual 

o argumentum a simili era um dos instrumentos. 75  Bobbio observa que o 

termo analogia, para indicar a extensão sobre a base da semelhança dos 

casos, passou a ser usado somente por volta do final do século XVIII, 

derivado da expressão analogia iuris, que indicava a conexão lógica das 

normas do ordenamento com a finalidade de eliminar a antinomia e de 

construir o sistema. Mais tarde, dessa expressão derivou a expressão 

analogia legis indicando o procedimento utilizado para colmatar as lacunas 

do ordenamento. Savigny distingue a analogia da interpretação propriamente 

dita, reservando à analogia o papel de socorro contra a falta de lei a regular 

dado caso mediante recurso à unidade orgânica do direito. 

A expressão analogia iuris implica o procedimento de auto-integração 

realizado com base nos princípios gerais que se podem extrair do 

ordenamento jurídico como um todo e equivale, atualmente, ao emprego dos 

princípios gerais de direito na solução dos casos que não encontram 

regulamentação específica no direito posto. A expressão analogia legis é 

aquela que parte de uma norma posta em particular para a solução de caso 

não expressamente regulado, mas similar àquela regulado por tal norma, 

sendo o sentido de analogia mais empregado atualmente em direito. 

Em seu sentido atual na dogmática jurídica, analogia, portanto, é uma 

operação realizada pelo intérprete do direito mediante a qual se atribui a um 

caso ou a uma matéria que não encontra uma regulamentação expressa no 

ordenamento jurídico, a mesma disciplina prevista pelo legislador para um 

caso ou para uma matéria similar. 

A formulação lógica do raciocínio por analogia apresenta-se da 

seguinte forma: M é P; S é semelhante a M; portanto, S é P. Sua estrutura 

lógica é similar ao silogismo. Porém, sua proposição menor funda-se na 

semelhança e não na identidade, o que leva à situação de que, enquanto no 
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silogismo a conclusão é sempre necessária, no raciocínio por analogia a 

conclusão somente poderá ser considerada exata se a semelhança verificada 

for relevante para a comparação que se faz. Em outras palavras, a semelhança 

relevante é aquela que constitui condição ou razão suficiente para que se 

atribua determinado predicado à entidade comparada. 

Pode-se dizer, ainda, que, ao contrário dos procedimentos clássicos da 

dedução, que parte do geral para o particular, e da indução, que parte do 

particular para o geral, o raciocínio por analogia parte do particular para o 

particular, no caso específico da analogia legis, característica que conferiu a 

ele a condição de raciocínio autônomo, pelos lógicos medievais. Os lógicos 

modernos, por seu turno, consideram-no uma forma de indução imperfeita, 

que conduz a conclusão provável e não certa. Muitos consideraram o 

raciocínio por analogia um falso raciocínio, porque contém um quaternio 

terminorum, ou seja, os termos do raciocínio não são três, como no 

silogismo, mas quatro, porquanto inclui a proposição da razão suficiente para 

validação do raciocínio. 

O princípio de validade lógica do raciocínio por analogia teria, desse 

modo, a seguinte formulação: sendo S similar a P, pode-se concluir que, M 

sendo P, S é P, se e somente se S possui em comum com M uma propriedade 

tal que seja a razão suficiente pela qual M é P. 

Assim, no meio do caminho do raciocínio por analogia para o 

emprego de uma dada norma a caso similar não expressamente regulado 

existe uma operação que implica julgamento através da aplicação de um juízo 

de valor. Tal juízo de valor atribui suficiência ou não à propriedade em 

comum que possuem os casos considerados, o regulado e aquele não 

expressamente regulado para o qual se busca a solução, de forma que 

considera, enfim, possível ou não a aplicação da norma por analogia. Um 

juízo de valor guarda certa dose de arbitrariedade e resulta de uma 

interpretação com poucas possibilidades de ser radicada em dados puramente 

objetivos, de sorte que nem todos que se debrucem sobre o mesmo problema 
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hão de chegar, necessariamente, à mesma solução. O que é razão suficiente 

para a aplicação de uma norma a caso por ela não explicitamente regulado, 

por analogia, pode não ser razão suficiente para tal aplicação para outro 

intérprete. 

Tércio Sampaio Ferraz Jr. classifica a analogia como um instrumento 

quase-lógico, que exige uma valoração e que apresenta dificuldades ao 

adentrar ao processo um juízo de valor, posto que se transferem as qualidades 

de uma estrutura para outra estrutura. 

Sua força persuasiva depende, assim, da capacidade de o intérprete 

argumentar, com maior ou menor êxito, que a semelhança tem 

fundamento no próprio sistema, na ordem jurídica, no seu telos etc. 

Esta relativa imprecisão do raciocínio [por analogia] e sua 

dependência de juízos empíricos e de valor é que torna a analogia, às 

vezes, suspeita, donde a sua proibição em certos âmbitos normativos 

(no Direito Penal, por exemplo, salvo quando favorece o incriminado 

- analogia in bonam partem) 76. 

A verificação da possibilidade do raciocínio por analogia e a 

demonstração lógica de sua validade não lhe confere, de plano, validade 

jurídica. No âmbito da doutrina positivista, é válido afirmar-se que o 

fundamento de validade jurídica do raciocínio por analogia em um 

determinado sistema jurídico somente pode ser encontrado em uma norma 

que pertença a tal sistema. 

Atualmente, alguns ordenamentos jurídicos possuem norma explícita 

validando e permitindo, ou mesmo impondo, o emprego da analogia na 

decisão judicial. É o caso da legislação brasileira. O artigo 4º da Lei de 

Introdução do Código Civil estabelece que, sendo a lei omissa, o juiz decidirá 
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o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de 

direito. 

No âmbito do direito do trabalho, o artigo 8º da CLT77 dispõe que, nas 

decisões em âmbito administrativo ou judicial trabalhista, na falta de 

disposições legais ou contratuais, serão aplicadas a jurisprudência, a 

analogia, a eqüidade e outros princípios e normas gerais de direito, em 

especial do Direito do Trabalho. Prevê, ainda, o emprego dos usos e 

costumes, do direito comparado e do direito comum, considerado como fonte 

subsidiária do Direito do Trabalho no que não for incompatível com os 

princípios fundamentais do Direito do Trabalho. 

Assim, seja por norma advinda das regras gerais de hermenêutica 

previstas pelo direito comum, seja por norma específica da legislação 

trabalhista, a analogia é meio válido e legal de fundamentação das decisões 

na Justiça do Trabalho. 

Porém, ainda que não haja norma explícita prevendo o emprego e a 

validade da analogia, a norma que autoriza seu emprego pertence ao gênero 

de normas implícitas do sistema, da mesma ordem da norma que proíbe a 

antinomia. Tanto quanto o pressuposto de coerência lógica do ordenamento 

jurídico não admite que o mesmo caso seja regulado por duas normas que 

regulam o caso em sentido contrário uma da outra, tampouco admite a 

regulação de um caso e a exclusão de outro a ele similar. Portanto, mesmo 

quando não se encontra a regra expressa em lei escrita, é certa a existência 

em todo o ordenamento jurídico que se estruture como tal de uma norma 
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implícita que permite – ou mesmo impõe – o emprego da analogia como 

forma de preenchimento das lacunas do ordenamento. 

Verifica-se, dessa forma, que o reconhecimento da analogia como 

procedimento juridicamente lícito ou mesmo obrigatório sustenta-se sobre o 

postulado do legislador racional. Não seria razoável supor que o legislador 

não aplicasse a um caso não previsto pela lei, mas similar a outro nela 

previsto, a mesma disciplina, caso se constate que a semelhança constitui-se 

na razão suficiente da regulação do caso paradigmático. 

Ainda que não de forma unânime, a doutrina distingue a analogia 

propriamente dita de outros procedimentos próximos, quais sejam, a indução 

amplificadora ou analogia iuris e a interpretação extensiva. 

A analogia iuris, além do que sobre já se disse acima, em 

contraposição à analogia legis, de que se vem tratando, representa não o 

recurso à semelhança do caso não regulado com caso regulado por uma 

norma em particular, mas sim a indução, partindo-se de várias normas 

existentes, de princípios gerais que, por sua vez e por procedimento dedutivo, 

restam aplicados ao caso não explicitamente regulado. 

A interpretação extensiva é geralmente entendida como forma de 

interpretação em que não se cria nova norma jurídica, como seria o caso na 

analogia, mas sim se estendem os significados atribuídos aos termos 

nominais previstos na norma de sorte a alcançar casos que não seriam 

propriamente explícitos nela. A teoria hermenêutica tradicional considerava 

necessária e certa a distinção. Carlos Maximiliano afirma categoricamente: 

“...não ser lícito equiparar a analogia à interpretação extensiva. 

Embora se pareçam à primeira vista, divergem sob mais de um 

aspecto. A última se atém „ao conhecimento de uma regra legal em 

sua particularidade em face de outro querer jurídico, ao passo que a 

primeira se ocupa com a semelhança entre duas questões de direito‟. 
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Na analogia há um pensamento fundamental em dois casos concretos; 

na interpretação é uma idéia estendida, dilatada, desenvolvida, até 

compreender outro fato abrangido pela mesma implicitamente.” 78 

Castanheira Neves adverte, porém, que: 

“A distinção entre a interpretação extensiva e a analogia, que o 

pensamento metodológico tradicional admitia como 

metodologicamente válida e em que insistia ainda por razões jurídico-

funcionais (...) veio a revelar-se fortemente problemática com a 

revisão metodológica do problema de interpretação (...) e da concreta 

realização do direito, em termos de se tender hoje, contra aquela 

posição tradicional, a considerá-la metodologicamente impossível.” 79 

É recorrente na doutrina a construção da tese de vedação da aplicação 

da analogia no caso do direito excepcional, do direito penal, exceto em prol 

do acusado, e em matéria tributária. No caso do direito excepcional, por se 

tratar de norma que subtrai à norma geral um caso em particular, não deve ser 

ampliada sua esfera de aplicação. A explicação lógica para tal proibição 

adviria de que a norma geral é fundada na racionalidade do direito, portanto 

passível de extensão, ao passo que o direito excepcional é fundando num 

juízo de utilidade e encontra-se no ordenamento pelo ato de autoridade que o 

institui. 

No caso do direito penal e do direito tributário, a vedação de 

utilização da analogia está ligada à desconfiança quanto à imparcialidade que 

o Estado – personificado nos governantes e nos representantes do Judiciário 

– possa apresentar ao enfrentar casos que conflitem interesses do Estado ou 

                                                 

78
  MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2006.  p. 175. 

79
  NEVES, A. Castanheira.  Metodologia jurídica: problemas fundamentais.  Coimbra: Editora da 

Universidade de Coimbra, 1993. p. 265. 



72 

de seus governantes com os interesses da sociedade civil. A história é rica de 

exemplos de utilização do direito penal como forma de manutenção do poder 

por parte de um grupo ou de um indivíduo. Assim, se retirada a garantia 

construída ao longo do desenvolvimento do Estado liberal burguês de 

tipificação estrita e anterior em matéria penal, a possibilidade de arbítrio 

cresce consideravelmente. 

Nesse mesmo esteio, a gula tributária do Estado poderia encontrar-se 

sem freios caso não houvesse a previsão da tipicidade e da anterioridade 

tributárias. Do caso do direito tributário também pode ser dito o mesmo que 

se disse acima sobre o direito penal. Também rica é a história de casos em 

que determinado Estado ou grupo dominante em um dado Estado utilizou-se 

do excesso de exação para o domínio político sobre outro grupo ou para 

punição de pessoas ou grupos de pessoas não partidárias do mesmo grupo 

detentor do poder. 

Note-se que se trata de direitos fundamentais, alçados à condição de 

direitos humanos pela ideologia liberal burguesa e que representam 

fundamentos do estado democrático de direito, razão pela qual a vedação da 

aplicação da analogia em tais casos é bastante justificável. 

A doutrina tradicional entende, porém, que tal vedação não se aplica à 

interpretação extensiva, por não criar ela nova norma, mas apenas 

“descobrir” a “verdadeira” amplitude do alcance da norma. A discussão mais 

acima enunciada entre os teóricos que consideram a distinção entre ambas e 

os que consideram inexistir tal distinção prende-se muito à questão das 

vedações de aplicação da analogia. Castanheira Neves entende aplicável a 

analogia em quaisquer casos, confiando nas instâncias político-sociais de 

interpretação e aplicação do direito como reguladoras de possíveis arbítrios e 

acreditando que os benefícios, para o direito como um todo, de tal 

abrangência da aplicação da analogia seriam maiores que os riscos de sua 

utilização. 
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Discutindo as aproximações e diferenciações entre analogia, 

interpretação extensiva e analogia iuris – ou mais propriamente, indução 

amplificadora – Tércio Sampaio Ferraz Jr. observa que: 

“De qualquer modo, os três procedimentos até agora referidos 

mostram casos de decodificação conforme um código fraco. Na 

analogia, o juízo empírico de semelhança e o juízo de valor sobre a 

maior importância das coincidências em face das diferenças 

introduzem na norma um elemento de flexibilidade conotativa e 

denotativa que permite ao intérprete o exercício de seu poder de 

violência simbólica. Na indução amplificadora, a decodificação 

conforme um código fraco é ainda mais perceptível. Já na 

interpretação extensiva, a interpretação parece mais presa à 

codificação que acompanha a norma. Por isso, por razões de controle 

de poder de violência simbólica do intérprete, esta parece mais 

aceitável. Daí a tendência mais geral, na doutrina, em excluí-la dos 

meios de integração e considerá-la, por presunção, admissível em 

casos em que a analogia (legis e juris) é afastada.” 80 

Alberto Xavier, tratando da legalidade e da tipicidade da tributação, 

afasta a possibilidade de ampliação dos efeitos da lei tributária por 

mecanismos de analogia e interpretação extensiva sustentando que: “O 

princípio da tipicidade ou da reserva absoluta de lei tem como corolários o 

princípio da seleção, o princípio do numerus clausus, o princípio do 

exclusivismo e o princípio da determinação ou da tipicidade fechada.” 81 

Observa-se, aqui, a possibilidade implícita do uso da analogia e da 

interpretação extensiva em prol do contribuinte, à semelhança do que ocorre 

no direito penal. 
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Baseado no postulado da completude do ordenamento jurídico e no 

dogma do legislador racional, o uso do raciocínio por analogia como forma 

de auto-integração do ordenamento jurídico não passou incólume, como já 

visto, pela crítica das diversas escolas de interpretação do direito. 

 A crítica do postulado da completude do ordenamento jurídico feita 

pela escola do direito livre gerou reações por parte das escolas positivistas, 

que levaram à abordagem crítica do postulado da completude do 

ordenamento, com a formulação, primeiramente, da teoria do espaço jurídico 

vazio: o que não está regulado pelo ordenamento está fora dele, é irrelevante 

juridicamente. Logo se verificou que essa teoria não se sustentava, posto que, 

se não existe vedação ou determinação jurídica em relação a tal ou qual ato, 

existe a garantia de que outrem não pode tolher a realização de tal ato por uso 

próprio da força, reflexão que leva à tese da norma geral exclusiva, qual seja: 

“Todos os comportamentos não compreendidos na norma particular 

são regulados por uma norma geral exclusiva, isto é, pela regra que 

exclui (por isso é exclusiva) todos os comportamentos (por isso é 

geral) que não sejam aqueles previstos pela norma particular.” 82  

Em contrapartida, e como complementação, verifica-se a norma geral 

inclusiva quando um comportamento que não encontra expressa 

regulamentação na lei é similar a outro explicitamente regulado, a ele deve 

ser aplicada a mesma disciplina. 

A primeira formulação acima, a da norma geral exclusiva, tem como 

fundamento o argumentum a contrario, pressuposto que, se dado 

comportamento não é similar àquele regulado pela norma particular, deve ele 

receber uma qualificação oposta. A segunda formulação, a da norma geral 

inclusiva, tem como fundamento o argumentum a simili: todo 

comportamento juridicamente similar àquele regulado pela norma particular 

deve receber a mesma qualificação do comportamento regulado. 
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Discípulo da escola positivista kelseniana, Norberto Bobbio faz da 

lacuna e seu preenchimento pela analogia um de seus principais objetos de 

estudo no campo jurídico. No livro O positivismo jurídico, Bobbio considera 

a questão da lacuna de forma restrita. Pergunta-se ele como é possível falar-

se de lacunas se o direito é completo e responde dizendo que, por vezes, 

quando os juristas falam de lacunas, não empregam a expressão num sentido 

técnico-jurídico, mas sim num sentido ideológico, referindo-se à ausência 

não de uma norma qualquer a regular dado caso, mas à inexistência de uma 

norma específica que corresponda a seu conceito de justiça, o que equivale a 

dizer que deixam o campo do direito positivo para adentrarem-se no campo 

da política legislativa. 

Também se emprega o termo lacuna para situações em que se 

verificam desajustes entre a letra da lei e seu espírito, entre a vontade 

expressa do legislador e aquela presumida, quando a lei não abrange todos os 

casos que o legislador pretendia regular. Diz Bobbio: 

“O positivismo jurídico admite a existência desses casos, mas 

observa que não representam lacunas, visto que as normas podem se 

completar a partir do interior do sistema (autor integração do direito) 

mediante o recurso à analogia e aos princípios gerais do direito, 

recurso que não é um ato criativo, mas puramente interpretativo e, 

mais exatamente, integrativo do direito.” 83 

Posteriormente, na Teoria do ordenamento jurídico, Bobbio 

desenvolve seu raciocínio acerca das lacunas no ordenamento jurídico e 

chega a uma definição particular de lacuna – já latente na passagem mais 

acima citada da Teoria Pura de Kelsen – segundo a qual “a lacuna se verifica 

não mais pela falta de uma norma expressa pela regulamentação de um 
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determinado caso, mas pela falta de um critério para a escolha de qual das 

duas regras gerais, a exclusiva ou a inclusiva, deva ser aplicada.” 84 

Em O positivismo jurídico, à página 215, Bobbio classifica a analogia 

como um meio de interpretação extratextual. Classifica, ainda, a analogia 

como meio de interpretação do direito, espécie particular do gênero 

interpretação. Trata-se da interpretação integrativa, meio de auto-integração 

do ordenamento. 

Na Teoria do Ordenamento Jurídico, já desenvolvido o conceito de 

lacuna como a inexistência de norma no sistema a regular a aplicação da 

norma geral inclusiva ou da norma geral exclusiva em cada caso concreto, 

Bobbio foca a analogia como método de auto-integração 85 e prossegue 

definindo-a como procedimento interpretativo,  

“...certamente o mais típico e o mais importante dos procedimentos 

interpretativos de um determinado sistema normativo: é o 

procedimento mediante o qual se explica a assim chamada tendência 

de cada ordenamento jurídico a expandir-se além dos casos 

expressamente regulamentados.” 86 
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II.3 NORMAS REFERENTES A LACUNAS E SEU 

PREENCHIMENTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO E NO DIREITO COMPARADO 

 

Conforme já referido na seção precedente, o ordenamento jurídico 

brasileiro considera a possibilidade de ocorrerem lacunas na legislação e 

proíbe o Poder Judiciário, na pessoa do juiz, de recusar-se a julgar causa 

trazida a seu conhecimento sob alegação de inexistência de norma jurídica a 

regular o caso. 

O artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil reza que, quando a 

lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e 

os princípios gerais de direito. O artigo 126 do Código de Processo Civil 

reproduz o rol das fontes a que deve recorrer o juiz em caso de omissão da lei 

e explicita a obrigatoriedade de decisão, dizendo que o juiz não se exime de 

sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. Determina 

que, no julgamento da lide, caberá ao juiz aplicar as normas legais e, não as 

havendo, recorrerá ele à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de 

direito. 

Ambos os artigos acima referidos preocupam-se em determinar a 

obrigação do juiz de decidir os casos trazidos à apreciação pelo Poder 

Judiciário, não podendo deixar de fazê-lo sob a alegação de que não existe 

norma específica para aquele caso. Preocupam-se, ainda, em determinar as 

fontes de direito subsidiárias a serem aplicadas ao caso concreto, quando não 

houver norma de direito positivada específica para aquele caso. O artigo 

seguinte (127) 87 restringe a aplicação da eqüidade aos casos expressamente 

previstos em lei. 
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No caso brasileiro, portanto, a possibilidade de existência de omissão 

da lei, o que equivale dizer lacuna da lei, é explicitamente previsto, bem 

como a obrigação do juiz de suprir tal lacuna para decidir o caso trazido à sua 

apreciação. Uma primeira questão que surge é quanto à ordem estatuída pelo 

artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil e pelo artigo126 do Código de 

Processo Civil. Seria essa ordem obrigatória, devendo o intérprete julgador 

recorrer em primeiro lugar à analogia, direcionando-se para a aplicação dos 

costumes, no caso de faltar regra positivada análoga a ser aplicada e, somente 

em último caso, recorrer aos princípios gerais de direito? A princípio, a 

ordem em que são apresentadas as fontes subsidiárias a que deve recorrer o 

juiz em caso de lacuna da lei sugere que exista tal hierarquia. Porém, mais 

uma vez, as soluções mecânicas não se apresentam como a melhor forma de 

aplicação do direito, posto que, na falta de norma específica a regular 

situação litigiosa, os benefícios do recurso a cada uma das fontes subsidiárias 

podem variar conforme o caso. 

É interessante observar que a história do conceito de analogia inicia-

se com a idéia de analogia iuris, que seria a aplicação analógica dos 

princípios gerais do direito ao caso concreto, na falta de norma particular a 

regulá-lo. A idéia de analogia legis, atualmente o que se chama propriamente 

de analogia, surge mais tarde, por força da análise sobre as possibilidades de 

extensão do alcance de determinada norma positivada específica a casos 

semelhantes não expressamente previstos por ela ou por outra norma 

específica. 

Os costumes, por seu turno, apresentam-se como importante fonte de 

direito ao longo da história do direito e prosseguem como fonte importante 

tanto de normas jurídicas, como de lastro para interpretação das normas. 

Observe-se que um jurista não se afasta de suas bases axiológicas, advindas 

de sua convivência em sociedade e de sua socialização como membro de 

dada comunidade para interpretar, de posição axiologicamente neutra, a 

norma jurídica e os fatos a que ela deva ser aplicada. 
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Quanto ao recurso aos princípios gerais de direito, há quem defenda 

que, após a Constituição Federal de 1988, em que muitos princípios gerais de 

direito e muitos princípios de direitos humanos reconhecidos 

internacionalmente foram positivados em seu texto, não pode mais prevalecer 

a ordem prevista na Lei de Introdução ao Código Civil, havendo mesmo que 

se inverter tal ordem, dando ampla preferência para a aplicação dos 

princípios gerais do direito, em detrimento da analogia e dos costumes.88 A 

hierarquia superior das normas constitucionais deveria prevalecer, fazendo 

com que os princípios positivados no texto constitucional chegassem mesmo 

a derrogar as normas particulares não afinadas com eles. 

Ainda que se pense na ordem prevista pelos artigos acima referidos 

como um índice de hierarquia das fontes subsidiárias, não se pode olvidar da 

necessidade de harmonização da solução adotada com o sistema jurídico 

como um todo. Tal harmonização pressupõe, no mínimo, coerência entre a 

opção pela analogia ou pelos costumes com os princípios gerais de direito, 

em especial aqueles positivados no texto constitucional. Um costume que 

contraria um princípio constitucional é obviamente inconstitucional e, 

portanto, não pode ser utilizado como fundamento de decisão. Assim, por 

exemplo, nenhum costume pode ser utilizado como norma de direito se 

implicar discriminação. Tampouco poderá ser invocado costume que importe 

em violação do princípio da dignidade humana ou qualquer outro princípio 

constitucional. Da mesma forma, a aplicação analógica de determinada regra 

a caso não previsto não pode ser levada a cabo se o resultado for contrário 

aos referidos princípios. É, da mesma forma, desaconselhável a aplicação da 

analogia em franca oposição aos costumes vigentes, naquilo em que não 

contradigam eles o espírito do ordenamento jurídico, em especial os ditames 

constitucionais. 
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 Tal posição tem sido defendida, por exemplo, pelos professores Fábio Konder Comparato e Dalmo 

Dallari em suas aulas e palestras. Não foram localizados textos específicos publicados sobre o tema 

pelos referidos professores, muito embora, do conjunto de suas obras, possa ser inferido tal 

posicionamento. 
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No caso específico da produção da prova no processo judicial, o 

mesmo Código de Processo Civil, em seu artigo 33589, contém previsão para 

o caso de lacuna na lei. Diz tal artigo que, em falta de normas jurídicas 

particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas 

pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras da 

experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial. 

No âmbito específico do direito do trabalho, o artigo 8º da 

Consolidação das Leis do Trabalho especifica que as autoridades 

administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou 

contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, 

por eqüidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente 

do direito do trabalho. Prevê, ainda, a decisão de acordo com os usos e 

costumes e com o aporte do direito comparado. Adverte o referido artigo que 

a decisão se dará sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou 

particular prevaleça sobre o interesse público. 

O artigo acima referido traz problemas de redação e técnica legislativa 

comuns às normas contidas na Consolidação das Leis do Trabalho. Em 

primeiro lugar, faz referência à lacuna de norma legal ou falta de disposição 

contratual, colocando em uma mesma classe de previsão normativa fontes de 

natureza diversa. O contrato produz resultados jurídicos a vincular as partes 

contratantes, mas a falta de previsão contratual sobre determinado conflito de 

interesses não se equivale à falta de disposição legal sobre o mesmo conflito. 

Ademais, as disposições contratuais, em especial quando se trata de contratos 

no âmbito do direito do trabalho, possuem limites rígidos estabelecidos pelas 

normas cogentes e pelos princípios que regem a contratação trabalhista. Por 

fim, ainda em referência a este primeiro tópico do artigo, a especificação das 

regras que regerão a prestação laboral por meio de contrato explícito é 

facultativa e não representa omissão sua não existência, sendo que, na sua 
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 Art. 335. Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum 

subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras da experiência 

técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial. 
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falta, o contrato rege-se pelas normas legais ordinariamente aplicáveis aos 

contratos dessa natureza. 

Decidir “pela jurisprudência”, no caso de lacuna, como prevê o artigo, 

não resolve o problema de fonte subsidiária de direito a ser aplicada em caso 

de lacuna legal. É propriamente uma das funções da jurisprudência o 

preenchimento de lacunas da lei, e onde encontra a jurisprudência sua maior 

expressão criativa90. O recurso à jurisprudência como fonte a subsidiar o 

preenchimento de lacunas é, portanto, afirmação algo tautológica ou a 

referência de que a decisão anterior, sobretudo se reiterada e consagrada, 

representa caminho seguro a ser seguido. O que nem sempre condiz com a 

necessidade de atualização da interpretação das leis de acordo com a 

alteração das relações sociais. A recusa da jurisprudência como fonte de 

direito, no entanto, é comum na literatura sobre o tema. Emílio Betti afirma 

que: 

“Certamente, defendeu-se a idéia de que a atividade interpretativa no 

ambiente jurídico atual constitui, por si só, uma fonte de direito, mas 

essa não é uma tese a ser aceita”(...), [isso porque] “Aquilo que ela 

elabora e cria são apenas máximas de decisão; máximas que só 

poderão se elevar a normas jurídicas em virtude de uma fonte de 

direito, que opere sua recepção ou, de todo modo, sua absorção no 

ius conditum: quer elas se consolidem como normas 

consuetudinárias, quer sejam codificadas.” 91 

Comentando o artigo 8º da CLT, Valentin Carrion diz que: 

“A legislação é a fonte primordial do Direito, seguida do costume. A 

convenção coletiva e a sentença normativa, também são fontes do 

direito. Após estas, temos o contrato, que no Direito do Trabalho 
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 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

p. 146. 
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 BETTI, op. cit.  p. 66/67. 
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sofre as restrições decorrentes da desigualdade econômica que tanto 

afeta a autonomia da vontade do empregado. A Jurisprudência é o 

modo pelo qual o judiciário aplica reiteradamente o direito...”92 

 A ordem das fontes e as próprias fontes de suprimento das lacunas 

legais previstas pelo artigo 8º são diversas daquelas previstas pela legislação 

civil e processual civil. Onde o artigo 127 do Código de Processo Civil 

restringe categoricamente a aplicação da eqüidade, o artigo celetista confere a 

ela posição de destaque no suprimento das lacunas legais e contratuais. 

Inclui, ainda, o direito comparado como fonte subsidiária do direito do 

trabalho. 

Em seu parágrafo único, o artigo 8º especifica que o direito comum 

será fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for 

incompatível com os princípios fundamentais do direito do trabalho. O texto 

legal explicita o que já estaria implícito na idéia de ordenamento jurídico, em 

que as normas gerais aplicam-se aos ramos especiais na falta de normas 

especiais a regular aquela matéria. Observe-se que, em consonância com o 

princípio de unidade do ordenamento jurídico, a referência ao direito comum 

existente neste parágrafo único deve ser entendida como extensível aos 

ramos especiais do direito, conforme o caso. Assim, por exemplo, algumas 

definições ou institutos provenientes do direito comercial são plenamente 

aplicáveis ao direito do trabalho, se não forem incompatíveis com seus 

princípios e não colidirem com normas especiais. 

As disposições finais do caput do artigo 8º trazem a determinação de 

que as decisões das autoridades administrativas da área do trabalho e as 

decisões da Justiça do Trabalho não devem permitir o prevalecimento de 

qualquer interesse de classe ou particular sobre o interesse público. A 

preocupação em especificar tal determinação traz clara influência do ideário 
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 CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 18ª ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1994. p. 65. 
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prevalente durante o período histórico chamado de Estado Novo, que norteou 

a concepção da Consolidação das Leis do Trabalho originariamente e está 

presente em grande parte de suas disposições. 

No âmbito do direito comparado, vários ordenamentos jurídicos 

contemporâneos trazem positivadas normas que reconhecem a existência de 

lacunas na lei e sua forma de integração, bem como a proibição de não 

decisão judicial sob o argumento de inexistência de norma específica para o 

caso. 

O Código Civil português, Decreto-Lei nº 47.344, de 25 de novembro 

de 1966, prevê, em seu artigo 8º, que o tribunal não pode abster-se de julgar, 

invocando a falta ou obscuridade da lei. O artigo 10º, por seu turno, 

denominado “integração das lacunas da lei”, diz: “1. Os casos que a lei não 

preveja são regulados segundo a norma aplicável aos casos análogos. 2. Há 

analogia sempre que no caso omisso procedam as razões justificativas da 

regulamentação do caso previsto na lei. 3. Na falta de caso análogo, a 

situação é resolvida segundo a norma que o próprio intérprete criaria, se 

houvesse de legislar dentro do espírito de sistema.” 93  

Explícita, portanto, a regra de proibição de não decisão judicial por 

alegação de falta ou obscuridade da lei, referida no título do artigo como 

lacuna, cuida o Código Civil português de especificar as formas de 

preenchimento de tais lacunas. Em primeiro lugar, o referido artigo 10º 

remete à analogia e define a analogia aplicável como aquele em que as razões 

suficientes de regulamentação do caso previsto pela norma estejam presentes 

também no caso não explicitamente regulado. Como alternativa à falta de 

caso análogo, em determinação semelhante ao Código Civil suíço que mais 

abaixo será mencionado, o mesmo artigo prevê que a situação em análise seja 

resolvida segundo uma norma que seria criada pelo próprio intérprete, caso 
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 O texto do Código Civil português, devidamente atualizado, foi obtido através do site do Supremo 

Tribunal de Justiça na internet: WWW.stj.pt/nsrepo/geral/cptlp/Portugal/CodigoCivil.pdf.  

 

http://www.stj.pt/nsrepo/geral/cptlp/Portugal/CodigoCivil.pdf
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houvesse ele de legislar, cuidando-se que tal norma se crie dentro do espírito 

do sistema. Maria Helena Diniz vê nesse inciso 3, em consonância com a 

interpretação de Limongi França ao dispositivo equivalente do Code Civil 

Suisse94, o reconhecimento dos princípios gerais de direito como instrumento 

de integração a preencher as lacunas da lei95. 

A derivação de uma decisão judicial da aplicação de um ou mais 

princípios gerais de direito ao caso concreto, porém, é algo diverso da 

decisão através de uma possível norma de direito a ser criada pelo intérprete, 

ainda que em consonância ao espírito do sistema. Observa-se que toda a 

atividade legislativa está, a princípio, subsumida ao espírito do sistema, seja 

porque a competência para legislar provém de normas constitucionais que a 

institui e a regulamenta, seja porque o resultado da atividade legislativa não 

pode contrariar normas de hierarquia superior. Certo está, não obstante a 

afirmação supra, que o legislador instituído pelas normas constitucionais de 

distribuição de competências entre os diversos setores do Estado possui 

liberdade de legislar e possibilidade de atuação muito superiores àquelas 

atribuídas ao intérprete autêntico pelo artigo 10º do Código Civil português. 

Possui mesmo a possibilidade de, dentro de sua esfera de competência, 

revogar normas positivadas, o que é vedado pelo referido Código, em seu 

artigo 8º, inciso 296.  Ainda assim, a previsão do Código de que o intérprete 

aja como legislador para criar norma dentro do espírito do sistema para 

resolver caso não regulado por expressa previsão legal ou por regra aplicável 

a caso análogo vai além da mera aplicação de princípios na solução do caso 
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 LIMONGI FRANÇA, R. Princípios gerais do direito. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1964. p. 

38 
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 DINIZ, Maria Helena. Op. cit. p. 137. 
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 ARTIGO 8º 

(Obrigação de julgar e dever de obediência à lei) 

1. O tribunal não pode abster-se de julgar, invocando a falta ou obscuridade da lei ou alegando dúvida 

insanável acerca dos factos em litígio. 

2. O dever de obediência à lei não pode ser afastado sob pretexto de ser injusto ou imoral o conteúdo do 

preceito legislativo. 

3. Nas decisões que proferir, o julgador terá em consideração todos os casos que mereçam tratamento 

análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito. 
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concreto. Pode mesmo gerar conseqüências que extrapolem os limites 

subjetivos da lide, alcançando quase a condição de norma posta pelo 

legislador ordinário, em virtude da possibilidade de aplicação conjunta com o 

estatuído pelo inciso 3 do artigo 8º já referido acima. 

O artigo 11º do Código Civil português restringe o alcance da 

aplicação da analogia prevista no artigo anterior, dizendo que as normas 

excepcionais não comportam aplicação analógica, mas admitem interpretação 

extensiva97. O texto do artigo assume explicitamente a distinção entre 

aplicação analógica e interpretação extensiva, bem como a doutrina de não 

aplicação da analogia no caso das normas excepcionais, mas a possibilidade 

de estender sua aplicação por interpretação que nela inclua casos não 

explicitamente tipificados. 

O artigo 3º Código Civil português prevê a aplicação dos usos e 

costumes, especificando que os usos não contrários ao princípio da boa-fé 

são juridicamente atendíveis quando da lei o determine98. A decisão por 

eqüidade também é referida pelo Código, que a restringe, em seu artigo 4º, 

quando haja disposição legal que o permita, quando haja acordo das partes e 

a relação jurídica não seja indisponível ou quando as partes tenham 

previamente convencionado o recurso à eqüidade, nos termos aplicáveis à 

cláusula compromissória99. 
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 ARTIGO 11º 

(Normas excepcionais) 

As normas excepcionais não comportam aplicação analógica, mas admitem interpretação extensiva. 

 
98

 ARTIGO 3º 

(Valor jurídico dos usos) 

1. Os usos que não forem contrários aos princípios da boa fé são juridicamente atendíveis quando a 

lei o determine. 

2. As normas corporativas prevalecem sobre os usos. 

 
99

 ARTIGO 4º 

(Valor da equidade) 

Os tribunais só podem resolver segundo a equidade: 

a) Quando haja disposição legal que o permita; 

b) Quando haja acordo das partes e a relação jurídica não seja indisponível; 

c) Quando as partes tenham previamente convencionado o recurso à equidade, nos termos 

aplicáveis à cláusula compromissória. 
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O Código Civil suíço estatui, em seu artigo 1º, inciso 1, que a lei rege 

todas as matérias a que se reporta a letra ou o espírito de uma de suas 

disposições. O inciso 2 reconhece a possibilidade de lacuna da lei, dizendo 

que, à falta de uma disposição legal aplicável o juiz decidirá de acordo com o 

direito consuetudinário e, por fim, à falta também de costume referente ao 

caso concreto, a decisão é de ser embasada nas regras que o intérprete 

julgador estabeleceria se houvesse que proceder como legislador. O inciso 3 

estabelece que o juiz irá inspirar-se nas soluções consagradas pela doutrina e 

jurisprudência100. 

O inciso 1 do artigo 1º do Código Civil suíço refere-se à lei de forma 

ampla, fazendo o termo praticamente coincidir com o ordenamento jurídico 

no que tange às normas positivadas. Sua redação deixa entrever que cada 

uma das disposições da lei positivada aplica-se a todos os casos não somente 

a que a norma se reporta explicitamente, mas também àqueles casos e que se 

reporta “o espírito” da lei. Ora, a aplicação analógica e a interpretação 

extensiva encontram-se, por óbvio, incluídas nesse “espírito” da lei.  

A lacuna, segundo entende o legislador suíço, ocorreria na falta de um 

dispositivo legal passível de aplicação direta ou analógica ao caso concreto, 

situação em que caberia verificar a existência de direito costumeiro a incidir 

sobre a matéria. À falta de costume regulador do caso sob análise, deverá o 

juiz agir como se legislador fosse e, com base nas soluções consagradas pela 

doutrina e pela jurisprudência, estatuir a norma a reger o caso concreto. Da 

mesma forma que o Código Civil português, o suíço não faz referência 
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 Code civil suisse 

Titre préliminaire 

Art. 1 

1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou 

l‟esprit de l‟une de ses dispositions. 

2 A défaut d‟une disposition légale applicable, le juge prononce selon 

le droit coutumier et, à défaut d‟une coutume, selon les règles qu‟il 

établirait s‟il avait à faire acte de législateur. 

3 Il s‟inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. 

Fonte: WWW.admin.ch/ch/f/rs/2/210.fr.pdf  
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explícita aos princípios gerais de direito, o que não implica, de um lado, 

desconsideração de tais princípios para a criação no caso concreto da regra a 

ser aplicada. Por outro lado, como já comentado em relação ao Código Civil 

português, a autorização do legislador para o intérprete julgador, em tais 

casos, atuar colocando-se na posição de legislador, possui abrangência maior 

que a mera remissão aos princípios gerais de direito. 

Ao contrário do Código Civil português, o Código Civil suíço faz 

explícita referência aos costumes como fonte subsidiária para a colmatagem 

de lacunas na lei. 

Muitos outros ordenamentos jurídicos contemporâneos trazem normas 

expressas sobre a proibição de negativa de decisão judicial sob o argumento 

de lacuna na lei ou sobre as formas de colmatagem de lacunas. Citem-se, 

como exemplos, os ordenamentos jurídicos da Espanha, da Argentina, do 

Uruguai, da Itália, do México, do Peru, etc. Foge ao escopo do presente 

trabalho a análise em profundidade de cada uma dessas disposições. 

É significativo, porém, que as leis civis de alguns países não tragam 

previsão explícita sobre meios de preenchimento de lacunas na lei. Como 

exemplo, cite-se o Código Civil francês. Em consonância com os ideais da 

Revolução Francesa de fixação por meio de assembléia legislativa soberana 

das normas a reger a sociedade, com o repúdio à interpretação livre do direito 

pelos tribunais, o Código prima por determinar a aplicação da lei e recusa-se 

a prever de forma explícita a existência de lacunas na lei e sua forma de 

suprimento.  

Não obstante, a doutrina e a jurisprudência desses países cujos 

ordenamentos jurídicos não trazem a previsão explícita de existência de 

lacunas e sua colmatagem consideram norma implícita ao sistema aquela que 

prevê a solução das lacunas pelos meios usuais aplicáveis em hermenêutica 

jurídica, inclusive a analogia. 
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II.4 A LACUNA DA LEI E SEU PREENCHIMENTO NA 

JURISPRUDÊNCIA TRABALHISTA BRASILEIRA 

ATRAVÉS DO RACIOCÍNIO POR ANALOGIA 

 

Ainda que a lei preveja explicitamente a possibilidade de existência 

de lacunas e as formas de seu preenchimento, a constatação da existência de 

uma lacuna efetiva no ordenamento jurídico somente pode ser realizada em 

confronto com o caso concreto submetido à inspeção. Em outras palavras, a 

lacuna somente se estabelece como tal diante de uma situação concreta de 

interpretação e aplicação do direito, uma situação em que determinado caso 

demanda uma solução e a decisão deverá ser encontrada, ainda que não exista 

uma norma específica a regular tal caso. 

A doutrina sobre o tema detém-se com maior freqüência a analisar a 

possibilidade teórica de ocorrência de lacunas, suas possíveis categorizações 

e as formas de seu preenchimento. Por certo poderia a doutrina discutir casos 

hipotéticos em que haveria lacuna em determinado ordenamento jurídico, 

bem como analisar situações concretas e as possibilidades de encontrar-se 

norma específica a ser aplicada ou a possibilidade de reconhecer-se a 

existência de uma lacuna a ser suprida. 

Porém, as situações mais contundentes de constatação da existência 

de uma lacuna na lei e de busca das soluções para o caso em relação ao qual a 

lei se vê lacunosa ocorrem na atuação judicial. 

A decisão judicial implica a interpretação e a aplicação das normas de 

direito, com a eleição de quais normas incidem sobre aquele caso concreto. 

Assim, a cada decisão, o órgão julgador vê-se na contingência de examinar se 

existe norma a regular o caso concreto, seja reconhecendo o direito postulado 

por uma das partes, seja para constatar que tal pretensão não encontra amparo 

legal e, portanto, a parte contrária não é obrigada por nenhuma regra de 
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direito a curvar-se à expectativa da parte proponente. Da mesma forma, a 

análise abrange a verificação da eventual existência de lacuna na lei que 

necessite ser suprida pelos meios de integração utilizáveis. 

No âmbito trabalhista, diversas decisões reconhecem a ocorrência de 

lacunas na lei que necessitam ser preenchidas para a efetivação da aplicação 

do direito. Da jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho, 

destaca-se a Súmula 346, que diz: “Os digitadores, por aplicação analógica 

do art. 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores nos serviços de 

mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), razão pela qual têm 

direito a intervalos de descanso de 10 (dez) minutos a cada 90 (noventa) de 

trabalho consecutivo.” 101 

O artigo 72 da CLT102 prevê que, nos serviços permanentes de 

mecanografia – e aqui o artigo nomeia a datilografia, a escrituração ou o 

cálculo – a cada período de noventa minutos de trabalho consecutivo será 

dado um intervalo para repouso de dez minutos, não dedutíveis da duração 

normal do trabalho. À época da redação do dispositivo legal não havia a 

função de digitador, pela inexistência do equipamento que a caracteriza. Não 

existe, na lei, previsão expressa de jornada diferenciada para os digitadores, 

com a ocorrência de intervalos periódicos para descanso. Porém, as razões 

que levaram o legislador trabalhista a conceder intervalos de dez minutos a 

cada noventa minutos de trabalho contínuo aos trabalhadores nos serviços 

permanentes de mecanografia incidem igualmente sobre o trabalho dos 

digitadores, expondo-os ao mesmo tipo de fadiga e suas conseqüências para a 

ergonomia e higiene do trabalho. Diante de tal constatação, a jurisprudência 

fixou o entendimento que a jornada especial em mecanografia, com os 

intervalos regulares de dez minutos, é aplicável ao digitador. 
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 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Súmula 346 – Digitador. Intervalos intrajornada. 

Aplicação analógica do art. 72 da CLT. Resolução 56/1996. Diário da Justiça, 28 Jun. 1996. 

102
 Art. 72 - Nos serviços permanentes de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo), a cada 

período de 90 (noventa) minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de 10 (dez) 

minutos não deduzidos da duração normal de trabalho. 
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A redação do enunciado da Súmula de jurisprudência fala em 

“aplicação analógica”. Porém, caberia a discussão sobre se tratar de analogia 

propriamente dita ou sobre interpretação extensiva do artigo 72 da CLT, caso 

em que se julga ser o rol por ele apresentado aberto e meramente 

exemplificativo, incluindo-se em tal rol todos os serviços equivalentes à 

mecanografia. A distinção doutrinária entre analogia e interpretação 

extensiva, porém, conforme já analisado em outro local neste trabalho, não 

gera, neste caso específico, qualquer mudança no resultado final da aplicação 

do direito ao caso específico da jornada de trabalho do digitador.  

Ainda no âmbito da jurisprudência sumulada pelo Tribunal Superior 

do Trabalho, a Súmula 229 diz que, “Por aplicação analógica do art. 244, 

§2º, da CLT, as horas de sobreaviso dos eletricitários são remuneradas à 

base de 1/3 sobre a totalidade das parcelas salariais.” 103 A legislação 

trabalhista não prevê jornadas especiais para eletricitários. Porém, a natureza 

da ocupação, com a necessidade de haver pessoal disponível para socorrer 

eventuais situações emergenciais, faz com que parte dos trabalhadores 

fiquem de prontidão para atender tais ocorrências. 

O artigo 244 da CLT104, por seu turno, prevê que as estradas de ferro 

poderão ter empregados extranumerários, de sobreaviso ou de prontidão, para 

                                                 
103

 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Súmula 229 – Sobreaviso. Eletricitários (nova redação). 

Resolução 121/2003. Diário da Justiça, 19, 20 e 21 Nov. 2003. 

104
 Art. 244 - As estradas de ferro poderão ter empregados extranumerário de sobreaviso e de prontidão, 

para executarem serviços imprevistos ou para substituições de outros empregados que faltem à escala 

organizada. (Redação dada pela Lei nº 3.970, de 13-10-61, DOU 16-10-61, que foi revogada e depois 

restaurada pelo Decreto-lei n.º 5, de 04-04-66, DOU 05-04-66)  

§ 1º - Considera-se "extranumerário" o empregado não efetivo, candidato à efetivação, que se apresentar 

normalmente ao serviço, embora só trabalhe quando for necessário. O extranumerário só receberá os 

dias de trabalho efetivo. (Redação dada pela Lei nº 3.970, de 13-10-61, DOU 16-10-61, que foi 

revogada e depois restaurada pelo Decreto-lei n.º 5, de 04-04-66, DOU 05-04-66)  

§ 2º - Considera-se de "sobreaviso" o empregado efetivo, que permanecer em sua própria casa, 

aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de "sobreaviso" será, no 

máximo, de 24 (vinte e quatro) horas. As horas de "sobreaviso", para todos os efeitos, serão contadas à 

razão de 1/3 (um terço) do salário normal. (Redação dada pela Lei nº 3.970, de 13-10-61, DOU 16-10-

61, que foi revogada e depois restaurada pelo Decreto-lei n.º 5, de 04-04-66, DOU 05-04-66)  

§ 3º - Considera-se de "prontidão" o empregado que ficar nas dependências da Estrada, aguardando 

ordens. A escala de prontidão será, no máximo, de 12 (doze) horas. As horas de prontidão serão, para 
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executarem serviços imprevistos ou para substituições de outros empregados 

que faltem à escala organizada. A essencialidade do serviço de transporte 

ferroviário, a necessidade de garantir sua continuidade e as dificuldades 

inerentes à substituição de pessoal, em caso de serviços imprevistos ou de 

falta de pessoal escalado, fizeram com que o legislador previsse uma forma 

específica de tempo à disposição que não se confunde com o tempo 

efetivamente trabalhado ou com aqueles períodos em que o empregado fica 

totalmente à disposição da empresa, ainda que não esteja exercendo, no 

momento, suas atribuições profissionais. Essa situação de aguardo de 

eventual chamado para o trabalho foi dividida em duas categorias: 

sobreaviso, definido pelo § 2º do artigo 244 como o período em que o 

empregado efetivo permanece em sua própria casa, aguardando a qualquer 

momento o chamado para o serviço, especificando que as horas de sobreaviso 

serão pagas ao empregado à razão de 1/3 do salário normal; e prontidão, 

definida pelo § 3º do mesmo artigo como o tempo em que o empregado 

permanecer nas dependências da estrada de ferro, aguardando ordens, sendo 

pagas à razão de 2/3 do salário-hora normal as horas de prontidão. 

A inexistência de norma específica a regular a situação do eletricitário 

que é obrigado por seu empregador a permanecer em sua residência durante 

tempo que seria destinado ao seu repouso, como o dia destinado ao descanso 

semanal remunerado, feriados, repouso entre jornadas, etc. coloca a 

indagação de como deve ser considerado tal período. Não se trata de tempo 

efetivo de serviço ou tempo em que o empregado, mesmo sem exercer suas 

                                                                                                                                               

todos os efeitos, contadas à razão de 2/3 (dois terços) do salário-hora normal. (Redação dada pela Lei 

nº 3.970, de 13-10-61, DOU 16-10-61, que foi revogada e depois restaurada pelo Decreto-lei n.º 5, 

de 04-04-66, DOU 05-04-66)  

§ 4º - Quando, no estabelecimento ou dependência em que se achar o empregado, houver facilidade de 

alimentação, as 12 (doze) horas de prontidão, a que se refere o parágrafo anterior, poderão ser 

contínuas. Quando não existir essa facilidade, depois de 6 (seis) horas de prontidão, haverá sempre um 

intervalo de 1 (uma) hora para cada refeição, que não será, nesse caso, computada como de serviço. 

(Redação dada pela Lei nº 3.970, de 13-10-61, DOU 16-10-61, que foi revogada e depois restaurada 

pelo Decreto-lei n.º 5, de 04-04-66, DOU 05-04-66)  
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atribuições, permanece, durante sua jornada de trabalho, na empresa, à 

disposição do empregador, aguardando ordens. Porém, a simples 

consideração da obrigação de permanecer em casa aguardando ordens como 

pertinente ao contrato de trabalho e já remunerada pelo salário ofende as 

regras mais básicas de equilíbrio entre as partes contratantes, em suas 

obrigações e direitos. Valentin Carrion, comentando a Súmula 229 do TST, 

observa que  

“O contrato de trabalho é oneroso, sinalagmático e comunicativo, o 

que vale dizer que a prestação de serviços corresponde uma 

contraprestação – salário. As obrigações são contrárias e 

equivalentes. A partir do momento em que o empregador impõe ao 

empregado o dever de comunicar onde possa ser encontrado nos 

períodos de descanso (...) alcança vantagem, a qual deve 

corresponder uma constraprestação, sob pena de desequilíbrio do que 

contratado. O salário ajustado não remunera tal obrigação do 

prestador de serviços, porque, em direito do trabalho, a quitação vale 

no tocante a parcelas e valores constantes do recibo...” 105 

Assim, no caso do eletricitário que é obrigado por seu empregador a 

permanecer em sua casa para atender a eventual chamado de ocorrência 

imprevista, reconhecendo a lacuna da lei, a jurisprudência fixou a aplicação 

por analogia, a tal caso, da norma contida no artigo 244, § 2º, da CLT. A 

aplicação atende aos princípios da analogia, posto que as razões encontradas 

pelo legislador para fixar essa forma especial de remuneração para o 

ferroviário também é encontrável no caso do eletricitário que aguarda 

chamado em sua casa. Outras situações análogas, ou seja, outros 

trabalhadores que necessitem permanecer em regime de sobreaviso em sua 

própria casa, aguardando eventual chamado para atender ocorrências 

emergenciais, merecem a mesma aplicação analógica do dispositivo legal. 
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 CARRION, op. cit. p. 198 
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Neste caso, não há dúvidas de que se trata de analogia propriamente 

dita, afastando-se a possibilidade de ser considerada uma forma de 

interpretação extensiva, na medida em que se trata de categoria profissional 

distinta. 

Por outro lado, a jurisprudência tem negado a aplicação do referido 

artigo, por analogia, nos casos em que não exista a permanência do 

empregado em sua casa ou outro local específico, havendo apenas a 

possibilidade de ser encontrado por meio de aparelho de “bip”, celular ou 

outro meio que não lhe tolha a mobilidade. A recusa é devida ao fato de que a 

permanência em local fixo, com o comprometimento da mobilidade do 

empregado, é considerada elemento essencial a ligar o caso não regulado às 

razões de regulamentação, pelo legislador, da situação do ferroviário em 

sobreaviso. 

A Orientação Jurisprudencial nº 11 do Pleno do Tribunal Superior do 

Trabalho considerou que existe lacuna na lei em relação ao prazo para 

recurso em matéria administrativa contra decisão de órgão colegiado de 

Tribunal Regional do Trabalho. Supriu a lacuna pela aplicação, por analogia, 

da regra geral dos prazos recursais adotados na Justiça do Trabalho pelo 

artigo 6º da Lei nº 5.584, de 26.06.1970.106 Fixou, portanto, tal prazo recursal 

em oito dias. O Tribunal recusou a aplicação, que também seria analógica, do 

artigo 59 da Lei nº 9.784, de 29.01.1999, por entender que tal norma assinala 

o prazo recursal de dez dias tão-somente para recursos em matéria 

administrativa contra decisão tomada em sede monocrática. 

Cabe, aqui, a indagação se a interpretação firmada pela OJ – Pleno nº 

11 é, de fato, a aplicação analógica de norma criada para outro caso 

específico, mas análogo ao caso que se pretende examinar ou trata-se de 

subsunção à regra geral, por falta de regra específica a regular a matéria. 

                                                 
106

 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Orientação Jurisprudencial – Pleno nº 11. Recurso em 

matéria administrativa. Prazo. Órgão colegiado. Oito dias. Art. 6º da Lei nº 5.584, de 26.06.1970. 

Diário da Justiça. 25 abr. 2007. 
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Como o artigo 6º da Lei nº 5.584/70, lei esta que fixa normas de direito 

processual do trabalho, diz que será de oito dias o prazo para interpor ou 

contra-arrazoar qualquer recurso, fazendo referência ao artigo 893 da CLT107, 

poder-se-ia interpretar que se trata de regra geral aplicável a todo e qualquer 

recurso na Justiça do Trabalho, de forma ampla. Por tal razão, também 

regeria a interposição de recurso em matéria administrativa de decisão 

emanada de órgão colegiado de Tribunal Regional do Trabalho. Porém, o 

prazo geral estabelecido pela Lei nº 5.584/70 refere-se aos recursos em 

matéria judicial e não administrativa, mormente pela referência ao artigo 893 

da CLT, que traz o rol dos recursos judiciais cabíveis no processo do 

trabalho. Portanto, apenas por aplicação analógica e na falta de outro prazo 

estabelecido em norma específica se considera a aplicação do referido prazo 

de oito dias ao caso em tela. Pela mesma razão, não há que se considerar a 

operação como interpretação extensiva, mas como analogia propriamente 

dita. 

A OJ – SBDI – I nº 355 fixa o entendimento de que é aplicável, por 

analogia, o disposto no artigo 71, § 4º da CLT108 para o caso de não 
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 Art. 893- Das decisões são admissíveis os seguintes recursos: 

I - embargos; 

II - recurso ordinário; 

III- recurso de revista; 

IV- agravo. 

§ 1º- Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, admitindo-se a 

apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva. 

§ 2º- A interposição de recurso para o Supremo Tribunal Federal não prejudicará a execução do 

julgado. 
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Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a 

concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, 

salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas. 

§ 1º - Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 

(quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas. 

§ 2º - Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. 

§ 3º - O limite mínimo de 1 (uma) hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do 

Ministro do Trabalho quando, ouvida a Secretaria de Segurança e Higiene do Trabalho, se verificar 

que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios 
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observação do intervalo mínimo de onze horas e entre as jornadas de 

trabalho, previsto pelo artigo 66 da CLT109. Diz o enunciado da Orientação 

Jurisprudencial que “O desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas 

previsto no art. 66 da CLT acarreta, por analogia, os mesmos efeitos 

previstos no §4º do art. 71 da CLT e na Súmula nº 110 do TST, devendo-se 

pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo, 

acrescidas do respectivo adicional.” 110  

O artigo 71 da CLT trata do intervalo a ser concedido ao trabalhador 

durante sua jornada de trabalho para repouso e alimentação. Em qualquer 

trabalho contínuo, cuja duração exceda de seis horas, é obrigatória a 

concessão de um intervalo para repouso e alimentação de, no mínimo, uma 

hora e, no máximo, duas horas, sendo o limite máximo modificável por 

acordo escrito ou contrato coletivo. No caso da jornada de trabalho durar de 

quatro a seis horas, o intervalo mínimo obrigatório é de quinze minutos. O 

artigo prevê, em seu § 2º, que os referidos intervalos não são computados na 

duração do trabalho. O intervalo mínimo, segundo prevê o § 3º do 

mencionado artigo 71, somente pode sofrer redução por ato do Ministro do 

Trabalho, atendidas as exigências concernentes à organização de dos 

refeitórios e quando os empregados não estiverem sob regime de prorrogação 

da jornada de trabalho. 

Originariamente, o artigo 71 não previa o pagamento da hora 

suprimida ao empregado, sendo que a jurisprudência e a doutrina dividiam-se 

                                                                                                                                               
e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas 

suplementares. (Redação dada pelo Decreto-Lei n.º 229 , de 28-02-67, DOU 28-02-67 )  

§ 4º - Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste Art., não for concedido pelo 

empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um acréscimo de no 

mínimo 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. 

(Acrescentado o § 4º pela Lei n.º 8.923 , de 27-7-94, DOU 28-7-94)  

 
109

 Art. 66 - Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 (onze) horas 

consecutivas para descanso.  

 
110

 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. OJ – SBDI –I  nº 355. Intervalo interjornadas. 

Inobservância. Horas extras. Período pago como sobrejornada. Art. 66 da CLT. Aplicação analógica 

do § 4º do art. 71 da CLT. Diário da Justiça. 14 mar. 2008. 

 



96 

quanto às conseqüências da supressão dos intervalos para refeição e descanso 

previstos na regra. A Lei nº 8.923, de 27-07-1994, DOU 28-07-1994, porém, 

pôs fim a qualquer discussão a respeito do tema, acrescentando ao artigo 71 

seu § 4º. Diz o parágrafo acrescentado que a não concessão do intervalo para 

repouso e alimentação prevista no artigo obrigará o empregador a pagar ao 

empregado prejudicado o período correspondente com um acréscimo de no 

mínimo 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. 

O artigo 66 da CLT, por seu turno, prevê que, entre duas jornadas de 

trabalho, haverá um período mínimo de onze horas para descanso. A Súmula 

88 do TST111, em sua redação original de 1978, entendia que o desrespeito ao 

intervalo mínimo entre dois turnos de trabalho, sem importar em excesso na 

jornada efetivamente trabalhada, não daria direito a qualquer ressarcimento 

ao trabalhador, por tratar-se apenas de infração sujeita a penalidade 

administrativa. Mencionava a Súmula o artigo 71 da CLT, com a redação 

então vigente. A Súmula 110112 já entendia que, no regime de revezamento, 

as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com 

prejuízo do intervalo mínimo de onze horas consecutivas para descanso entre 

jornadas, deveriam ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o 

adicional respectivo. 

Com a introdução do § 4º no artigo 71 da CLT, o Tribunal Superior 

do Trabalho reviu seu posicionamento e cancelou a Súmula 88. Fixou novo 

entendimento jurisprudencial, através de Orientação Jurisprudencial, 

interpretando que a nova regra introduzida na CLT é aplicável por analogia 

ao caso de violação do disposto pelo artigo 66, que não prevê ressarcimento 
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 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Súmula nº 88 – Jornada de trabalho. Intervalo entre 

turnos. (cancelamento mantido) Resolução 121/2003. Diário da Justiça. 19, 20 e 21 nov. 2003. 

Súmula cancelada pela Resolução 42/1995. Diário da Justiça. 17, 20 e 21 fev. 1995. Redação 

original. RA 69/1978. Diário da Justiça. 26 set. 1978. 
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 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Súmula nº 110 – Jornada de trabalho. Intervalo. (mantida) 

Resolução 121/2003. Diário da Justiça. 19, 20 e 21 nov. 2003. Redação original. RA 101/1980. 

Diário da Justiça. 25 set. 1980. 
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pecuniário ao trabalhador pela violação do intervalo mínimo de onze horas 

entre as jornadas. 

A OJ – SBDI – II nº 130113 também opera a aplicação de norma legal 

por analogia ao prever que, para a fixação da competência territorial em sede 

de ação civil pública, deve ser tomada em conta a extensão do dano causado 

ou a ser reparado. Entende a Seção que incide, no caso, a regra contida no 

artigo 93 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável por analogia, diante 

da omissão de regra própria no âmbito da regulação da ação civil pública ou 

no âmbito de regulação do processo do trabalho. 

O Precedente Normativo nº 79 traz outro exemplo da aplicação de 

dispositivo legal por analogia, ao prever a concessão ao trabalhador 

temporário do acréscimo de 1/6 ao seu salário diário, correspondente ao 

descanso semanal remunerado, por aplicação analógica do artigo 3º da Lei nº 

605/1949. 

A OJ – SBDI – I nº 273114, por seu turno, nega a possibilidade de 

aplicação por analogia da jornada reduzida instituída pelo artigo 227 da 

CLT115 ao operador de televendas. Entende a Seção que um dos elementos 

essenciais de motivação para a fixação de jornada diferenciada para 
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 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. OJ – SBDI –II nº 130. Ação Civil Pública. Competência 

territorial. Extensão do dano causado ou a ser reparado. Aplicação analógica do art. 93 do Código de 

Defesa do Consumidor. Diário da Justiça. 04 mai. 2004. 

 
114

 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. OJ – SBDI –I nº 273. “Telemarketing”. Operadores. Art. 

227 da CLT. Inaplicável.  Diário da Justiça. 27 set. 2002. 

 

115
 Art. 227 - Nas empresas que explorem o serviço de telefonia, telegrafia submarina ou subfluvial, de 

radiotelegrafia ou de radiotelefonia, fica estabelecida para os respectivos operadores a duração 

máxima de 6 (seis) horas contínuas de trabalho por dia ou 36 (trinta e seis) horas semanais. 

(Redação dada pelo Decreto-Lei n.º 6.353, de 20-03-44, DOU 22-03-44)  

§ 1º - Quando, em caso de indeclinável necessidade, forem os operadores obrigados a permanecer em 

serviço além do período normal fixado neste Art., a empresa pagar-lhes-á extraordinariamente o 

tempo excedente com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) sobre o seu salário-hora normal. 

§ 2º - O trabalho aos domingos, feriados e dias santos de guarda será considerado extraordinário e 

obedecerá, quanto à sua execução e remuneração, ao que dispuserem empregadores e empregados 

em acordo, ou os respectivos sindicatos em contrato coletivo de trabalho. (Redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 6.353, de 20-03-44, DOU 22-03-44)  
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telefonista é a operação de mesa de transmissão. O operador de televendas 

não trabalha, segundo tal entendimento, nas mesmas condições do telefonista, 

não operando mesa de transmissão, mas apenas fazendo uso de telefone 

comum para fazer e receber as ligações exigidas pelo exercício de suas 

funções. 

Não obstante representar orientação da jurisprudência no Tribunal 

Superior do Trabalho, a interpretação acima não é unânime nas Cortes 

trabalhistas. Em acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do 

Trabalho da Segunda Região, o relator Desembargador Ricardo Artur Costa e 

Trigueiros, no voto vencedor que resultou no referido acórdão, afirma que: 

“As funções de telefonista e de operadora de telemarketing guardam 

manifesta semelhança, justamente em seus aspectos mais 

desagradáveis, tais como: (1) a obrigação de coordenar o exercício 

de atividades simultâneas, com o desgaste físico e psicológico 

resultante; (2) o alheamento ao ambiente de trabalho, decorrente da 

óbvia impossibilidade de comunicação, de que resulta isolamento do 

empregado; (3) o comprometimento auditivo, advindo do uso de 

equipamento de características pouco ergonômicas, durante toda a 

duração da jornada. A função de fazer/receber ligações, ler e digitar 

em computador e concomitantemente, prestar o atendimento devido 

ao interlocutor, dando informações, promovendo um produto, 

buscando o cumprimento de objetivos com o fechamento de negócios 

e tudo o mais inerente ao mister do operador de telemarketing, é tão 

ou mais desgastante do que a mera função de fazer/receber ligações, 

transferindo-as em seguida. Assim, se a lei protege a atividade da 

telefonista, cabe ao intérprete, atento ao impacto psico-fisiológico das 

novas tecnologias do trabalho, estender igual proteção à operadora 

de telemarketing. Outrossim, a salvaguarda do artigo 227 da CLT é 

dirigida ao empregado, não às atividades da empresa. Logo, 

reconhecida a similaridade entre o modus operandi e as dificuldades 
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encontradas nas funções dos operadores de telefonia e de 

telemarketing, torna-se irrecusável a incidência, por analogia, da 

norma em foco, pouco importando as peculiaridades intrínsecas a 

cada um desses misteres. Inaplicável, na espécie, a Orientação 

Jurisprudencial nº 273, da SDI-1, do C. TST.”116 

A interpretação esposada pelo acórdão referido acima considera a 

existência de verdadeira lacuna na disciplina legal a reger as relações de 

trabalho dos operadores de telemarketing, suprindo tal lacuna pela aplicação 

analógica do artigo 227 da CLT. Para tal aplicação, o voto condutor 

considera que os elementos essenciais que levaram o legislador a prever 

jornada especial, inferior ao limite legal imposto como regra geral, aos 

trabalhadores em serviços de telefonia e telegrafia também estão presentes 

nas atribuições do operador de telemarketing, havendo, pois, que ser 

prevista a mesma disciplina para tal caso. Em interpretação teleológica do 

dispositivo legal, o voto nega preeminência à atividade da empresa, 

sustentando a importância da atividade do empregado para a necessidade de 

redução da jornada, sendo irrelevante a efetiva categoria da empresa. 

Ainda quando não fazem referência explícita à ocorrência de lacuna 

na lei ou seu preenchimento por meio do raciocínio por analogia, as decisões 

do Tribunal Superior do Trabalho e das Cortes trabalhistas de primeira e 

segunda instância muitas vezes trazem implícita a aceitação de que existe 

lacuna a ser preenchida e, em alguns casos, que tal preenchimento deve ser 

feito por meio da aplicação analógica de outro dispositivo legal. 

Em acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 

Segunda Região, o relator Juiz Carlos Roberto Husek chama a atenção para o 
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 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEGUNDA REGIÃO. Serviço de Jurisprudência e 

Divulgação. Acórdão nº 20050381258. Diário Oficial Eletrônico. 24 jun. 2006. 
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fato de que a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho117 colmata 

lacuna existente na lei. Decidindo caso relativo à condenação subsidiária de 

empresa que mantinha contrato de prestação de serviços de cobrança de 

contrato de financiamento de veículos com a empregadora do autor, o voto 

condutor observa que: 

“A criação jurisprudencial preenche uma lacuna no sistema e, ao ser 

implementada, deixa-o mais apto ao cumprimento do próprio objetivo 

da Ordem jurídica, principalmente no campo social: de manter a 

obediência às leis trabalhistas, zelar pela saúde jurídico-financeira 

das empresas-empregadoras, proteger o empregado, considerado 

hipossuficiente, para enfrentar o mercado de trabalho e os revezes da 

vida e, principalmente, responsabilizar no seu devido grau, todos os 

que se utilizam da mão de obra no pagamento dos direitos sociais, 

que foram elevados com a Constituição Federal de 1988 a direitos 

fundamentais, cláusulas pétreas, que representam o pilar da própria 

sociedade brasileira.”118 

A disciplina legal prevê a vinculação empregatícia diretamente entre o 

tomador de serviços e o trabalhador que presta tais serviços, mediante salário, 

                                                 
117

 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Súmula nº 331 – Contrato de prestação de serviços. 

Legalidade. (mantida) Resolução 121/2003. Diário da Justiça. 19, 20 e 21 nov. 2003. Redação 

original. RA 101/1980. Diário da Justiça. 25 set. 1980. 

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo 

diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 

03.01.1974). Súmulas A-97  

II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de 

emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da 

CF/1988).  

III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 

7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à 

atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.  

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a 

responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto 

aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e 

das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação processual e constem 

também do título executivo judicial (art. 71 da Lei nº 8.666, de 21.06.1993).  
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 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEGUNDA REGIÃO. Serviço de Jurisprudência e 

Divulgação. Acórdão nº 20080221186. Diário Oficial Eletrônico. 04 abr. 2008. 
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de forma não eventual, a empregador. A interposição de empresa entre o 

beneficiário do trabalho e o trabalhador é, a princípio, ilegal. Porém, o 

desenvolvimento das relações de produção, com a divisão entre empresas das 

diversas atividades que dão suporte à atividade fim de determinada empresa 

tornou-se uma exigência econômica premente e passou a fazer parte do 

cotidiano de empresas e trabalhadores.  

Ao analisar casos envolvendo a prestação de serviços especializados, 

ligados a atividades meramente acessórias à atividade que constitui a 

finalidade da existência da empresa, o Poder Judiciário Trabalhista viu-se 

diante de uma situação nova, não prevista pela legislação. 

Essa situação poderia ser interpretada como uma lacuna na disciplina 

legal sobre a matéria ou como um expediente de fraude à legislação 

trabalhista, com a inclusão no caso geral de proibição de contratação de 

trabalhadores por empresa interposta. Poderia, ainda, ser considerada como 

matéria disciplinada pela legislação civil, considerando-se apenas as relações 

entre as empresas e a prestação de trabalho como sendo realizada somente em 

proveito da empresa que contratou e assalaria o empregado, sendo que o 

proveito que a empresa tomadora teria de tal trabalho estaria vinculado não à 

atividade do trabalhador propriamente dita, remunerada pelo salário, mas sim 

vinculado ao contrato entre a empresa prestadora de serviços e a tomadora. 

Ora, considerar como mera relação empresarial a prestação de 

serviços pelo trabalhador contratado por empresa especializada, por exemplo, 

em segurança patrimonial, sem tomar em conta que tal prestação, ainda que 

seja realizada pelo trabalhador como empregado da prestadora, dá-se em 

proveito, em última instância, da empresa tomadora, seria deixar 

desprotegida a relação de trabalho. Ao considerar o valor social do trabalho 

como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, a Constituição 

Federal de 1988 não aceita a interpretação que exclui a ampliação da 

proteção ao trabalhador, com a consideração das relações que se estabelecem 

entre ele e a empresa tomadora de seus serviços. 
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Por outro lado, considerar ilegal qualquer forma de prestação de 

serviços especializados por meio de outra empresa para suprir necessidade 

não ligada à atividade fim da empresa contratante seria uma postura radical, 

que traria graves conseqüências para a economia e poderia, inclusive, afetar 

os próprios trabalhadores, diante da adoção generalizada de tal prática pelas 

economias dos demais países com os quais o Brasil mantém relações 

comerciais.119 

Assim, ao analisar o problema indicado, o Judiciário Trabalhista 

firmou, ao longo do tempo, a posição que findou por ser sumulada pelo 

Tribunal Superior do Trabalho, estabelecendo os limites em que a utilização 

do instituto usualmente denominado “terceirização” seria lícita. A Súmula 

331, que fixa tal entendimento, considera, pois, como verdadeira lacuna da 

lei a inexistência de disciplina própria a reger a situação em que uma empresa 

contrata outra empresa para que lhe preste serviços de vigilância e de 

conservação e limpeza ou serviços especializados ligados à sua atividade-

meio, desde que ausentes a pessoalidade e a subordinação direta do 

trabalhador à empresa tomadora. 

Reafirma a Súmula, em seu inciso I, a regra geral de ilegalidade de 

contratação de trabalhadores por empresa interposta, sendo que, em tais 

casos, forma-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos 

serviços, excetuando-se o caso do trabalho temporário, conforme previsto 

pela Lei nº 6.019, de 02.01.1974, que regula tal forma de trabalho e sua 

prestação por empresas especializadas em trabalho temporário. Em seu inciso 

II, a Súmula reafirma, ainda, a impossibilidade de reconhecimento de vínculo 

de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou 

fundacional, ainda que a contratação tenha sido realizada de forma irregular, 

por intermédio de empresa interposta. Tal entendimento funda-se no artigo 

                                                 
119

 A análise feita neste parágrafo não representa, necessariamente, a opinião do autor desta dissertação, 

nem tampouco desconsidera os fortes argumentos utilizados pelos defensores da declaração da 

ilegalidade da chamada “terceirização”. Porém, teve por objetivo perscrutar as motivações que 

levaram à fixação da jurisprudência, com edição de súmula pelo Tribunal Superior do Trabalho, no 

sentido descrito. 
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37, II, da Constituição Federal de 1988, que determina ser a investidura em 

cargo ou emprego público dependente de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, ressalvando, apenas, as nomeações 

para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

O inciso III da Súmula cuida de, propriamente, preencher a lacuna 

verificada, estabelecendo os requisitos já mencionados acima, de serem os 

serviços prestados de vigilância e de conservação e limpeza ou serviços 

especializados ligados à atividade-meio da tomadora, desde que inexistente a 

pessoalidade e a subordinação direta. 

Muitas decisões, por outro lado, analisam explicitamente teses de 

existência de lacuna da lei sustentadas pelas partes, negando-lhes pertinência 

e reafirmando a não ocorrência de lacuna e a subsunção do caso à regra geral. 

Assim, por exemplo, em acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do 

Trabalho da Segunda Região, o relator Desembargador Luiz Carlos Gomes 

Godoi, em voto condutor que analisa a ocorrência de nulidade pela ausência 

de intimação pessoal do devedor para ciência da data designada para 

realização de praça e leilão, observa que “Não há previsão no art. 888, da 

CLT, para a intimação pessoal do devedor da data designada para 

realização de praça e leilão, sendo inaplicável, por subsidiariedade, o 

processo civil comum, por não verificada lacuna sobre a matéria nesta 

Justiça Especializada.”120 

A decisão acima referida considera que a regra do artigo 888 da 

CLT121 contempla de forma exaustiva os trâmites relacionados à ciência das 
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 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEGUNDA REGIÃO. Serviço de Jurisprudência e 

Divulgação. Acórdão nº 20080588292. Diário Oficial Eletrônico. 22 jul. 2008. 

 

121
 Art. 888- Concluída a avaliação, dentro de 10 (dez) dias, contados da data da nomeação do 

avaliador, seguir-se-á a arrematação que será anunciada por edital afixado na sede do Juízo ou 

Tribunal e publicado no jornal local, se houver, com a antecedência de 20 (vinte) dias. 

§ 1º- A arrematação far-se-á em dia, hora e lugar anunciados e os bens serão vendidos pelo maior 

lance, tendo o exeqüente preferência para a adjudicação. 

§ 2º- O arrematante deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 20% (vinte por cento) do 

seu valor. 



104 

partes da data designada para tentativa de alienação em hasta pública dos 

bens constritos nas execuções trabalhistas, sendo que tal previsão é apenas de 

edital afixado na sede do Juízo ou Tribunal e publicado em jornal local. 

Considera a decisão que a ausência de previsão de intimação pessoal – ou 

mesmo através de advogado – do devedor quanto à data designada para a 

hasta pública não representa efetiva lacuna a ser preenchida pelos meios 

integrativos previstos em lei. Observe-se que a CLT prevê explicitamente, em 

seu artigo 794122, que somente haverá nulidade nos processos submetidos à 

apreciação pela Justiça do Trabalho, quando dos atos inquinados de nulos 

resultar manifesto prejuízo às partes. Assim, não há tampouco lacuna no 

presente caso, quando se considera a adequação da norma processual civil 

que se pretende seja utilizada aos princípios do processo do trabalho e às 

normas positivadas a ele aplicáveis. 

Verifica-se, em diversas decisões recursais, a tendência dos Tribunais 

a negar a criação de direito totalmente novo no âmbito trabalhista com base 

na declaração de existência de lacuna a ser suprida e aplicação por analogia 

de regras advindas de outros ramos do direito. Em acórdão da 4ª Turma do 

Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, o voto vencedor, de lavra 

do Juiz Carlos Roberto Husek, analisando a possibilidade de aplicação do 

artigo 404 do Código Civil para indenizar a verba honorária advocatícia 

contratada entre cliente e advogado, conclui que: 

“Não se pode aplicar, por existência de lacuna na lei trabalhista, o 

dispositivo em referência, que estabelece o procedimento em perdas e 

danos, com a finalidade de esquivar-se aos obstáculos da lei 

                                                                                                                                               
§ 3º- Não havendo licitante, e não requerendo o exeqüente a adjudicação dos bens penhorados, 

poderão os mesmos ser vendidos por leiloeiro nomeado pelo juiz ou presidente. 

§ 4º - Se o arrematante, ou seu fiador, não pagar dentro de 24 (vinte e quatro) horas o preço da 

arrematação, perderá, em benefício da execução, o sinal de que trata o § 2º deste Art., voltando à 

praça os bens executados. 

 

122
 Art.794- Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho só haverá nulidade quando 

resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes. 
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trabalhista quanto ao pagamento de honorários advocatícios. 

Também não há como afastar esta conclusão quando a autora da 

demanda, em sua inicial, diz de forma clara que era obrigada a arcar 

com 30% do valor recebido para custear o seu patrono, e ainda 

afirma que os honorários advocatícios não mais decorrem da 

sucumbência, e sim do inadimplemento das obrigações. As leis 

aplicáveis são a Lei 5.584/70 e a Consolidação das Leis do 

Trabalho.”123 

É longa a discussão sobre o cabimento de honorários advocatícios de 

sucumbência na Justiça do Trabalho, mormente após a promulgação da Carta 

constitucional de 1988, com sua definição da atividade do advogado como 

essencial à administração da justiça. Não obstante os argumentos a favor de 

ser considerados revogados os dispositivos legais que sustentavam a não 

existência de honorários advocatícios de sucumbência no processo do 

trabalho, exceto nos casos de concessionário dos benefícios da justiça 

gratuita assistido pelo sindicato, os Tribunais trabalhistas fixaram, 

majoritariamente, o entendimento de manutenção de tal disciplina legal. 

Negam, portanto, a incidência de honorários advocatícios nos feitos 

patrocinados por advogado particular. Como forma de suplantar esse 

entendimento, algumas peças iniciais passaram a postular o pagamento de 

uma indenização de natureza civil, com base no artigo 404 do Código Civil, 

equivalente ao percentual fixado em contrato de prestação de serviços 

advocatícios e pagamento de honorários firmado entre o postulante e seu 

patrono. É fato que não há, na legislação trabalhista, norma prevendo a 

indenização por outras despesas suportadas pelo empregado ou ex-

empregado, quando demanda contra seu empregador ou ex-empregador. 

Existe, portanto, a possibilidade de ser aí reconhecida a existência de uma 

lacuna e a possibilidade de suprir-se essa lacuna com a aplicação da 

disciplina da indenização por perdas e danos decorrente da lei civil. Os 
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 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEGUNDA REGIÃO. Serviço de Jurisprudência e 

Divulgação. Acórdão nº 20080143126. Diário Oficial Eletrônico. 07 mar. 2008. 
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Tribunais trabalhistas, no entanto, têm sido, de forma majoritária, avessos a 

acolher tal tese e sustentam que se trata de artifício para a obtenção de 

condenação em honorários de sucumbência por meio oblíquo, evitando-se a 

aplicação da legislação própria do processo do trabalho e sua interpretação 

consagrada. O acórdão citado exemplifica bem o acima referido. 

Outro exemplo de negativa de reconhecimento de existência de lacuna 

na lei trabalhista e seu suprimento pelos meios de integração disponíveis 

pode ser verificado no acórdão originário da 8ª Turma do Tribunal Regional 

do Trabalho da Segunda Região. Apreciando o cabimento de pagamento de 

indenização por perdas e danos, além da multa prevista na legislação 

trabalhista, para caso de inadimplemento de verbas rescisórias por banco, sob 

a alegação de que a instituição bancária teria auferido vantagem econômica 

ao aplicar o dinheiro sonegado ao trabalhador, o voto vencedor, lavrado pelo 

Desembargador Rovirso Aparecido Boldo, conclui que:  

“Não resta dúvida de que os Bancos brasileiros são refratários a 

qualquer tipo de crise; a condução da política econômica levou o 

maior Banco do País a obter lucro superior a 3 (três) bilhões de reais 

no exercício do ano fiscal de 2005. Nada obstante seja razoável supor 

que o Banco tenha utilizado o dinheiro das verbas resilitórias em 

aplicações financeiras a seu favor, a pretensão do autor em receber 

indenização por perdas e danos não é jurídica. A exsurgência de 

legislação coibente de práticas abusivas das instituições bancárias em 

relação a seus empregados é de rigor. Todavia, a jurisdição é 

limitada pela adoção do sistema da tripartição dos Poderes, ideário 

de Montesquieu, e não supre a competência legiferante própria do 

Poder constitucionalmente estabelecido. A legislação trabalhista (art. 

8º) admite o preenchimento de lacunas, utilizando-se supletivamente 

do direito comum. Nos casos de atraso no pagamento das verbas 

resilitórias, há previsão de apenamento ao empregador inadimplente, 

nos termos do parágrafo 8º do art. 477 da CLT, sem prejuízo da 
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atualização monetária e dos juros de mora. Portanto, o pedido de 

reparação por perdas e danos com esteio nos artigos 389, 402 e 404 

do CC não voga, eis que referidos artigos são inaplicáveis ao 

processo do trabalho. O acolhimento de pleito indenizatório, nesses 

moldes, representaria sério comprometimento da segurança jurídica 

que deve nortear as decisões judiciais.”124 

O acórdão referido acima considera, pois, que não existe lacuna na lei 

trabalhista a autorizar outra forma de punição ao empregador que deixa de 

pagar as verbas rescisórias no prazo legal, além daquela prevista pelo artigo 

477, §8º, da CLT125. Entende a decisão que a existência de punição específica 
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 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEGUNDA REGIÃO. Serviço de Jurisprudência e 

Divulgação. Acórdão nº 20061019512. Diário Oficial Eletrônico. 19 dez. 2006. 

 

125
 Art. 477 - É assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a terminação do 

respectivo contrato, e quando não haja ele dado motivo para cessação das relações de trabalho, o direito 

de haver do empregador uma indenização, paga na base da maior remuneração que tenha percebido na 

mesma empresa. (Redação dada pela Lei n.º 5.584, de 26-06-70, DOU 29-06-70)  

§ 1º - O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho, firmado por 

empregado com mais de 1 (um) ano de serviço, só será válido quando feito com a assistência do 

respectivo Sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho. (Parágrafo incluído pela Lei n.º 

5.562, de 12-12-68, DOU 16-12-68 e alterado pela Lei n.º 5.584, de 26-06-70, DOU 29-06-70)  

§ 2º - O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de 

dissolução do contrato, deve ter especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e 

discriminado o seu valor, sendo válida a quitação, apenas, relativamente às mesmas parcelas. 

(Parágrafo incluído pela Lei n.º 5.562, de 12-12-68, DOU 16-12-68 e alterado pela Lei n.º 5.584, de 26-

06-70, DOU 29-06-70)  

§ 3º - Quando não existir na localidade nenhum dos órgãos previstos neste Art., a assistência será 

prestada pelo representante do Ministério Público ou, onde houver, pelo Defensor Público e, na falta ou 

impedimento destes, pelo Juiz de Paz. (Parágrafo incluído pela Lei n.º 5.562, de 12-12-68, DOU 16-12-

68 e alterado pela Lei n.º 5.584, de 26-06-70, DOU 29-06-70)  

§ 4º - O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado no ato da homologação da rescisão do 

contrato de trabalho, em dinheiro ou em cheque visado, conforme acordem as partes, salvo se o 

empregado for analfabeto, quando o pagamento somente poderá ser feito em dinheiro. (Parágrafo 

incluído pelo Decreto-Lei n.º 766, de 15-08-69, DOU 18-08-69 e alterado pela Lei n.º 5.584, de 26-06-

70, DOU 29-06-70)  

§ 5º - Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o 

equivalente a 1 (um) mês de remuneração do empregado. (Parágrafo incluído pelo Decreto-Lei n.º 766, 

de 15-08-69, DOU 18-08-69 e alterado pela Lei n.º 5.584, de 26-06-70, DOU 29-06-70)  

§ 6º - O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverá ser 

efetuado nos seguintes prazos: (Acrescentado pela Lei n.º 7.855, de 24-10-89, DOU 25-10-89)  

a) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou   

b) até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão, quando da ausência do aviso prévio, 

indenização do mesmo ou dispensa de seu cumprimento.  
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prevista em tal norma legal afasta a teoria da ocorrência de lacuna a autorizar 

outras formas de interpretação e aplicação do direito. 

Em texto sobre a aplicação da analogia como método de solução de 

lacunas na lei pelo Supremo Tribunal Federal, Elizeu Amaral Camargo 

também conclui que os Tribunais evitam a criação de direito completamente 

novo a partir da teoria das lacunas no ordenamento jurídico e a aplicação 

analógica de outros dispositivos legais, mormente quando há alguma 

regulação para o caso considerado. Diz ele sobre os acórdãos analisados: 

“Se for possível traçar um perfil desses acórdãos (...), será lícito 

concluir que os ministros da mais alta corte de justiça do país operam 

a analogia segundo uma concepção tradicional desse método de 

colmatação de lacunas. Com efeito, às hipóteses de invocação da 

aplicação analógica de disposições legais precede a constatação de 

uma inequívoca lacuna, denotando a busca, primeiro, de uma 

disposição legal existente no ordenamento jurídico e aplicável ao 

caso concreto. Somente a sua falta procede-se a invocação da norma 

existente para casos semelhantes.”126 

É de se notar que a idéia de que seja possível a constatação de uma 

“inequívoca lacuna” esbarra na questão da interpretação e sua falta de 

univocidade. De qualquer forma, a constatação do autor acima citado 

equivale a dizer que o processo de construção do conceito de lacuna pelo 

                                                                                                                                               
§ 7º - O ato da assistência na rescisão contratual (§§ 1º e 2º) será sem ônus para o trabalhador e 

empregador. (Acrescentado pela Lei n.º 7.855, de 24-10-89, DOU 25-10-89)  

§ 8º - A inobservância do disposto no § 6º deste Art. sujeitará o infrator à multa de 160 BTN, por 

trabalhador, bem assim ao pagamento da multa a favor do empregado, em valor equivalente ao seu 

salário, devidamente corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo quando, comprovadamente, o 

trabalhador der causa à mora. (Acrescentado pela Lei n.º 7.855, de 24-10-89, DOU 25-10-89)  

§ 9º - ( Vetado ) (Acrescentado pela Lei n.º 7.855, de 24-10-89, DOU 25-10-89) 

126
 CAMARGO, Elizeu Amaral. “A analogia como método de solução de lacunas no ordenamento 

jurídico – a visão do Supremo Tribunal Federal”. In: DANTAS, Aldemiro; MALFATTI, Alexandre 

David; CAMARGO, Elizeu Amaral; LOTUFO, Renan (coordenador).  Lacunas no ordenamento 

jurídico.  Barueri: Manole, 2005. p. 176. 
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Supremo Tribunal Federal evita a invocação da teoria da lacuna axiológica, 

com a criação de direito completamente novo, nos casos em que exista norma 

incidente sobre o caso a ser decidido, mas que tal norma seja considerada 

insatisfatória, frente aos ideais de justiça dos julgadores. 

Caso recorrente de divergência entre decisões sobre a existência ou 

não de lacuna a autorizar a aplicação de regra contida em outro local do 

ordenamento jurídico é o artigo 475-J do Código de Processo Civil127 em sua 

aplicação ou não ao processo do trabalho. Muitas decisões de primeira 

instância têm considerado que a previsão do referido artigo é de tal forma 

compatível com os princípios do processo do trabalho que gera uma lacuna 

axiológica na lei, no caso, nos dispositivos da CLT que regem a matéria, 

permitindo a aplicação do quanto disposto em tal artigo. No entanto, a 

tendência da jurisprudência em segunda instância e no Tribunal Superior do 

Trabalho tem sido negar a possibilidade de aplicação do referido artigo ao 

processo do trabalho. Como exemplo, cita-se acórdão proferido pela 6ª 

Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, onde o relator 

Juiz Salvador Franco de Lima Laurino, no voto condutor, observa que: 

“De acordo com a regra do artigo 769 da Consolidação, a aplicação 

de preceitos do processo comum justifica-se no caso de lacuna do 

processo do trabalho. A Consolidação tem um regime próprio de 
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execução forçada que não comporta a aplicação subsidiária da multa 

prevista no artigo 475-J do Código de Processo Civil. Ao contrário do 

regime do cumprimento de sentença adotado pela Lei nº. 11.232, de 

22-XII-2005, o regime de execução da Consolidação assegura ao 

executado o direito à nomeação de bens à penhora, o que logicamente 

exclui a ordem para imediato pagamento da dívida sob pena de 

aplicação da multa de 10%. As regras que instituem punições exigem 

interpretação estrita, excluindo qualquer alargamento exegético que 

se destine a aplicá-las por analogia a situações que não estejam clara 

e expressamente definidas na lei. Agravo do executado a que se dá 

provimento para o fim de excluir da execução a multa fundada no 

artigo 475-J do Código de Processo Civil.”128 

A controvérsia, no presente caso, por óbvio, não se baseia sobre 

dúvida quanto à existência de norma específica no âmbito trabalhista a 

regular a forma de execução forçada. A reafirmação de tal existência pelo 

acórdão citado acima representa a interpretação de que a outra possibilidade é 

descartada. Essa outra possibilidade é a aplicação da teoria da lacuna 

axiológica, que tem sido o termo empregado para a operação que consiste em 

considerar-se mais adequada aos princípios gerais e aos objetivos de 

determinado ramo do direito a aplicação de norma advinda de outro ramo do 

direito, ainda que exista norma específica para o caso sob análise.  

O processo do trabalho sempre primou pela celeridade e pela 

simplicidade, dispensando o excesso de formalismo e procedimentos 

complexos típicos do processo comum. Porém, as últimas alterações 

legislativas do processo civil deram passos largos no caminho da 

modernização, da eficácia e da celeridade processuais. Muitos intérpretes 

consideram que o processo civil logrou obter situação mais favorável à 

celeridade e à efetividade que o processo do trabalho, da forma como ele se 

apresenta na CLT. Diante de tal situação, considerando-se os princípios 
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gerais de direito do trabalho e de direito processual do trabalho, tais 

intérpretes entendem que se formou uma lacuna axiológica no âmbito do 

direito processual do trabalho, em relação àquelas normas em que o direito 

processual civil regulou de forma a tornar o procedimento mais célere, 

eficiente e simples. 

Caso bastante peculiar de aplicação da teoria da lacuna axiológica 

encontra-se em sentença proferida pelo Juiz Marcos Neves Fava, titular da 

89ª Vara do Trabalho de São Paulo, em processo movido por bancário 

despedido sob alegação de justa causa, por força do artigo 508 da CLT129. Os 

fatos no processo são incontroversos: o empregado, em dado período de seu 

contrato de trabalho com o banco empregador, passou a emitir cheques sem 

provisão de fundos, razão pela qual fora advertido e, não tendo cessado a 

prática, despedido por justa causa. Analisando a adequação do ato do 

empregador em face do ordenamento jurídico, tendo tal ato sido baseado no 

artigo 508 da CLT, o juiz inicia dizendo que: 

“A norma, ainda que vigente no plano formal, não mais guarda 

eficácia, se analisada a partir da perspectiva do tripé que identificou, 

celebremente, Miguel Reale na teoria da tridimensionalidade do 

direito. Para vir ao mundo fenomenológico, a imposição jurídica 

coordena três elementos, a saber: fato, valor e norma. Emerge da 

situação fática, dentro dos limites de espaço e tempo que lhe são 

peculiares, respondendo aos valores sociais, para constituir regra. Se 

é assim, para sua construção, assim também deve ser para sua 

interpretação e para aplicação. Há leis que, em que pese sua vigência 

formal, não mais correspondem, ou ao tempo, dada a elevada 

diferença entre período de criação e de aplicação, ou aos valores 

sociais, em face das transformações da comunidade em que deve ser 

                                                 
129

 Art. 508 - Considera-se justa causa, para efeito de rescisão de contrato de trabalho do empregado 

bancário, a falta contumaz de pagamento de dúvidas legalmente exigíveis. 

 



112 

aplicada.”130 

Argumentando o julgador que o comportamento do empregado 

bancário não traz mais prejuízos à imagem da casa bancária, considerando-se 

a amplitude do corpo social na atualidade e as garantias constitucionais de 

preservação da intimidade e da vida privada, conclui ultrapassada a norma 

prevista no artigo 508 da CLT. Diz o magistrado, como pressuposto, que “A 

lacuna não consiste, pois, em ausência de regulação, mas em incompletude 

por insatisfação, por insuficiência do modelo positivado.”131 Daí decorre, 

para ele, ser “mister declarar a existência de lacuna axiológica, e, para 

superá-la, reconhecer que o ordenamento, assim interpretado, não pune mais 

o trabalhador bancário que, em sua vida particular e privada, sem trazer ao 

banco (...) prejuízos, descontrola-se, passando cheques sem fundos.”132  

Nesse caso, o juiz considerou derrogada a norma que prevê punição 

especial para empregado bancário em caso de dívidas privadas, considerando 

existente lacuna axiológica no ordenamento jurídico trabalhista em relação à 

situação fática trazida a juízo, razão pela qual procedeu à integração do 

espaço assim declarado lacunoso pela aplicação da norma geral que rege a 

dispensa por justa causa no direito do trabalho. Por certo, a aplicação de 

norma geral que rege determinada matéria não é propriamente forma de 

interpretação por analogia ou mesmo forma de auto-integração do sistema 

jurídico, eis que a norma, por ser geral, rege todos os casos daquela espécie. 

No presente caso, porém, havendo norma específica a prever a punição para o 

caso do empregado bancário, entendeu o julgador que seria típico caso de 

aplicação da teoria da lacuna axiológica a derrogação de tal norma, com a 

subsunção do caso à regra geral. 
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Muitas decisões recorrem ao raciocínio por analogia não com base em 

uma norma jurídica específica, mas com base na interpretação dada às 

normas jurídicas pelas súmulas de jurisprudência editadas pelos Tribunais 

Superiores. Um exemplo de tal utilização, também bastante peculiar por 

negar vigência, em caso específico, a norma existente no ordenamento, 

encontra-se em acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do 

Trabalho da Segunda Região, tendo a seguinte ementa: 

“Aviso prévio. Indeferimento do pedido. Não faz jus ao pagamento de 

aviso prévio funcionário que imediatamente após a rescisão 

contratual foi contratado para trabalhar. O objetivo da instituição do 

aviso prévio é em síntese comunicar às partes que o contrato laboral 

será rescindido, proporcionar condições para que o empregado e o 

empregador encontrem nova colocação e novo funcionário, desta 

forma, tendo o obreiro sido contratado para trabalhar no dia 

subseqüente a rescisão contratual, o objetivo primordial do aviso 

prévio falece, não havendo portanto que se falar em seu pagamento. 

Por analogia recorro a Súmula nº 278 do C. TST.”133 

As situações em que é devido ou não o aviso prévio para rescisão do 

contrato de trabalho estão previstas na CLT, bem como sua conversão em 

indenização. A Súmula nº 276 do Tribunal Superior do Trabalho134 trata da 

situação em que o empregado renuncia ao período de aviso prévio dado pelo 

empregador que pretende romper o contrato de trabalho. Não há, no 

ordenamento jurídico trabalhista, previsão de renúncia por parte do 

empregador a tal direito ou vedação para que o empregado o faça. Cuida-se, 
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portanto, de lacuna da lei, a ser suprida pelos meios hermenêuticos próprios. 

Por meio de indução amplificadora, outrora chamada analogia iuris, 

também referida como recurso aos princípios gerais do direito, considerando-

se que o direito do trabalho tem como um de seus princípios a 

impossibilidade de renúncia por parte do empregado a seus direitos, 

preservando-se algum equilíbrio entre as partes, diante da evidente situação 

precária que se encontra o trabalhador que busca emprego ou depende da 

manutenção de seu emprego atual, o Tribunal Superior do Trabalho sumulou 

o entendimento de que não pode ser considerada válida renúncia ao aviso 

prévio que deve ser dado pelo empregador ao empregado, quando pretender o 

empregador a ruptura sem justa causa do contrato de trabalho. Excetuou a 

situação em que o empregado requer a dispensa do cumprimento do aviso 

prévio que lhe fora dado para assumir outro emprego, obtido durante o 

cumprimento do aviso prévio, posto ser da finalidade do instituto justamente 

permitir que o empregado obtenha nova colocação, sem interromper o 

recebimento de seus haveres alimentares. Ora, seria ilógico não permitir ou 

penalizar a situação em que o empregado obtém nova colocação e precisa ter 

interrompido o contrato de trabalho anterior para poder assumir o novo 

emprego. 

O acórdão referido acima analisa caso em que o trabalhador teve o 

contrato de trabalho rompido por iniciativa do empregador, sob a modalidade 

de aviso prévio indenizado. Com o advento da obtenção pelo empregado de 

nova colocação no dia subseqüente à dispensa, considerou o acórdão como 

análogo o caso àquele de que cuida a Súmula 276 do TST, negando direito ao 

trabalhador de receber judicialmente o valor referente ao aviso prévio 

indenizado. 

A aplicação analógica de tal entendimento, porém, não encontra 

sustentação na lógica interna do instituto do aviso prévio, em sua modalidade 

indenizada. Ao pretender romper o contrato de trabalho e dispensar o 

trabalhador da prestação laboral correspondente ao período de aviso prévio, 



115 

por força de lei deve o empregador arcar com os valores correspondentes aos 

salários do período de aviso prévio. Consumada a dispensa sob tal 

modalidade, poderá o empregado obter nova colocação dentro dos trinta dias 

destinados a tal finalidade, como também poderá ficar desempregado por 

muito mais tempo, o que não implica a ampliação do prazo de aviso prévio 

ou da indenização correspondente pelo empregador. Da mesma forma, 

quando a ruptura contratual ocorre por iniciativa do empregado, sem 

ocorrência de justa causa patronal, a empresa pode possuir um cadastro de 

candidatos à vaga e supri-la de imediato, como também pode demorar mais 

de trinta dias para obter um substituto adequado ao empregado 

demissionário, sem que isso altere o tempo de aviso prévio devido pelo 

empregado ao empregador.  

Sob o ponto de vista da compatibilidade com os princípios gerais do 

direito do trabalho, a retirada de direito com base em interpretação que viola 

a lógica interna do instituto jurídico que prevê tal direito é contrária ao 

princípio de proteção ao trabalho contido na regra que determina a 

obrigatoriedade do aviso prévio. Trata-se, pois, de utilização do recurso da 

interpretação analógica com vistas à redução de direitos trabalhistas. 

Da observação dos casos trazidos no presente capítulo, verifica-se que 

a existência ou não de lacuna na lei decorre de interpretação nem sempre 

unânime sobre o conteúdo da norma jurídica e sua finalidade social. A 

constatação da existência de lacuna pressupõe um juízo de valor sobre a 

suficiência das normas que poderiam incidir sobre o caso ou sua 

insuficiência, bem como a eleição das ferramentas hermenêuticas de 

integração do sistema jurídico decorre também de juízo de valor sobre sua 

pertinência. 

Assim, a construção do conceito de lacuna na lei pela jurisprudência e 

a eleição dos instrumentos próprios para sua colmatagem tanto podem 

culminar com o reconhecimento de um rol maior de direitos aos 

trabalhadores, como também pode redundar na redução da proteção legal ao 



116 

trabalho e aos trabalhadores. A incidência dos valores a serem considerados 

em cada caso sob análise é de fundamental importância para o resultado a ser 

obtido. É propósito manifesto do presente trabalho, desde sua Apresentação, 

discutir a possibilidade de utilização da doutrina e dos princípios de direitos 

humanos, em especial aqueles positivados na Carta constitucional, para 

mediar de forma democrática a incidência de valores na aplicação analógica 

da lei trabalhista.  

Com vistas a conduzir tal discussão, o capítulo seguinte trata dos 

paradigmas dos direitos humanos e a interpretação da lei no âmbito dos 

sistemas jurídicos contemporâneos, com destaque e ênfase ao caso do direito 

do trabalho no Brasil. 
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III. OS PARADIGMAS DOS DIREITOS HUMANOS E A 

INTERPRETAÇÃO DA LEI NO ÂMBITO DOS 

SISTEMAS JURÍDICOS CONTEMPORÂNEOS 

III.1 A AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NOS 

SISTEMAS JURÍDICOS CONTEMPORÂNEOS 

Talvez uma das grandes dificuldades para o entendimento do 

significado dos direitos humanos no âmbito dos sistemas jurídicos 

contemporâneos, tanto para o jurista quanto para estudiosos de outras áreas 

do conhecimento, seja a ambigüidade da linguagem dos direitos. Conforme 

comenta Norberto Bobbio: 

“Apesar das inúmeras tentativas de análise definitória, a linguagem 

dos direitos permanece bastante ambígua, pouco rigorosa e 

freqüentemente usada de modo retórico. Nada impede que se use o 

mesmo termo para indicar direitos apenas proclamados numa 

declaração, até mesmo solene, e direitos efetivamente protegidos num 

ordenamento jurídico inspirado nos princípios do constitucionalismo, 

onde haja juízes imparciais e várias formas de poder executivo das 

decisões dos juízes.” 135 

É certo, ainda, que os chamados direitos humanos incluem direitos de 

um e de outro tipo. Por óbvio, as dificuldades de lidar com as novas 

necessidades sociais na construção de uma disciplina não podem ser 

consideradas motivo de retrocesso a situação anterior em que sua 

configuração atendia outras demandas sociais, como o faz Michel Villey ao 

negar juridicidade ao que se denomina de direitos humanos, propondo uma 

volta a padrões de direito romano e medieval.136 Surge, então, a necessidade 
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de discutir quais são os traços característicos dos direitos humanos que os 

distinguem – ou os confundem com – os direitos positivados em cada 

ordenamento jurídico particular. 

Por certo, qualquer tentativa de definição ou de aproximação do 

conceito de direitos humanos resvala na questão atinente aos valores 

implicados nessa operação e no termo. Igualmente certa é a historicidade dos 

valores considerados como preeminentes em cada tempo e em cada espaço 

geográfico. Conforme salienta Miguel Reale: 

“É inegável, segundo penso, que o problema do valor não pode ser 

posto nem proposto fora da História, pois a consciência intencional 

culmina sempre numa projeção ou objetivação histórica, o que desde 

logo suscita uma pergunta inquietante sobre a historicidade de todos 

os valores, ou seja, sobre a inevitabilidade de um relativismo 

axiológico de base historicista.”137 

A consideração da problemática dos valores e sua repercussão no 

universo jurídico, embora coloque no centro das atenções a questão das 

invariantes axiológicas, não é razão para a negativa pura e simples de tais 

invariantes, conforme demonstra Reale em sua argumentação, coroada com a 

afirmação, ressonando ecos do pensamento kantiano sobre o tema: 

“Daí minha afirmação fundamental de que o homem é o valor-fonte 

de todos os valores porque somente ele é originariamente um ente 

capaz de tomar consciência de sua própria valia, da valia de sua 

subjetividade, não em virtude de uma revelação ou de uma 

iluminação súbita de ordem intuitiva, mas sim mediante e através da 

experiência histórica em comunhão com os demais homens.”138 
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A doutrina jurídica não possui um consenso sobre uma possível 

definição de que sejam os direitos humanos, mas é unânime em reconhecer 

que se trata de direitos inerentes à pessoa humana, na forma como 

reconhecida pela Declaração de 1948; ou seja, para ser reconhecido como 

titular de direitos humanos, basta ao indivíduo pertencer à espécie humana, 

sem a exigência de que pertença ele a determinado agrupamento político ou 

nacional ou possua qualquer outra característica além da existência enquanto 

ser humano.  

Esse princípio remete diretamente à questão dos apátridas e da 

eliminação em massa de pessoas ocorrida durante a Segunda Guerra 

Mundial. Historicamente, é comum referir a origem dos direitos humanos às 

declarações oriundas da revolução francesa e da declaração de independência 

dos Estados Unidos. Tais declarações contêm princípios de direito natural, 

reconhecendo direitos que não poderiam ser violados pelos Estados. No 

entanto, o decurso da história demonstrou que os indivíduos que não estavam 

protegidos por um determinado sistema jurídico, como era o caso dos 

apátridas, não possuíam qualquer garantia de respeito a seu direito básico de 

existência. 

A igualdade formal reconhecida pelas declarações do século XVIII 

não levava em consideração que: 

“A igualdade não é um dado – ela não é phisis, nem resulta de um 

absoluto transcendente externo à comunidade política. Ela é um 

construído, elaborado convencionalmente pela ação conjunta dos 

homens através da organização da comunidade política. Daí a 

indissolubilidade da relação entre o direito individual do cidadão de 

autodeterminar-se politicamente, em conjunto com seus concidadãos, 

através do exercício de seus direitos políticos, e o direito da 

comunidade de autodeterminar-se, construindo convencionalmente a 

igualdade. (...) As displaced persons, precisamente por sua falta de 

relação com um mundo, foram e continuam sendo tentação constante 
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para os assassinos e para as nossas próprias consciências. É como se 

não existissem. São supérfluas.” 139 

O caráter socialmente construído da igualdade é realçado nesse 

comentário de Celso Lafer, baseado na obra de Hannah Arendt, remetendo ao 

fato de que a igualdade formal, para ser efetiva no mundo real, depende de 

uma decisão da comunidade política. O indivíduo, para usufruir da garantia 

da igualdade tradicionalmente reconhecida pelos sistemas jurídicos, deve 

pertencer a uma dada comunidade política ordenada pelo sistema jurídico 

cuja proteção se pretende. A exclusão do indivíduo dessa comunidade 

político-jurídica – por motivos religiosos, étnicos, sexuais, entre outros tantos 

possíveis de serem constatados no decorrer da história – expõe o sujeito a 

todo o tipo de arbitrariedade. Contra essa situação, a Declaração de 1948 

vislumbrou um sistema internacional de proteção ao indivíduo, retirando-o 

do arbítrio representado por sua exclusão da comunidade política nacional. 

Outra questão importante para a compreensão da especificidade dos 

direitos humanos é sua vocação para defender o mais fraco perante o mais 

forte, o indivíduo perante o Estado, etc. Conforme comenta Antônio Augusto 

Cançado Trindade: 

“O Direito dos Direitos Humanos não rege as relações entre iguais; 

opera precisamente em defesa dos ostensivamente mais fracos. Nas 

relações entre desiguais, posiciona-se em favor dos mais necessitados 

de proteção. Não busca obter um equilíbrio abstrato entre as partes, 

mas remediar os efeitos do desequilíbrio e das disparidades. Não se 

nutre das barganhas da reciprocidade, mas se inspira nas 

considerações de ordre public em defesa dos interesses superiores, da 

realização da justiça. É o direito de proteção dos mais fracos e 

vulneráveis, cujos avanços em sua evolução histórica se têm devido 
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em grande parte à mobilização da sociedade civil contra todos os 

tipos de dominação, exclusão e repressão. Neste domínio de proteção, 

as normas jurídicas são interpretadas e aplicadas tendo sempre 

presentes as necessidades prementes de proteção das supostas 

vítimas.” 140 

A lógica que rege os ordenamentos jurídicos nacionais concebidos 

dentro do modelo liberal é a lógica da igualdade formal entre os indivíduos. 

O princípio contratual – pacta sunt servanda (os contratos devem ser 

respeitados da forma como foram concebidos) – é tido como soberano e as 

normas gerais que regem a sociedade são tidas como contratos entre os 

indivíduos componentes da sociedade. 

Ao contrário de tal lógica, Cançado Trindade chama a atenção para 

que a lógica dos direitos humanos parte da constatação de que a igualdade 

formal do liberalismo não pode ser verificada na realidade social, que é 

díspar e desigual, havendo uma irregular distribuição de poder por entre os 

diversos grupos e indivíduos componentes da sociedade. Essa desigualdade 

de fato expõe os grupos e indivíduos com menor poder ao arbítrio do grupo 

hegemônico. Assim, os direitos humanos não buscam a igualdade formal, 

mas, em última instância, a redistribuição dos poderes por entre os grupos 

componentes da sociedade, de tal forma que nenhum grupo, valendo-se de 

sua prevalência histórica, baseada na força, no poder econômico, nos 

atributos de gênero ou qualquer outro elemento de distinção, possa vir a 

oprimir os grupos não hegemônicos, tolhendo-lhes a dignidade e os demais 

atributos usualmente reconhecidos à espécie humana. 

Os ordenamentos jurídicos nacionais apresentam relações nem sempre 

harmônicas com os princípios dos direitos humanos. É certo que a existência 

de um ordenamento jurídico a regular a vida política e social dos indivíduos 

                                                 
140

  TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. “Apresentação”. In: PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos 

e o direito constitucional internacional. 2
a
 ed. São Paulo: Max Limonad, 1997. p. 20 

 



122 

dentro de um estado nacional é direito reconhecido como um dos direitos 

humanos. No entanto, os ordenamentos jurídicos muitas vezes contêm 

normas que se chocam com os direitos humanos internacionalmente 

reconhecidos. 

O processo histórico de adequação dos sistemas jurídicos nacionais 

aos princípios dos direitos humanos passa por várias contradições entre a 

especificidade cultural de cada povo e os interesses dos grupos dominantes e 

dominados em cada comunidade. O reconhecimento internacional de um 

crescente número de direitos como direitos humanos fornece argumentos 

para os grupos menos favorecidos postularem a adequação das normas 

jurídicas de seu país aos interesses que lhe são propícios. Conforme comenta 

Norberto Bobbio: “A linguagem dos direitos tem indubitavelmente uma 

grande função prática, que é emprestar uma força particular às 

reivindicações dos movimentos que demandam para si e para os outros a 

satisfação de novos carecimentos materiais e morais.” 141  

Tanto no âmbito interno de cada estado nacional quanto no âmbito 

internacional, as normas de direitos humanos podem ser expressas sob a 

forma de comandos específicos, contendo determinações acerca de uma ação 

ou omissão e a respectiva punição para o desrespeito à regra, ou sob a forma 

de normas programáticas, regras que prevêem a atuação da administração 

pública em favor de determinados grupos ou pessoas e que demandam 

alocação de recursos, por regra escassos, sendo direitos considerados 

usualmente de implantação gradual. Os direitos sociais, em sua maioria, 

incluem-se nesse segundo tipo. 

De modo geral, os direitos humanos podem ser vislumbrados como 

pertencendo a quatro categorias distintas e indivisíveis: 1. as liberdades e 

garantias individuais, representadas pelos direitos de cada indivíduo perante 

o estado nacional e que contêm os direitos clássicos do liberalismo; 2. os 
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direitos políticos, atinentes à participação da organização política do estado, 

como eleitor e como elegível; 3. os direitos sociais, representados pelo direito 

a políticas públicas que supram as necessidades básicas de subsistência 

digna; 4. e os direitos que têm como sujeitos os grupos sociais – ou mesmo a 

humanidade – como um todo, como o direito à cultura, o direito à paz, o 

direito ao meio ambiente equilibrado, etc. 

Alguns autores, como Norberto Bobbio, propugnam a divisão desses 

direitos em gerações lógicas, sendo que os direitos de primeira geração 

correspondem às garantias e liberdades individuais e aos direitos políticos; os 

de segunda geração, aos direitos sociais e os de terceira geração, aos direitos 

culturais, direito ao meio ambiente equilibrado, direito à paz, etc. A crítica a 

essa forma de encarar os direitos humanos advém da impressão de sucessão 

histórica em sua implementação ou surgimento, o que contraria a lógica de 

indivisibilidade dos direitos humanos, que vem sendo reforçada nos mais 

recentes instrumentos internacionais atinentes aos direitos humanos. 

Ademais, a classificação em gerações pode pressupor uma lógica evolutiva 

ou etapista que é estranha aos princípios de universalidade e indivisibilidade 

que regem os direitos humanos. 

Diante da iminente possibilidade dos Estados nacionais violarem os 

direitos humanos daqueles que estão sujeitos à sua jurisdição, foi pensado o 

sistema internacional de proteção dos direitos humanos, conforme exposto 

acima. Porém, o desequilíbrio geopolítico de poder lança diversos 

questionamentos acerca da legitimidade e efetividade de tal sistema. 

Conforme saliente Tércio Sampaio Ferraz Jr.,  

“... a adoção bem-vinda de regimes de Estados de Direito pelos 

países em desenvolvimento exige do mundo globalizado a 

funcionalização da própria sociedade internacional, ou seja, uma 

espécie de „Estado de Direito‟ nas relações internacionais. Daí, o 

fortalecimento político dos instrumentos de solução de conflitos 

econômicos ser uma peça fundamental do desenvolvimento nos dias 
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atuais. (...) Esse contraste entre uma sociedade internacional de 

estrutura segmentaria, mas que atua, no plano nacional, de modo a 

aproveitar-lhe a estrutura funcional, e uma sociedade nacional, de 

estrutura funcional, que atua no plano internacional, como se sua 

estrutura fosse funcional, é, por último, um dos dramas modernos 

trazidos pelo fenômeno da globalização.” 142 

Na atualidade, o processo de internacionalização da produção e 

distribuição de mercadorias, com o aumento da competitividade dos 

mercados, no contexto da pós-modernidade, tem gerado uma tendência 

global ao avanço das teorias e práticas neoliberais. No âmbito de tal avanço, 

muito embora o desenvolvimento histórico da legislação concernente aos 

direitos humanos tenha sido dirigido para uma regulamentação mais 

minuciosa de tais direitos, sobretudo quanto aos direitos sociais e aos direitos 

das minorias, visando à proteção dos grupos vulneráveis na sociedade, cresce 

a força política e ganha espaço no debate público a tese de que a ampliação 

desses direitos gera custos excessivos para o Estado e para a sociedade e 

desequilibra a igualdade jurídica entre os cidadãos. Alessandro da Silva 

observa que:  

“A partir da crise econômica de 1973-1974, deflagrada 

especialmente pela crise do petróleo, o modelo keynesiano passou a 

ser questionado pelos adeptos do liberalismo econômico (...) Com os 

governos de Margareth Thatcher (1979-1990) no Reino Unido e de 

Ronald Reagan (1981-1989) nos Estados Unidos, duas das principais 

economias mundiais, as idéias neoliberais passaram a ser aplicadas 

como política estatal e rapidamente tornaram-se ideologia dominante 

nos países capitalistas, inclusive no terceiro mundo.”143 
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Nessa mesma linha de raciocínio, a onda conservadora, capitaneada 

pelos EUA, tem atacado conquistas históricas de minorias, como contrárias à 

ordem moral, bem como conquistas trabalhistas, consideradas contrárias aos 

interesses econômicos. 

Por outro lado, a globalização promove uma “erosão seletiva” do 

Estado-nação144, o modelo político da modernidade ocidental, em cujo 

interior e com base em sua soberania, desenvolvem-se os sistemas jurídicos 

capazes de promover o controle social – ou a emancipação. Conforme 

comenta Boaventura de Souza Santos: “A efetividade dos direitos humanos 

tem sido conquistada em processos políticos de âmbito nacional e por isso a 

fragilização do Estado-nação pode acarretar a fragilização dos direitos 

humanos.” 145 As cotidianas violações dos direitos humanos mais básicos que 

vêm ocorrendo nos países em que o Estado está fragmentado e em profunda 

crise fornecem exemplo marcante da afirmação acima. Pungente exemplo é a 

incapacidade ou falta de interesse de alguns estados nacionais de eliminar a 

exploração do trabalho escravo e do trabalho infantil. 

A noção de soberania, conforme “dizem os teóricos do direito (...), é a 

efetividade da força pela qual as determinações das autoridades são 

observadas e tornadas de observância incontrastável mesmo por meio de 

coação. Do ponto de vista do Direito Internacional, um sentido negativo, diz-

se, é a não-sujeição à determinação de outros centros normativos.” 146 Ora, 

no caso brasileiro, o que também pode ser dito da maioria dos países não 

pertencentes ao núcleo do sistema, a emergência do crime organizado, no 

âmbito interno, e a dependência econômica e a fragilidade bélica, no âmbito 

externo, demonstram a pequena capacidade de efetivação das determinações 
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das autoridades e a grande influência exercida por países e instituições 

estrangeiros nas decisões políticas e na conformação do ordenamento jurídico 

interno. As recentes discussões sobre a reforma do judiciário e as reiteradas 

propostas de flexibilização dos direitos trabalhistas não deixam dúvidas a 

esse respeito. 

Refletindo sobre a crise do princípio protetor e suas repercussões 

sobre o direito do trabalho, Ari Possidônio Beltran observou como as rápidas 

mudanças socioculturais da atualidade repercutem no direito do trabalho. Diz 

ele que: “Assim, no presente momento, alguns fenômenos têm interferido de 

forma marcante nas relações de trabalho. São eles a globalização da 

economia, a revolução tecnológica, especialmente a robotização e a 

informática, e, em conseqüência, a necessidade de novas formas de 

contratação que, por sua vez, induzem à flexibilização de normas.”147 

Sobre os impactos da globalização econômica na ordem jurídica 

interna dos Estados nacionais, José Eduardo Faria comenta: 

“A globalização econômica (...) tem substituído em progressão 

geométrica a política pelo mercado, como instância privilegiada de 

regulação e direção social. (...) Por tornar os capitais financeiros 

muitas vezes imunes a fiscalizações governamentais, fragmentar as 

atividades produtivas em distintas nações, regiões e continentes e 

reduzir as sociedades a meros conjuntos de grupos e mercados unidos 

em rede, esse fenômeno vem esvaziando parte dos instrumentos de 

controle dos atores nacionais; debilitando o poder de taxação e 

regulamentação dos Estados-nação; e tornando suas normas e 

mecanismos processuais crescentemente obsoletos. (...) À medida que 

o processo decisório está sendo transnacionalizado, as decisões 

políticas são cada vez mais condicionadas por equilíbrios 
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macroeconômicos (...). E, sobre essas opções, dirigentes, legisladores, 

magistrados e promotores têm uma reduzida capacidade de pressão e 

influência.” 148 

Os desafios colocados por tal quadro de desestabilização da ordem 

jurídica interna dos Estados nacionais pela ingerência da economia 

globalizada apresentam novos questionamentos para a ciência do direito, 

especialmente no que tange à proteção dos direitos humanos. Assim, a 

efetivação da proteção interna e internacional aos direitos humanos depende, 

no plano internacional, da substituição da hegemonia da lógica econômica 

pela hegemonia da lógica política. 

No âmbito interno, prossegue sendo de fundamental importância o 

aporte representado pela positivação dos princípios e normas de direitos 

humanos nos ordenamentos jurídicos internos, sobretudo nas cartas 

constitucionais. 
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III.2 A POSITIVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS E NORMAS DE 

DIREITOS HUMANOS NAS CONSTITUIÇÕES 

CONTEMPORÂNEAS 

 

A idéia de que o poder político de que dispõe o governante deve ser 

limitado por parâmetros que visem preservar a sociedade dos excessos da 

tirania é comum ao pensamento clássico, medieval e moderno. Porém, com 

sensíveis diferenças. Matteucci observa que: 

“O princípio da primazia da lei, a afirmação de que todo o poder 

político tem de ser legalmente limitado, é a maior contribuição da 

Idade Média para a história do Constitucionalismo. Contudo, na 

Idade Média, ele foi um simples princípio, muitas vezes pouco eficaz, 

porque faltava um instituto legítimo que controlasse, baseando-se no 

direito, o exercício do poder político e garantisse aos cidadãos o 

respeito à lei por parte dos órgãos do Governo. A descoberta e 

aplicação concreta desses meios é própria, pelo contrário, do 

Constitucionalismo moderno (...)” 149 

Skinner localiza nos filósofos tomistas da Contra-Reforma os 

principais fundamentos do pensamento constitucionalista moderno, longe, 

porém, de poderem esses filósofos ser considerados propriamente pensadores 

“democráticos”.150 Ao contrário, o pensamento político dos séculos XVI e 

XVII está às voltas com o problema das relações entre o poder temporal e o 

poder espiritual, sobretudo em virtude dos acontecimentos ligados à Reforma 
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e à Contra-Reforma, e os fundamentos de validade e estruturação dos Estados 

Nacionais em formação. 

Suárez argumenta que, ao entregar o poder ao governante, os 

membros da sociedade política genuína criam um novo tipo de poder sobre si 

mesmos, através do qual o governante pode legislar e utilizar-se da força 

física para a realização da justiça. Dessa forma, o governante, ao ser 

investido no poder pelo povo, passa a utilizar-se desse poder de forma 

absoluta, sem que haja quem o possa coibir. 151 

O período que se estende do final da Idade Média à consolidação dos 

paradigmas da Idade Moderna é rico em produção teórica no campo da 

política e do direito e nos acontecimentos históricos que levaram a tal 

consolidação. Christopher Hill, tratando da revolução inglesa e de Oliver 

Cromwell, comenta que: 

“O século XVII é decisivo na história da Inglaterra. É a época em 

que a Idade Média chega ao fim. Os problemas desse país não lhe 

eram privativos. Toda a Europa enfrentava uma crise em meados do 

século XVII e ela se expressava por meio de uma série de conflitos, 

revoltas e guerras civis. O século XVI presenciara o surgimento da 

América e das novas rotas de comércio em direção ao Extremo 

Oriente; um súbito crescimento populacional em toda a Europa e uma 

inflação monetária que também se estendia por todo o continente 

europeu. Tais fenômenos são relacionados (tanto como efeito quanto 

como causa) ao surgimento das relações capitalistas no interior da 

sociedade feudal e ao conseqüente reagrupamento das classes 

sociais.” 152 
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O pensamento político e jurídico do período é caracterizado pela 

adaptação da tradição medieval ao novo contexto socioeconômico nascente. 

De Maquiavel a Hobbes, de Locke a Rousseau, de Suárez a Kant, os 

pensadores do período buscam dar consistência a novas idéias que pululam 

frente ao curso dos acontecimentos históricos. 

O gradual predomínio econômico da burguesia durante os séculos 

XVII e XVIII, com o concomitante desenvolvimento do pensamento liberal e 

do conceito de direito natural culminou com a modificação do conceito de 

limitação do poder estatal, com a introdução da idéia de fixação de direitos e 

garantias fundamentais na Carta Constitucional. O marco fundamental da 

consolidação do Estado liberal democrático foi o advento da independência 

dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, com a Constituição norte-

americana e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

Essas cartas constitucionais inauguradoras do período contemporâneo 

da história ocidental caracterizam o estado liberal burguês, com a previsão da 

máxima laissez faire, laissez passé e a previsão de direitos e garantias 

individuais. Nessa configuração do constitucionalismo, a liberdade de 

contratar e o respeito à propriedade privada são privilegiadas, livres do 

arbítrio do governante. 

No entanto, o modelo apresentou progressivo esgotamento no 

decorrer do século XIX, sobretudo em virtude da pressão dos movimentos 

sociais por melhorias das condições de vida dos trabalhadores. O pensamento 

revolucionário condutor da Revolução Francesa continha um potencial 

libertário amplo, mas o contexto da revolução e sua efetivação traziam 

grandes contradições em seu bojo. Antonio Negri comenta que: 

“É difícil interpretar a Revolução Francesa do ponto de vista da luta 

de classes, mas é certo que ela, ao desenvolver-se, molda os novos 
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sujeitos políticos da luta de classes: burguesia e proletariado. A luta 

de classes não é a sua origem, mas o seu resultado.” (p. 281) 153 

Com o desenrolar-se do movimento revolucionário na França e sua 

expansão para a Europa, o aspecto liberal do movimento e a dominação 

burguesa preponderaram. Negri prossegue dizendo que: 

“À temporalidade dos sans-culottes opõe-se a constituição do 

trabalho. Lá onde os primeiros buscam, Sieyès encontra. Enquanto, 

para os primeiros, o poder constituinte é uma abertura, uma procura, 

um processo, para o segundo é um fato consumado, a epifania de um 

sujeito que reduz o mundo social e político à sua imagem e 

semelhança, que executa a sua própria norma. O que é o Terceiro 

Estado? - pergunta Sieyès. Ele é tudo, não representa nada, quer e 

deve se tornar algo. (...) O Terceiro Estado contém em si todos os 

elementos que, em termos econômicos, formam uma nação, abraça 

todas as atividades produtiva, é livre e florescente. Contudo, o 

Terceiro Estado está excluído do comando político e toda a função de 

representação lhe é usurpada.” 154 

Com a consolidação da revolução, a burguesia assumirá o comando 

político que anteriormente era detido pela aristocracia, mantendo, através do 

voto censitário e de outros mecanismos, o proletariado alijado do poder 

político efetivo. O progresso da industrialização no curso do século XIX irá 

trazer à pauta de reivindicações as questões ligadas às condições de vida e 

trabalho do proletariado, levando o Estado a assumir alguns aspectos do 

controle social do trabalho, inclusive com a edição de legislação específica 

sobre o assunto. 
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No início do século XX, surgem os primeiros exemplos de 

constituições contendo direitos de natureza diversa daqueles característicos 

do Estado liberal burguês. São direitos ditos sociais155, incluindo garantias 

mínimas trabalhistas. Sobre o tema, Beatriz Montanhana observa que: 

“A Constituição do México de 1917 e a de Weimar de 1919 

pioneiramente elevaram os direitos sociais ao status constitucional. 

Reconhecidamente o artigo 123 da Constituição de Querétaro, no 

México, representa uma evolução em termos de proteção ao 

trabalhador. Nesse extenso artigo, estão previstos, dentre outros 

direitos, limitação da jornada de trabalho, repouso semanal 

remunerado, salário mínimo, isonomia salarial, impenhorabilidade 

do salário, encargo patronal pelo fornecimento de habitação, escolas, 

enfermarias e outros serviços a seus empregados, responsabilidade 

patronal pela higiene, salubridade e prevenção de acidentes de 

trabalho, com indenização aos empregados vitimados por moléstias 

profissionais e acidentes, mesmo quando recrutados por 

intermediários e indenização ao empregado por despedimento sem 

justa causa. Observa-se, com efeito, a exigência de que o empregador 

assuma alguns compromissos que não decorreriam necessariamente 

das obrigações contratuais da relação de trabalho (força de trabalho 

x salário), mas constituem, na verdade, compromissos de caráter 

social.” (p. 80/81) 156 

Essas cartas constitucionais inauguram as bases de um novo modelo 

de Estado, usualmente chamado de welfare state, ou Estado de bem-estar 

social, no qual os direitos sociais possuem papel preponderante. 
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III.3 A INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO AOS 

DIREITOS HUMANOS 

 

Ao longo da história jurídica ocidental, as constituições foram 

concebidas como fundadoras da ordem jurídica interna de um Estado, 

determinando os parâmetros políticos da organização do Estado. As 

constituições modernas que fundam estados democráticos de direito trazem 

especificações quanto à separação de poderes e direitos e garantias 

fundamentais dos cidadãos, direitos civis e políticos e, no decorrer do século 

XX, direitos sociais. 

A introdução dos preceitos de direitos humanos reconhecidos 

internacionalmente na ordem jurídica interna através da positivação no texto 

constitucional tem sido o principal meio de incorporação dos direitos 

humanos aos ordenamentos jurídicos internos, bem como de sua garantia 

para usufruto dos cidadãos.  

O direito constitucional assenta-se sobre um texto que se pretende 

durável: como fundadora da ordem jurídica, a Constituição não se pretende, 

por princípio, efêmera. No tempo, os institutos jurídicos devem ser adaptados 

ao passo da história.  A norma constitucional deve ser entendida dentro de 

seu contexto. Duas grandes linhas dominam as concepções doutrinárias sobre 

interpretação da norma constitucional: na doutrina norte-americana, são 

denominadas linha interpretativista, que entende a constituição em sua 

função institucional e procedimental, não cabendo ao intérprete auferir 

conseqüências dos valores substanciais contidos nas normas constitucionais; 

e linha não interpretativista, que entende que o julgador-intérprete pode 

recorrer a valores substanciais contidos na constituição, como justiça, 

liberdade, etc. Na doutrina alemã, as linhas interpretativas são denominadas 

de método jurídico, que pretende que a interpretação da norma constitucional 
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não difere da interpretação de qualquer outra norma, razão pela qual devem 

ser utilizados os mesmos recursos hermenêuticos; e o método científico-

espiritual, que entende a constituição como ordem de valores, não cabendo 

considerar somente o texto da norma constitucional, mas os conteúdos 

axiológicos trazidos pela constituição. 

Canotilho sugere a aplicação de uma metódica estruturante, que se 

traduz pela recusa do textualismo e do desconstrutivismo; pela articulação da 

concepção substantiva de constituição com o princípio democrático; pela 

interpretação da constituição ancorada em apelo simultâneo a valores 

substantivos (igualdade, justiça, liberdade, etc.), procedimentais e formais. A 

interpretação da constituição deve tomá-la como uma hard law, e não como 

uma soft law. Em suas palavras: “As regras e princípios constitucionais são 

padrões de conduta juridicamente vinculantes e não simples „directivas 

práticas‟.”157 

Saad sugere o emprego dos métodos de interpretação teleológico e 

histórico-evolutivo “a fim de permitir que ele [o texto constitucional] não 

venha a atritar-se com as alterações ocorridas no meio social.”158 

Barroso e Barcellos observam que: 

“A nova interpretação constitucional assenta-se no exato oposto de 

tal proposição [de que as normas jurídicas contenham um significado 

unívoco, encontrável através do correto emprego das técnicas 

tradicionais de hermenêutica jurídica]: as cláusulas constitucionais, 

por seu conteúdo aberto, principiológico e extremamente dependente 

da realidade subjacente, não se prestam ao sentido unívoco e objetivo 

que uma certa tradição exegética lhes pretende dar. O relato da 
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norma, muitas vezes, demarca apenas uma moldura dentro da qual se 

desenham diferentes possibilidades interpretativas. À vista dos 

elementos do caso concreto, dos princípios a serem preservados e dos 

fins a serem realizados é que será determinado o sentido da norma, 

com vistas à produção da solução constitucionalmente adequada para 

o problema a ser resolvido.”159 

Na hierarquia das normas do ordenamento jurídico, conforme 

proposta por Hans Kelsen, as normas constitucionais encontram-se no ponto 

culminante das normas de direito positivo, vinculando as demais normas 

presentes no ordenamento. Com mais razão, a interpretação das normas 

infraconstitucionais não deve colidir com o disposto nas normas e princípios 

contidos na constituição. Flávia Piovesan observa que: “Os direitos e 

garantias fundamentais são assim dotados de uma especial força expansiva, 

projetando-se por todo o universo constitucional e servindo como critério 

interpretativo de todas as normas do ordenamento jurídico.”160 

Eros Roberto Grau, discutindo a juridicidade dos princípios e sua 

positivação no texto constitucional, comenta que: “A importância dos 

princípios é enorme. Tamanha, que da sua inserção no plano constitucional 

resulta a ordenação dos preceitos constitucionais segundo uma estrutura 

hierarquizada. Isso no sentido de que a interpretação das regras 

contempladas na Constituição é determinada pelos princípios (...)”161. 

Observa o referido autor que a positivação dos princípios no texto 

constitucional condiciona a interpretação da própria Constituição, o que, 

forçoso é declarar, confere mais força ainda à incidência dos princípios na 

interpretação da norma infraconstitucional. Ainda sobre a força dos 
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princípios na condução da interpretação da lei, Grau, mais adiante na mesma 

obra, comenta que:  

“Os princípios atuam como mecanismo de controle da produção de 

normas pelo intérprete, ainda que o próprio intérprete produza as 

normas-princípio. Aqui não há, contudo, contradição, na medida que 

os princípios atuam como a medida do controle externo da produção 

de normas. Além disso, a escolha do princípio há de ser feita, pelo 

intérprete, sempre diante de um caso concreto, a partir da 

ponderação do conteúdo do próprio princípio; ao passo que a 

declaração da validade de cada regra, diante de cada caso, depende 

da consideração de critérios formais, exteriores a elas.”162 

A aplicação da idéia acima exposta ao raciocínio por analogia 

encontra maiores razões ainda, em primeiro lugar, considerando-se uma das 

formas específicas de raciocínio por analogia, conhecida outrora como 

analogia iuris, também chamada indução amplificadora, que se revela na 

decisão através dos princípios gerais do direito, no caso da lacuna da lei. Em 

segundo lugar, no caso da analogia legis, a aplicação analógica de 

determinado dispositivo legal a caso não expressamente regulado somente 

pode ser considerada legítima se estiver em consonância com tais princípios, 

agindo eles como “mecanismo de controle da produção de normas pelo 

intérprete”, conforme Grau ressaltou no texto acima. 

No âmbito específico do direito do trabalho, Pedro Vidal Neto já 

salientara que:  

“Podemos afirmar que os princípios de direito do trabalho cumprem 

uma função cognoscitiva e operativa; a primeira, permitindo 

apreender a estrutura e o significado do direito do trabalho por meio 

de poucas proposições; a segunda fornecendo pautas para a 
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elaboração normativa e para a interpretação e aplicação das normas 

trabalhistas.”163 

Assim, os princípios de direitos humanos, mormente quando 

positivados como direitos e garantias fundamentais na Carta constitucional, 

constituem um importante marco para a interpretação, tanto do próprio texto 

constitucional, quando das normas infraconstitucionais. 

A sessão da Constituição Federal de 1988 em que se encontram os 

direitos sociais denomina-se “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, 

compondo o Título II, que se subdivide em “Capítulo I: Dos Direitos e 

Deveres Individuais e Coletivos”; “Capítulo II: Dos Direitos Sociais”; etc. 

No §1º do art. 5º, encontra-se a determinação de que as normas definidoras 

dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Embora esteja 

no artigo destinado aos direitos e garantias individuais, a norma do §1º não 

restringe sua aplicação a tal sorte de direitos, fazendo referência ao nome do 

Título II, no qual se encontram os direitos sociais. 

De tal situação, decorre que o intérprete que se debruça sobre a norma 

contida no §1º, do artigo 5º, da Constituição Federal encontra-se diante de 

uma lacuna ou incongruência, como fala Betti, entre os resultados que se 

obtêm pela aplicação dos instrumentos clássicos de interpretação, como a 

interpretação gramatical ou a interpretação sistemática. Daí decorre a 

necessidade de o intérprete buscar uma forma de colmatagem dessa lacuna de 

ordem interpretativa: deve ser considerada a localização na norma legal 

dentro do artigo que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos ou 

deve ser considerada sua referência literal ao título geral do capítulo, que 

congrega tanto os direitos e deveres individuais e coletivos quanto os direitos 

sociais? 
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Considerando-se que os princípios positivados na Constituição, 

conforme observou Grau no texto citado mais acima, constituem parâmetro 

para a interpretação do próprio texto constitucional e que a observância dos 

direitos humanos e seu incremento são princípios explícitos, a interpretação 

que melhor atende aos princípios de direitos humanos, como sua 

universalidade, indivisibilidade e inalienabilidade é aquela que toma a 

referência literal do dispositivo ao título do capítulo, donde se conclui que as 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais previstas no artigo 

7º possuem aplicação imediata.  

Da observação acima inferem-se de pronto três conseqüências: 1. a 

necessidade de verificação do significado da expressão “norma definidora” 

empregada pelo texto constitucional; 2. a aplicação imediata das normas 

definidoras; e 3. o alcance da norma constitucional atinente à matéria que 

possui regulamentação em lei ordinária. 

Por norma definidora pode ser entendida qualquer norma contida no 

texto constitucional que preveja um direito ou uma garantia. Também pode 

ser entendida aquela norma que não apenas preveja o direito ou a garantia, 

mas que também a defina em termos concretos e determine todos os termos 

necessários para a aplicação imediata de seu conteúdo. Nesse último sentido, 

equivaleria ao tipo de norma chamada de eficácia plena e aplicação imediata 

por parte da doutrina. No entanto, mais uma vez, os princípios de proteção 

aos valores sociais do trabalho e ao trabalhador positivados na Carta levam à 

interpretação mais aberta do tipo proposto pelo artigo sob a rubrica norma 

definidora, devendo ser acolhida a primeira acepção acima descrita. 

Entendidas de forma ampla, as normas definidoras nem sempre 

possuem, porém, todas as definições necessárias à sua imediata aplicação às 

relações de trabalho, o que leva a considerar, aqui, uma classe especial de 

lacunas da lei. Tais lacunas seriam a inexistência de uma norma 

regulamentadora, em âmbito infraconstitucional, a definir os parâmetros para 

aplicação de direito previsto pelo texto constitucional. Constatando-se que 
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determinado direito social previsto no texto constitucional necessita de 

alguma regulamentação para sua aplicação, encontra-se o intérprete, nessa 

vertente, diante de uma lacuna a ser suprida pelos meios hermenêuticos 

aplicáveis ao caso. Por óbvio, para tal sorte de lacuna, o raciocínio por 

analogia é o mais indicado para a busca de uma solução para os casos 

considerados. 

Por fim, resta a situação em que a norma constitucional prevê 

determinado direito, mas existe norma infraconstitucional a regular a matéria. 

Claro está que, se a norma infraconstitucional for meramente contrária à 

norma constitucional, deve ela ser considerada derrogada por 

incompatibilidade com o texto constitucional. Porém, pode acontecer da 

norma infraconstitucional prever o mesmo tipo de direito, mas restringir 

sobremaneira o alcance do texto constitucional. Ao encontrar-se diante de tal 

situação, cabe ao intérprete analisar o caso sob a óptica da teoria da lacuna 

axiológica. Existe regra, mas ela não atende o texto constitucional, devendo, 

pois, ser considerada lacunosa a lei sob tal ponto de vista. Verificada a 

lacuna, seu preenchimento segue os procedimentos hermenêuticos já 

analisados acima. 

A análise acima atinge diretamente as normas constitucionais sobre 

direito do trabalho. A interpretação proposta enfrenta, no entanto, uma 

agravante quando se trata das normas referentes ao direito do trabalho, em 

grande parte reguladoras das relações de trabalho entre particulares, que é 

justamente a questão da extensão das normas que prevêem direitos e deveres 

fundamentais às partes privadas nas relações sociais. Sob um ponto de vista 

da interpretação estritamente liberal que deu azo ao constitucionalismo 

moderno não caberia a imposição aos particulares das normas tutelares de 

direitos e garantias fundamentais, originariamente dirigidas ao controle do 

poder do Estado sobre o indivíduo e sobre a sociedade civil. Porém, 

conforme observa Carlos Roberto Siqueira Castro: 
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“É, pois, com relação ao grupo social como um todo, abrangendo a 

sociedade, o Estado e as comunidades de Estados, que o indivíduo e 

as multidões de indivíduos reivindicam ascensão aos patamares da 

dignidade humana, na convicção de que a consagração secular dos 

direitos fundamentais não busca somente a salvaguarda atomizada da 

individualidade de um ser determinado, mas por certo da 

individualidade de todos os seres coletivamente inseridos na 

sociedade, responsáveis que são, de per si e em conjunto, pelo destino 

comunitário. Nessa visão revisitada do liberalismo (...) os preceitos 

constitucionais consagradores dos direitos fundamentais protegem 

determinados bens e valores, e obrigam de modo indistinto tanto os 

poderes públicos quanto a sociedade civil, conformando 

axiologicamente o sentido da ordenação (jurídica) das relações 

sociais.”164 

Por certo, também se encontra entre as garantias fundamentais 

positivadas no texto constitucional o princípio de que ninguém é obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Coexistem, 

ainda, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos 

da República Federativa do Brasil. Porém, o envolvimento da sociedade 

como um todo na garantia dos direitos humanos trazidos ao texto 

constitucional é exigência do próprio modelo de sociedade com que sonhara 

o legislador constituinte. Lucyla Tellez Merino já refletira sobre esse tema, 

concluindo que: 

“Por fim, salientamos que os Direitos Sociais, como parte integrante 

e essencial dos Direitos Humanos, merecem ser reconhecidos como 

fundamentais à dignidade da pessoa humana, e que a doutrina 

jurídica (como a sociológica, a política, etc.) tem por função 
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apresentar teorias e instrumentos que possibilitem que o indivíduo 

encontre não só no Poder Público, mas na sociedade em geral, 

respaldo para a manutenção de sua dignidade(...)”165 

Embora se possa discordar da autora quanto à visão funcionalista da 

doutrina jurídica, bem como a aparente redução aí implicada, não se pode 

negar a oportunidade com que ela sintetizou o necessário envolvimento da 

sociedade no cumprimento das normas de direitos humanos, em particular 

dos direitos sociais, positivadas no texto constitucional. 

A antinomia de princípios passa necessariamente pela consideração da 

questão dos valores. Como forma de aproximação da discussão sobre a 

incidência de valores na solução das antinomias, o próximo capítulo versará 

sobre o conceito de bem comum, designado pelo texto constitucional como 

bem de todos, cuja promoção constitui um dos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil, nos termos do artigo 3º da Constituição 

Federal. O conceito de bem comum é de grande importância para o âmbito da 

discussão sobre valores no direito do trabalho, tendo em vista as ligações 

históricas entre eles e a incidência das normas de direito do trabalho tratadas 

como matéria constitucional e de direitos humanos sobre as relações privadas 

de trabalho. 
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III.4. SISTEMA JURÍDICO E SISTEMA DE VALORES NA 

SOCIEDADE: O CONCEITO DE BEM COMUM  

 

Desde os primeiros textos tratando da política e da filosofia política de 

que se tem notícia, a concepção de que a reunião dos indivíduos em grupos e 

dos grupos em estruturas mais amplas coloca a questão da contraposição 

entre os interesses particulares e os interesses gerais do todo. O assunto é 

recorrente na República, de Platão, na Política e na Ética a Nicômaco, de 

Aristóteles. A discussão sobre a especificidade da vida em comunidade 

política passa necessariamente pela perquirição sobre o que constitui o bem 

afeito a toda a comunidade, seja ela designada cidade, república, nação, etc., 

valorando-o e sopesando-o em consideração ao que se entende por bem 

particular. A busca da harmonização entre os interesses particulares e os 

interesses gerais do agrupamento político ou a pesquisa sobre a ordem de 

preferência entre tais classes de interesses são assuntos presentes nos textos 

dos filósofos que se dedicaram a pensar sobre a política desde a Grécia 

Antiga até a atualidade. É consenso evidenciado na ciência política de que 

sem uma base cultural e de interesses comuns, com alguma coincidência 

quanto aos valores buscados em comunidade política, a sociedade arrisca-se a 

se desintegrar. 

A expressão bem comum designando um dado conceito próprio da 

filosofia política, porém, é típica do pensamento político católico, 

configurando-se de forma nítida na escolástica, em suas várias manifestações, 

embora já presente de forma bastante sensível nos escritos dos retóricos da 

Ars Dictaminis.166 Na concepção escolástica, “o Bem comum é, ao mesmo 

tempo, o princípio edificador da sociedade humana e o fim para o qual ela 
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deve se orientar do ponto de vista natural e temporal. O Bem comum busca a 

felicidade natural, sendo  portanto o valor político por excelência, sempre, 

porém, subordinado à moral.”167 Nessa concepção, não se confunde o bem 

comum com o bem público: o bem público pertence a todos por estarem 

unidos e o bem comum é dos indivíduos como membros de uma comunidade 

política. Não se concebe o bem comum como a mera somatória dos bens 

individuais, mas possui uma própria verdade.168 

D’Entrevès observa que, para Santo Tomás de Aquino, o bem comum 

consiste na obtenção do bem estar temporal, a busca da felicidade terrena, 

desde que compatível com a aspiração a um fim ultraterreno. Na concepção 

tomista, o Estado, como forma mais elevada e perfeita de sociedade na ordem 

puramente natural, é o instrumento da realização do bem comum e sua 

garantia.169 Assim, toda a atividade do Estado no plano político ou 

econômico deve voltar-se para possibilitar aos cidadãos o desenvolvimento 

de suas qualidades como pessoas. Isoladamente, cada indivíduo é impotente, 

cabendo-lhes a busca solidária e conjunta desse fim comum.170 

Skinner observa que o pensamento político renascentista debate-se 

com a questão de como atingir a unidade entre os interesses da comunidade 

política e de seus cidadãos enquanto indivíduos e que a resposta proposta 

pelos autores retóricos italianos alicerça uma das duas correntes 

preponderantes da análise intelectual sobre a virtude e a corrupção na vida 

cívica. Essas duas grandes correntes serão posteriormente desenvolvidas 

pelos pensadores modernos, sendo Hume representante da corrente que 

atribui papel fundamental às instituições como elemento preponderante da 
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manutenção da eficiência do governo, ao passo que outros pensadores, como 

Maquiavel e Montesquieu, irão desenvolver a tese já esboçada pelos referidos 

autores retóricos de que depende das virtudes dos homens que controlam o 

governo.171 A adesão a cada uma dessas correntes de pensamento é elemento 

fundamental para compreender-se como cada autor irá enfrentar a questão 

prática de como assegurar o bem comum: o reforço das instituições ou o 

investimento na formação dos quadros de governo.  

Prossegue Skinner dizendo que: 

 “Essa ênfase na questão da virtude cívica estava fadada a tornar-se 

uma das características mais notáveis do pensamento político da 

Renascença tardia. (“...”) A única diferença entre sua [de Maquiavel] 

abordagem e a dos autores que acabamos de examinar é que, quando 

Latini e seus predecessores insistem em que as máximas da prudência 

sempre haverão de coincidir com as da virtude, exatamente nesse 

ponto Maquiavel introduz a disjunção decisiva entre a procura da 

virtude e o êxito nos negócios políticos.”172 

Assim, o problema do bem comum colocado pelo pensamento político 

católico relaciona-se intrinsecamente com a análise das virtudes cívicas e da 

corrupção. Apresenta, ainda, analogia com o conceito de vontade geral, na 

medida em que ambos trazem o problema de definir suas relações com o bem 

ou a vontade individual. Na prática, a dificuldade é análoga: à 

impossibilidade de localizar o portador da vontade geral, aceita-se, via de 

regra, a vontade da maioria como sua expressão mais exata. No que tange ao 

bem comum, o problema enuncia-se como definir quem é o intérprete do 

bem comum, se é o aparelho de Estado, a igreja, os movimentos sociais, etc.  

Pensadores como Remigio e Marsílio de Pádua localizam na 

manutenção da paz o supremo bem comum a ser perseguido. No decorrer da 
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história ocidental, foram diversas as formulações sobre o que seria o bem 

comum e através de que meios ele seria enunciado. 

O idealismo kantiano e suas derivações, por exemplo, ainda que não 

tratem diretamente do conceito de bem comum, localizarão como bem 

fundamental a liberdade e trarão a razão humana, considerada como elemento 

comum a todos os seres humanos, como portadora da capacidade de definir o 

que é o bem comum a ser perseguido pela sociedade política. 

D’Entrevès entende que a tradição aristotélico-tomista não é a única 

corrente a se utilizar do conceito de bem comum e localiza a recorrência de 

tal conceito em autores como Hobbes e Locke. Entende que Hobbes, ao 

indicar o “bem do povo” como um dos requisitos para verificação da 

bondade ou da maldade das leis, ainda que identifique fortemente tal conceito 

ao “bem do soberano”, apela à doutrina tradicional do bem comum. Quanto a 

Locke, D’Entrevès menciona expressas referências em sua obra ao bem 

comum e interpreta como a confirmação da sobrevivência do conceito ao 

longo da história do pensamento político moderno. Mesmo em Bentham e em 

sua doutrina utilitarista D’Entrevès vislumbra tributo à noção de bem 

comum, localizando-o na concepção de princípio de utilidade e de felicidade 

comum.173 

A concepção de D’Entrevès de que pensadores modernos como 

Hobbes, Locke e Bentham são tributários diretos do conceito de bem comum 

e o utilizam em suas obras com o sentido original da expressão é 

problemática. Conforme já salientado no capítulo anterior, um mínimo 

comum de cultura, ideais, finalidades e meios é fundamento da própria 

manutenção da organização política, sob pena de dissolução e extinção dos 

laços que mantêm unidos os indivíduos e grupos particulares. Por certo, os 

filósofos políticos da Idade Moderna não ignoraram tal pressuposto. Porém, 

suas pesquisas sobre os elementos mais fundamentais da organização 

política, bem como das relações entre indivíduo e Estado, afastaram-se do 
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conceito escolástico de bem comum, a um porque a filosofia política 

moderna buscou os fundamentos do Estado em uma ordem laica, sem 

recorrência a um fim ultraterreno, elemento componente do conceito 

escolástico de bem comum, e a dois porque o desenvolvimento da filosofia 

individualista liberal exigia um afastamento do conceito medieval e agrário 

de comunidade que embasou a formulação do conceito original de bem 

comum. A ênfase de Hobbes na concentração do poder no soberano e a 

fixação do fim último e mais importante do Estado como a manutenção da 

paz, ainda que se aproxime das formulações de Marsílio de Pádua e Remigio, 

afastam-no da formulação escolástica do conceito de bem comum, em que a 

busca do bem estar temporal com fundo moral e em consonância com a 

salvação da alma é intrínseca atribuição da organização política. O mesmo 

fenômeno pode ser verificado em relação a Locke. As referências a bem 

comum encontradas nas obras citadas por D’Entrevès não se confundem com 

a formulação escolástica. Ao contrário, dela se afastam e colocam em seu 

lugar os conceitos próprios da obra desse autor, como a idéia de uma mão 

invisível do mercado controlando as relações entre os particulares, de sorte a 

que se produza tal ordem de equilíbrio que o interesse de um indivíduo não 

se sobreponha ao interesse de cada um dos demais indivíduos componentes 

da sociedade civil. Quanto a Bentham, mais radical é o afastamento, posto 

que a natureza utilitária de sua proposição política constitui fim em si 

mesma, ao passo que no conceito de bem comum o utilitarismo é meio de 

obtenção de fim outro que não ele mesmo. 

Assim, percebe-se que o pensamento político moderno abandona o 

conceito de bem comum como elemento estruturante da sociedade civil, 

buscando a estrutura mantenedora da ordem política em outros fatores, como 

o mercado, a contraposição entre estado de natureza e sociedade civil, etc. O 

período de consolidação dos Estados nacionais, do absolutismo monárquico e 

da filosofia liberal é, portanto, um período de ofuscamento do conceito de 

bem comum tal como o concebera a filosofia escolástica. 
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A filosofia política de cunho socialista, por seu turno, refuta a idéia de 

bem comum, entendendo que não existe possibilidade de conciliação entre os 

interesses particulares e os interesses comuns numa sociedade dividida em 

classes e que a imposição da ideologia de uma classe social sobre o todo da 

sociedade não pode ser considerada forma válida de se atingir um ideal de 

bem comum.174 O pensamento materialista dialético, em suas reflexões sobre 

a política, possui preocupações de ordem distinta das que justificam a adoção 

do conceito de bem comum. 

A base da doutrina social da igreja católica prossegue sendo, no 

século XIX, a idéia de bem comum. Na encíclica Rerum Novarum, de 15 de 

maio de 1891, o Papa Leão XIII propugna que “o fim da sociedade civil 

abrange universalmente todos os cidadãos, pois este fim está no bem comum, 

isto é, num bem do qual todos e cada um têm o direito de participar em 

medida proporcional.”175 A forma de solução dos problemas políticos e 

sociais surgidos com a Revolução Industrial e a urbanização acelerada dos 

países industrializados proposta pela igreja é a recorrência ao conceito de 

bem comum, sendo que a referida encíclica representou um marco na 

reabilitação do conceito de bem comum no cenário das discussões sobre a 

filosofia política. 

A encíclica Rerum Novarum despertou manifestações contra e a favor 

de seu conteúdo. Ao mesmo tempo em que muitos a saudaram como um 

manifesto de apoio ao operariado, como um marco de conquista nas lutas 

sociais dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, sofreu ela 

inúmeras críticas por seu caráter de reação da igreja católica contra as idéias 

marxistas e o avanço das idéias socialistas.176 O embate entre essas duas 
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concepções antagônicas e irreconciliáveis marcará a história do conceito de 

bem comum no século XX, atingindo até seus estertores. O conceito 

permanecerá ligado de forma bastante intensa à doutrina política católica e 

será, assim, rejeitado por parte considerável do pensamento político do 

século XX por suas raízes religiosas. Da forma como enunciado pela 

encíclica, o conceito de bem comum, não obstante a radical modificação da 

situação histórica e dos atores sociais envolvidos na arena política, prossegue 

sendo praticamente o mesmo conceito enunciado pelos autores escolásticos, 

aliás, citados pela encíclica. 

Outros autores, porém, trataram a questão do bem comum no âmbito 

do pensamento político contemporâneo de forma algo distinta. 

D’Entrevès coloca-se a questão do valor que possa conservar ou 

assumir a noção de bem comum no âmbito da investigação sobre os 

problemas do Estado na atualidade. Para responder a tal indagação, parte ele 

de três ordens de considerações.177 

A primeira dessas considerações é a possibilidade de restaurar-se a 

noção de bem comum sobre a base do reconhecimento dos valores 

individuais, que constitui a principal premissa do conceito moderno de 

Estado. Conclui ele pela possibilidade de conciliação dos dois valores em 

destaque, através de compromissos sempre renovados sobre a prioridade de 

um e de outro e sobre o reconhecimento de que o Estado deve atender aos 

interesses de seus membros com espírito de imparcialidade. 

A segunda ordem de considerações de que fala D’Entrevès diz 

respeito a quem competiria, no atual estágio do Estado moderno, a definição 

do que se considera como bem comum. A resposta a tal indagação é buscada 

no conceito de autogoverno e de busca democrática da definição do que se 

entende por bem comum. 
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A última ordem de considerações versa sobre a possibilidade de 

deduzir-se uma proposição prescritiva de uma proposição descritiva, ao que 

D’Entrevès responde com a perspectiva similar à manutenção de algum 

significado para o conceito de direito natural, o que somente se torna viável 

se se abandona sua concepção como uma ontologia, entendendo-o 

deontologicamente. Acresce-se lembrar que a obrigatoriedade das leis não 

consiste na sua capacidade de se impor pela força, mas pela possibilidade de 

serem aceitas e observadas pelo bom cidadão. 

Na mesma linha de raciocínio, Fábio Konder Comparato considera 

que o conceito de bem comum não se esgotou como fonte de inspiração e 

reflexão sobre a filosofia política e sobre o desenvolvimento das relações 

políticas no seio do Estado moderno.  Relaciona ele o conceito de bem 

comum à essência do regime republicano. Diz:  

“A essência do regime político republicano encontra-se na distinção 

entre o interesse próprio de cada um em particular e o bem comum de 

todos, com a exigência de que este se sobreponha sempre àquele. Os 

indivíduos podem viver isoladamente em função de seu interesse 

particular. É a idéia expressa pelos pensadores políticos dos séculos 

XVII e XVIII, com a fórmula do „estado de natureza‟. Mas a 

convivência política exige o respeito superior ao interesse comum de 

todos os membros do grupo social („o estado civil‟).”178  

Assim, a supremacia do respeito ao bem comum sobre o interesse 

particular é a própria configuração do regime republicano. Observa 

Comparato que o “contrário da comunidade republicana é o regime tirânico, 

em que tudo e todos dependem da vontade arbitrária daquele que 

monopoliza o poder.”179 O arbítrio, forma de inverter a proposição sobre a 
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prevalência do bem comum no regime republicano, representa uma 

superposição de interesses particulares e, retomando o sentido atribuído ao 

termo pelos pensadores políticos do Renascimento e seus sucessores 

imediatos, uma forma de corrupção. 

Para Comparato, as instituições sociais devem ser moldadas com base 

no princípio republicano. Entende ele que são quatro as instituições basilares 

a serem consideradas, quais sejam, a supremacia dos direitos humanos, 

respeitados em sua integralidade; a abolição dos privilégios particulares, seja 

de pessoas ou de corporações; a vedação à apropriação privada dos bens 

comuns; e a publicidade integral dos atos oficiais.180  

Tanto na noção de bem comum adotada por D’Entrevès quanto 

naquela adotada por Comparato, observa-se a ruptura com o conceito 

escolástico de bem comum. O conceito escolástico de bem comum é 

indissociável da questão moral-religiosa. Seu desenvolvimento explica-se 

como contrapartida temporal da busca de fato relevante para o pensamento 

religioso, qual seja, a redenção espiritual. Não é sem conseqüências a 

distinção entre o conceito formulado dentro das linhas filosóficas 

estritamente ligadas ao pensamento doutrinário religioso e o conceito 

apropriado por pensadores que partem do pressuposto do Estado laico. 

D’Entrevès, ao formular a resposta à indagação sobre a possibilidade 

de conservar ou adquirir valor na atualidade a noção de bem comum, acena 

para o respeito aos valores advindos do pensamento liberal moderno, como a 

democracia e os direitos individuais e políticos. 

Comparato, por seu turno, ressalta a importância da noção de bem 

comum na construção de um Estado republicano, enunciando instituições que 

em nada dependem de uma crença em particular em dada forma religiosa 

para serem consideradas eticamente desejáveis no contexto do pensamento 

político contemporâneo. 
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Observa-se, aqui, que as instituições de que fala Comparato estão em 

consonância com a opção do Estado brasileiro por constituir-se em um estado 

democrático de direito, fundado na soberania, na cidadania, na dignidade da 

pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e no 

pluralismo político, conforme enunciado no artigo 1º da Constituição 

Federal, e que possui, dentre seus objetivos fundamentais, promover o bem 

de todos, conforme preceitua o artigo 3º da Constituição. De igual modo, o 

artigo 4º da Carta elege como princípio da República em suas relações 

internacionais a prevalência dos direitos humanos.  

Do exposto, conclui-se que o pensamento político católico manteve o 

conceito de bem comum de forma próxima àquela em que fora ele enunciado 

pelos pensadores escolásticos, ao passo que os autores ligados ao pressuposto 

do Estado laico reformularam o conceito de bem comum, aproximando-o dos 

ideais contemporâneos do Estado democrático de direito e das instituições 

baseadas na prevalência dos direitos humanos e do respeito às instituições 

republicanas. Nessa última acepção, como princípio positivado no texto 

constitucional, o conceito de bem comum possui clara contribuição a dar na 

questão atinente à interpretação e aplicação analógica da lei trabalhista, 

constituindo-se em fundamento da aplicação das normas gerais de direitos 

humanos, no caso, dos direitos sociais, em especial da busca da igualdade, ao 

âmbito das relações privadas de trabalho. 
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III.5 ABRANGÊNCIA E NATUREZA DAS NORMAS 

CONSTITUCIONAIS SOBRE DIREITO DO 

TRABALHO 

 

A constitucionalização dos direitos do trabalho inclui-se no modelo de 

Estado de bem-estar social. Durante o século XX, houve crescente introdução 

de direitos do trabalho nas constituições, ampliando-se sua abrangência e 

especificidade em muitos países. 

Consolidada a noção de que uma carta constitucional é o instrumento 

básico da conformação jurídica de um Estado nacional, os estudiosos do 

direito logo passaram a analisar o que distingue uma norma constitucional de 

uma que não possua tal condição, bem como estabelecer relações e distinções 

entre as normas consideradas constitucionais, mas que não apresentam uma 

homogeneidade a ponto de se considerar evidente a razão de todas possuírem 

a mesma condição no âmbito do ordenamento jurídico. 

Um primeiro aspecto a ser destacado é a distinção entre normas ditas 

materialmente constitucionais e normas ditas formalmente constitucionais. 

Na medida em que as normas contidas em uma dada carta constitucional 

apresentam características por vezes radicalmente distintas, como, por 

exemplo, uma norma que prevê a forma de governo que será adotada pelo 

Estado e outra que prevê a forma de fixação da remuneração dos servidores 

públicos, os doutrinadores passaram a indagar sobre a existência de normas 

que podem ser consideradas materialmente constitucionais, ou seja, cujo 

conteúdo específico da norma possui natureza tal que somente seria 

admissível sua existência no contexto de uma carta política, organizadora do 

Estado e das relações políticas nele estabelecidas, e normas que podem ser 

consideradas apenas formalmente constitucionais, ou seja, que foram 

incluídas no texto constitucional por decisão do legislador, mas que não 
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participam do estabelecimento dos fundamentos primeiros do Estado 

instituído pela carta a que pertencem. 

Por óbvio, a distinção entre normas materialmente e formalmente 

constitucional e o rol de umas e de outras não é o mesmo ao longo do tempo. 

Cada época considera fundamental para a organização política da sociedade 

determinadas normas, que outra época talvez considere menos fundamentais 

ou que, embora mantenha tais normas como fundamentais, inclua outras 

sequer imaginadas pela época anterior. 

Na contemporaneidade de um mesmo período histórico também não 

há acordo sobre a classificação das normas em materialmente ou 

formalmente constitucionais. A filiação ideológica do doutrinador é decisiva 

para a adoção de tal ou qual classificação para uma norma ou conjunto de 

normas. Assim, um doutrinador cujo pensamento esteja mais alinhado ao 

pensamento neoliberal, tenderá a classificar as normas que tratam de direitos 

sociais como apenas formalmente constitucionais, reservando o status de 

normas materialmente constitucionais para aquelas que organizem os poderes 

políticos na sociedade e prevejam as liberdades, direitos e garantias 

individuais. 

Por outro lado, um doutrinador mais afinado ao pensamento de 

esquerda, sobretudo numa linhagem marxista, verá como materialmente 

constitucionais as normas reguladoras da produção e da apropriação da mais 

valia, reservando menos espaço para as garantias e liberdades individuais. 

Outro aspecto que logo chama a atenção dos doutrinadores é a 

variedade de normas presentes em uma dada carta constitucional no que 

tange à abrangência da eficácia e da aplicabilidade de tais normas. 

Num primeiro momento, houve a idéia de distinguir entre normas 

eficazes e não-eficazes, ou entre aplicáveis e não-aplicáveis, porém tal 

distinção está completamente superada na doutrina constitucional atual, 
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considerando-se que toda norma constitucional é eficaz, criando 

responsabilidades para o legislador, como no caso das normas programáticas, 

e sendo, no mínimo, parâmetro para interpretação da norma ordinária. 

Os constitucionalistas italianos propuseram a divisão entre normas 

programáticas ou diretivas e normas preceptivas. As primeiras possuem 

caráter de um programa a inspirar a ação do legislador ordinário para que 

edite normas com vistas à obtenção dos fins propugnados pelos referidos 

programas ou a inspirar a ação do Executivo, para que implemente políticas 

públicas para persecução dos mesmos fins. As normas preceptivas, por seu 

turno, trariam em si já o comando legal completo, não necessitando de outras 

normas para atingir suas finalidades. 

Na doutrina norte-americana, a distinção foi denominada com os 

termos auto-aplicável e não auto-aplicável, referindo-se àquelas normas que 

necessitariam de outras a lhes complementar a possibilidade de efetiva 

aplicação e, o segundo termo, àquelas cuja aplicação não dependeria de 

qualquer outro ato do legislador ordinário. 

José Afonso da Silva classifica as normas constitucionais em normas 

de eficácia plena e aplicabilidade imediata [desde logo produzem ou podem 

produzir todos os efeitos essenciais]; normas de eficácia contida e 

aplicabilidade imediata [regula determinada matéria, mas deixa espaço à 

atuação restritiva e discricionária do poder público]; normas de eficácia 

limitada ou reduzida [sua aplicação e eficácia dependem de lei que a 

regulamente].181 
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Sobre essa distinção proposta por José Afonso da Silva, a maioria dos 

constitucionalistas brasileiros fundou suas doutrinas acerca do grau de 

eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais.182 

Kátia Magalhães Arruda, embora siga a classificação de José Afonso 

da Silva, observa que: “Não se pode afirmar que todas as normas jurídicas 

possuem o mesmo grau de eficácia, mas não há norma jurídica sem eficácia, 

a qual deve ser buscada em sua máxima potencialidade...”.183 

Canotilho afirma que as normas constitucionais devem ser entendidas 

como hard law e não como soft law. Afirma ele: “As regras e princípios 

constitucionais são padrões de conduta juridicamente vinculantes e não 

simples 'directivas práticas'”. 184 

Das citações acima transcritas, deflui-se que a moderna doutrina 

constitucionalista considera importante salientar a eficácia das normas 

constitucionais, afastando a idéia de que seriam elas, especialmente as ditas 

programáticas, apenas sugestões de conduta para o Legislativo e o Executivo, 

sem maiores conseqüências práticas. Ao contrário, deve buscar-se dar às 

normas constitucionais o seu máximo de vigor e eficácia. 

Nesse sentido, muitas interpretações têm sido elaboradas com relação 

às normas ditas programáticas, vinculando atos do legislador e dos 

exercentes de cargos executivos a tais normas. Assim, considerando-se que a 

norma constitucional preveja determinado programa, cuja consecução 

dependa de diversas circunstâncias, como a situação econômica do país, a 

adoção de políticas públicas, etc., não se pode exigir do governo a imediata 

obtenção do fim último da norma, em sua plenitude, até porque uma norma 
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programática busca o desenvolvimento contínuo de seus objetivos. Porém, 

não pode o legislador ordinário editar norma infraconstitucional que contrarie 

tal princípio previsto pela norma constitucional. Ao contrário, poderá até ser 

cobrado a editar normas com vistas à obtenção daquelas finalidades. Da 

mesma forma, o Poder Executivo não pode ser diretamente responsabilizado 

pelo não atingimento das metas da referida norma, mas pode ser 

responsabilizado em caso de extinção de política pública que objetivava dar 

cumprimento à norma constitucional, bem como pode ser cobrado a 

implementar políticas públicas com tal finalidade. 

De modo geral, as normas constitucionais atinentes ao Direito do 

Trabalho pertencem ao grupo dos direitos sociais reconhecidos pelas 

constituições contemporâneas.185 Como tal, esses direitos inserem-se no 

âmbito dos direitos humanos, especialmente dentre aqueles direitos que 

buscam a construção da igualdade. 

Conforme destaca Beatriz Motanhana, “O Constitucionalismo Social 

representa uma evolução da concepção e na ampliação do rol de Direitos 

Humanos. (...) Os direitos humanos sociais e econômicos, como normas 

constitucionais, são orientadores da atuação política estatal e particular, 

seja sob a ordem do welfare state ou da economia liberal.” 186 

Salienta a mesma autora que: 

“O conteúdo social das Constituições indica o que é essencial, em 

termos de relações econômico-sociais, para a harmonia e segurança 

da sociedade. Descartar o discurso pessimista sobre a realização dos 

direitos humanos sociais e econômicos diante da ética do capital 

globalizante não é plenamente possível. Entretanto, não há como se 

aceitar que os avanços econômicos e as exigências da globalização 
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sejam entraves para a prática da ética traduzida nos direitos sociais, 

com destaque para os direitos humanos do trabalhador, consagrados 

constitucionalmente.” 187 

A consideração da constitucionalização dos direitos sociais e, em 

especial, dos direitos do trabalho leva à questão sobre a possibilidade de 

retirada desses direitos do corpo do texto constitucional através de emendas. 

A concepção de que a Carta Constitucional é o documento fundante 

da ordem jurídica de um Estado democrático de direito já implica, em si, a 

pretensão de estabilidade de durabilidade de seu texto. No entanto, como 

salienta Canotilho188, uma determinada assembléia constituinte não deve 

vedar às gerações futuras formas de modificação do texto constitucional, para 

adequá-lo à sua realidade e aos seus próprios anseios. 

No caso da Constituição Federal brasileira de 1988, o cientista 

político Cláudio Couto comenta que: 

“Promulgada em outubro de 1988, a nova Constituição brasileira 

nasceu no momento em que agonizava um modelo de Estado e de 

desenvolvimento econômico que alcançara um considerável sucesso: 

o nacional-desenvolvimentista. Em função desse esgotamento, os anos 

subseqüentes seriam marcados pela construção de um novo modelo, 

orientado para o mercado e mais adaptado às novas condições do 

ambiente econômico internacional. As inovações que esse processo 

requeria, contudo, exigiam não apenas a desconstrução de uma série 

de estruturas antigas, herdadas do arcabouço anterior, mas também a 
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remoção de parte do ordenamento constitucional que acabara de ser 

criado.” 189 

Porém, a pretendida estabilidade e durabilidade do texto 

constitucional190 exigem que sua reforma seja algo mais complexo do que a 

edição de uma lei ordinária. 

Na Constituição Federal brasileira de 1988, o artigo 60191 cuida do 

procedimento para a emenda constitucional. 

A norma constitucional reduz os agentes legitimados a propor emenda 

à Constituição e prevê quorum qualificado e dois turnos de votação em 

ambas as casas legislativas para a aprovação da proposta de emenda, fatores 

que, desde logo, tornam dificultoso o procedimento para reforma das normas 

constitucionais. Tal procedimento abrange todas as normas contidas no texto 

constitucional, independentemente de serem consideradas formal ou 

materialmente constitucionais. 
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O § 1º prevê, como mais uma limitação de grande importância, a 

limitação referente aos períodos de vigência de intervenção federal, estado de 

sítio ou estado de emergência. Está claro que, sob tais regimes de exceção, 

não cabem alterações do texto que se pretende fundante da ordem jurídica 

interna, pelas próprias características do período de exceção e de sua 

suspensão de parte das garantias do Estado democrático de direito. 

Também o § 5º prevê uma forma de limitação às emendas 

constitucionais, determinando que a matéria constante de proposta de emenda 

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na 

mesma sessão legislativa. 

A principal limitação às emendas constitucionais, no entanto, 

encontra-se no § 4º do artigo 60, que prevê rol de matérias sobre as quais não 

serão apreciadas propostas de emenda constitucional tendente a aboli-las. São 

elas: a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e 

periódico; a separação dos Poderes; e os direitos e garantias individuais. 

Também é este parágrafo, em especial o último inciso, que suscita as maiores 

polêmicas acerca das limitações à reforma constitucional. 

Alguns autores consideram que somente os direitos e garantias 

previstos no artigo 5º da Constituição Federal estariam abrangidos pela regra 

proibitiva do inciso IV, ao passo que outros autores argumentam que não 

existe um título da Constituição Federal com os dizeres “direitos e garantias 

individuais”, razão pela qual não se pode restringir a abrangência do referido 

inciso àquilo contido no artigo 5º, até porque lá também são previstas 

garantias que não podem ser consideradas estritamente individuais, ao passo 

que no rol dos direitos sociais estão, igualmente, previstos direitos 

individuais. 

Porém, a interpretação predominante na atualidade tende a considerar 

que os direitos previstos no artigo 7º e demais artigos que tratam de direitos 

sociais não estão inseridos nas assim chamadas cláusulas pétreas. 
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De toda sorte, é relevante o argumento de que o contexto da 

Constituição Federal possui escopo claramente tendente a ampliar e garantir 

os direitos sociais, razão pela qual, considerada a Carta Constitucional em 

seus princípios e em seu conjunto, a emenda com vistas a reduzir os direitos 

dos trabalhadores e retrair o papel do Estado na proteção dos direitos sociais, 

desde que fosse explícita tal situação, poderia ser inquinada de 

inconstitucional. 

A concepção de que somente as normas organizadoras da estrutura do 

Estado e aquelas atinentes aos direitos e garantias individuais e políticos são 

materialmente constitucionais responde ao modelo de constituição do Estado 

liberal clássico. 

O curso da história trouxe para o âmbito das constituições os direitos 

sociais, não como direitos formalmente constitucionais, mas sim como 

direitos materialmente constitucionais. A inclusão dos direitos sociais, dentre 

eles os direitos do trabalho, no rol dos direitos constitucionais representa uma 

opção da sociedade democrática de direito, um projeto em que os valores do 

trabalho, a função social da empresa e a preservação da cidadania do 

trabalhador e da cidadania no trabalho são trazidos para o centro da cena e 

não deixados para a resolução privada. 

Diante dessas constatações, verifica-se que não se pode entender não 

eficazes as normas que cuidam dos direitos dos trabalhadores no texto 

constitucional, ainda que possuam forte caráter programático. Há dispositivos 

constitucionais que possuem o que José Afonso da Silva chama de eficácia 

plena e aplicabilidade imediata e há aqueles que trazem normas de eficácia 

contida ou de eficácia restrita e aplicabilidade diferida, que necessitam de lei 

infraconstitucional para seu gozo enquanto direito subjetivo, com plena 

exigibilidade judiciária. No entanto, mesmo nesses casos, a norma existe, é 

eficaz e deve produzir efeitos, sejam eles na determinação da ação ou 

omissão do legislador ordinário, do Poder Executivo ou do Judiciário, seja na 

interpretação das demais normas constitucionais ou ordinárias. 
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A consideração, por outro lado, da ausência de regulamentação das 

normas constitucionais de direito do trabalho pelo legislador ordinário como 

lacuna, ou sua regulamentação insatisfatória como lacuna axiológica, lança 

outras luzes sobre o tema da eficácia e aplicabilidade das normas 

constitucionais atinentes aos direitos sociais. 

Conclui-se, pois, que a inserção de normas específicas de Direito do 

Trabalho no corpo da Constituição Federal representa opção do legislador 

constituinte em ressaltar a importância de tais normas e assegurar sua 

permanência no tempo, como opção da sociedade pela preservação dos 

valores do trabalho e da cidadania do trabalhador. 

As limitações impostas ao legislador constitucional derivado 

estabelecem dificuldades extras para a supressão de direitos assegurados aos 

trabalhadores pelo legislador constituinte originário e direcionam a atuação 

do Estado para a preservação de tais direitos. 

A sociedade está em contínua transformação e não pode uma geração 

determinar o que será obrigatório para a geração seguinte, como já salientado 

pelo texto de Canotilho citado acima. Assim, o texto constitucional apresenta 

opção de revisão, mas contém diretrizes que representam os valores mais 

profundos da sociedade que o elaborou, sendo que a manutenção de tais 

princípios contra o casuísmo e os interesses preponderantes em dada situação 

é preocupação da própria estrutura dos textos constitucionais modernos e 

deve ser respeitada. 
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS: PARA A MOBILIZAÇÃO 

DEMOCRÁTICA DO INSTITUTO DA ANALOGIA 

 

O presente trabalho propôs como objeto a reflexão sobre o raciocínio 

por analogia no âmbito da interpretação e aplicação da lei trabalhista. 

Tomou-se como pressuposto que a neutralidade axiológica não é possível, 

pois toda a produção humana está permeada por valores, razão pela qual a 

reflexão sobre os valores incidentes na interpretação e aplicação das normas é 

importante para a promoção dos princípios democráticos e pluralistas. O 

raciocínio por analogia pode ser considerado o principal meio de auto-

integração e expansão do sistema jurídico-normativo. Por ser especialmente 

sensível à incidência de valores, apresenta-se como operação privilegiada 

para a auto-integração do sistema com os valores presentes nos princípios e 

normas de direitos humanos. 

Com vistas a perquirir sobre o objeto proposto, foram formulados os 

objetivos específicos do trabalho na Apresentação, quais sejam: 1) analisar o 

processo de formação do conceito de interpretação do direito na sociedade 

moderna, tomando-se por marco de sua construção o pensamento 

jusnaturalista, no contexto histórico da consolidação dos Estados Nacionais, 

seu desdobramento, em largas linhas, na emergência da questão hermenêutica 

e das escolas de interpretação no século XIX e as conseqüências do 

pensamento juspositivista na concepção de interpretação atual; 2) refletir 

sobre o conceito de sistema jurídico, com os postulados da completude e da 

racionalidade, observando-se como o raciocínio por analogia faz-se elemento 

essencial dessa completude e racionalidade, por ser o principal método de 

auto-integração do sistema jurídico; 3) refletir sobre os paradigmas dos 

direitos humanos, sua positivação no âmbito dos sistemas jurídicos 

contemporâneos e sua importância para a interpretação do direito na 

atualidade, com destaque para a interpretação dos princípios de direitos 
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humanos positivados nos ordenamentos jurídicos como normas 

constitucionais; 4) especificamente, verificar as diretrizes que podem ser 

aferidas dos princípios constitucionais de direitos humanos para a 

interpretação das normas de direito do trabalho, com especial destaque para a 

colmatagem das lacunas no direito do trabalho à luz de tais diretrizes. 

Ao longo dos três capítulos anteriores, foi analisada a interpretação da 

lei no direito moderno e contemporâneo, como base para a compreensão das 

concepções atuais sobre interpretação. Foi estudado o conceito de sistema 

jurídico e os postulados da completude e da coerência, verificando-se como o 

raciocínio por analogia torna-se o principal meio de auto-integração e 

expansão do sistema jurídico ao preencher as lacunas nele constatadas. A 

análise da jurisprudência trabalhista brasileira sobre lacunas e seu 

preenchimento através do raciocínio por analogia permitiu constatar qual o 

conceito de lacuna construído pela jurisprudência e quando é considerada 

válida sua colmatagem pela aplicação analógica de outro dispositivo legal. 

Introduzida a discussão sobre os princípios de direitos humanos e sua 

positivação constitucional contemporânea, verificaram-se as conseqüências 

dessa positivação na interpretação da norma constitucional e 

infraconstitucional, com especial destaque para as normas reguladoras das 

relações de trabalho. 

A incidência de valores sobre o processo de interpretação e aplicação 

da lei coloca a questão de como se eleger democraticamente o conjunto dos 

valores a nortear esse processo, no âmbito do Estado laico e de uma 

sociedade pluralista. Partindo-se do pressuposto jurídica e politicamente 

consagrado de que a Constituição é o instrumento que marca a fundação 

formal do Estado, em sua contemporaneidade, a busca da resposta a esta 

questão no próprio texto da Carta constitucional apresenta-se como a solução 

mais indicada. 

A Constituição Federal de 1988 define, desde o seu Preâmbulo – e o 

faz literal e taxativamente no artigo 1º – a República Federativa do Brasil 
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como um Estado democrático de direito, que deve assegurar o exercício dos 

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça. Em seu artigo 1º, além de reafirmar 

a República como um Estado democrático de direito, a Constituição 

estabelece seus fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa 

humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo 

político. Como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, o 

artigo 3º da Constituição enumera: construir uma sociedade livre, justa e 

solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. No artigo 4º a Carta refere-se explicitamente 

à prevalência dos direitos humanos como um dos princípios a reger as 

relações internacionais do Estado brasileiro. 

O §2º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, por seu turno, 

estabelece que os direitos e garantias expressos na Carta não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que o Brasil seja parte. O parágrafo seguinte alça à 

categoria de equivalente às emendas constitucionais os tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados pelo Congresso 

Nacional em dois turnos de votação em cada casa e com o quórum três 

quintos dos respectivos membros. Os dispositivos acima mencionados 

mostram a tendência amplificadora dos direitos humanos adotada pela Carta 

constitucional de 1988. É explícita a autorização constitucional para a 

ampliação dos direitos e garantias fundamentais com base na interpretação 

sistemática e no recurso aos princípios positivados no texto da Carta, o que 

inclui, por óbvio, a utilização do raciocínio por analogia na interpretação e 

aplicação da lei, em consonância com os princípios gerais de direitos 

humanos. 
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Mais uma vez, embora se encontrem no artigo referente aos direitos e 

deveres individuais e coletivos, os dispositivos acima mencionados referem-

se explicitamente ao nome do Título II, que inclui tanto os direitos e garantias 

individuais como os direitos sociais. O próprio Preâmbulo da Carta, ao 

mencionar a garantia dos direitos sociais antes mesmo de mencionar a dos 

direitos individuais, não deixa margem de dúvidas sobre a preocupação do 

legislador constituinte em garantir os referidos direitos. A reiteração da 

proposta constitucional de prevalência dos direitos humanos também implica 

a consideração do princípio de indivisibilidade dos direitos humanos. 

A modificação da realidade social é rápida e não espera a atualização 

legislativa para se fazer presente em todos os aspectos da vida social. 

Particularmente no mundo do trabalho, em que a economia demanda 

mudanças contínuas e rápidas, em atendimento à lógica do lucro e da 

concorrência entre as empresas, as transformações trazem, muitas vezes, 

perplexidade diante das situações fáticas produzidas não encontrarem 

regulamentação específica na legislação existente. Ignorar as mudanças 

ocorridas na realidade, interpretando-se como juridicamente relevantes 

apenas as situações já conhecidas, ou enquadrar as novas situações como se 

fossem os mesmos fatos que ocorriam em momento histórico anterior 

redunda, muitas vezes, no desamparo do trabalhador pela legislação, diante 

da realidade das relações de trabalho. A denegação de regulamentação 

jurídica das condições de trabalho deixa o trabalhador à mercê do poder 

econômico, subvertendo a razão de ser do próprio direito do trabalho, bem 

como negando vigência aos dispositivos constitucionais que determinam a 

proteção à dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho. 

 Situações como o trabalho através de meio eletrônico, as 

modificações nas relações entre empresas, a forma de produção 

descentralizada, a internacionalização da produção, entre outras modalidades 

novas de exploração do trabalho humano e da acumulação de riquezas, 

requerem especial atenção do intérprete e aplicador do direito. Nesses casos, 
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a legislação nem sempre traz a solução que corresponde aos princípios de 

direitos humanos consagrados em nossa Constituição e demanda a necessária 

adaptação para sua interpretação e aplicação conforme a Constituição. Tais 

situações configuram-se efetivamente como lacunas que demandam seu 

preenchimento, sendo que o principal instrumento para o preenchimento de 

tais lacunas, considerando-se sua obrigatória consonância com os princípios 

constitucionais, é o raciocínio por analogia, seja sob a forma de analogia 

iuris, ou atendimento aos princípios gerais do direito, seja sob a forma 

específica de analogia legis, buscando-se no ordenamento jurídico solução 

para os casos que não se encontram explicitamente regulados, através da 

aplicação de outras normas existentes para casos análogos. 

No âmbito da regulação das relações de trabalho, a Constituição 

Federal de 1988 traz vasto rol de direitos, sendo que se nega efetividade a 

grande parte de tais direitos por falta de regulamentação que defina os 

parâmetros necessários à sua aplicação. A análise da jurisprudência 

trabalhista brasileira sobre lacunas intentada no Capítulo II mostra que, de 

forma geral, a utilização das teorias sobre a lacuna da lei e do instituto da 

analogia para seu preenchimento, com a ampliação dos direitos dos 

trabalhadores, tem sido tímida e com tendência conservadora, em especial 

nas instâncias superiores. 

Ora, é negar os próprios princípios constitucionais negar-se eficácia 

aos preceitos de proteção ao trabalho previstos pela Constituição sob 

alegação de falta de norma regulamentadora ou entender que a eficácia e a 

vigência de tais dispositivos dirigem-se apenas ao Poder Legislativo, que fica 

vinculado à necessária regulamentação; ou, ainda, ao suprimento da omissão 

legislativa através do mandado de injunção, cuja utilidade fora bastante 

mitigada pela interpretação dada ao instituto pelo Supremo Tribunal Federal. 

Dessa forma, a não existência de norma regulamentadora não pode constituir 

motivo de não aplicação de norma constitucional de proteção ao trabalho, 

devendo ser considerada, aí, a existência de efetiva lacuna na lei, a ser 
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suprida pelas operações hermenêuticas apropriadas, em especial a aplicação 

analógica do direito. 

Sob o ponto de vista da teoria da lacuna axiológica, por seu turno, a 

regulamentação de norma constitucional de proteção ao trabalho por 

legislação infraconstitucional de natureza restritiva deve ser considerada 

incompleta e não a base de negativa da proteção constitucional a outras 

situações que não aquelas explicitamente previstas na norma 

regulamentadora. Tal interpretação atende melhor os princípios 

amplificadores dos direitos humanos, inclusive dos direitos sociais, previstos 

pelo texto constitucional. 

O raciocínio por analogia tem, portanto, um importante papel a 

desempenhar na efetivação dos direitos humanos no âmbito das relações de 

trabalho. O instituto da analogia traz consigo um grande potencial de 

ampliação do universo jurídico, sendo meio de expansão do sistema de 

regulação jurídica dos fatos da vida. Por outro lado, sua aplicação pressupõe 

uma grande mobilização de juízos de valor, cuja eleição não deve ficar a 

cargo exclusivo do intérprete, sem nenhuma mediação, sob pena de 

representar arbítrio e insegurança jurídica, inclusive com a utilização do 

instituto para restrição dos direitos assegurados na Carta constitucional ou na 

legislação ordinária. Assim, o quadro axiológico a presidir a utilização do 

raciocínio por analogia na aplicação do direito deve ser o conjunto dos 

princípios e normas de direitos humanos, em especial daqueles positivados 

pelo texto constitucional, o que representa a forma democrática de solução 

dos problemas de aplicação de juízos de valor implícitos na atividade 

interpretativa e ressaltados na atividade integrativa da analogia. Destaca-se o 

termo conjunto, posto que a invocação isolada de um ou outro princípio de 

direitos humanos ou de uma ou outra norma constitucional serve a propósitos 

os mais variados, inclusive de restrição dos próprios direitos humanos. 

Cumpre salientar que, conforme foi visto no decorrer do presente 

trabalho, o conjunto de valores representado pelos direitos humanos difere 
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fundamentalmente de outras classes de valores, como aqueles representados 

por doutrinas religiosas, programas de partidos políticos, etc., em primeiro 

lugar porque possuem filiação direta à linguagem e à lógica dos direitos. 

Representam, sob esse ponto de vista, uma apropriação social da linguagem 

dos direitos, na busca de um direito democrático e emancipatório, que atenda 

as grandes questões que se colocam historicamente ao ser humano em suas 

relações sociais. Em segundo lugar, seu caráter indivisível e inalienável 

demonstra uma lógica de expansão e inclusão, com respeito à diversidade e 

multiplicidade de caminhos que o ser humano pode escolher para sua própria 

vida, afastando-se, portanto, de uma lógica partidária ou de adesão 

incondicionada a padrões morais impostos por uma autoridade e não 

mediados pela discussão democrática dos padrões de comportamento 

aceitáveis para a vida em sociedade. 

Os resultados obtidos na pesquisa que ora se apresenta sob a forma 

desta dissertação indicam que a jurisprudência utiliza-se de forma tímida o 

instituto da analogia, sobretudo no que tange ao preenchimento das lacunas 

decorrentes da não regulamentação de direitos trabalhistas previstos na 

Constituição Federal. Tais resultados apontam a necessidade de 

aprofundamento da crítica à visão tradicional de direito como um conjunto de 

normas positivadas na legislação ordinária que são aplicadas conforme os 

preceitos tradicionais de interpretação, sem observância dos princípios de 

direitos humanos, mesmo aqueles positivados e elevados à condição de 

direitos e princípios fundamentais por sua inclusão na Carta constitucional. 

Ressalta-se a importância do desenvolvimento da doutrina dos direitos 

humanos, com o aprofundamento da discussão sobre a especificidade dos 

direitos humanos como conjunto de valores fundamentais para o trato 

democrático do ordenamento jurídico, em contraposição a outras fontes 

axiológicas em embate na sociedade. 

Buscou-se no presente trabalho avançar o conhecimento na área da 

hermenêutica jurídica aplicada ao direito do trabalho, em especial no 
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procedimento de interpretação e aplicação da norma jurídica por analogia. 

Para tanto, intentou-se sistematizar o processo de evolução histórica da 

questão da interpretação associada à lacuna e seu preenchimento por 

analogia, em especial na área trabalhista, mostrando as especificidades da 

área, como componente do campo dos direitos sociais e como, tal, dos 

direitos humanos. 

É esperado que os resultados obtidos no presente estudo, com 

destaque para a análise da jurisprudência trabalhista sobre lacunas na lei e seu 

preenchimento por analogia e para a discussão sobre a possibilidade de 

considerar-se a falta ou insuficiência de regulamentação da norma 

constitucional como lacuna a ser preenchida pela atividade jurisdicional, 

possam contribuir para fomentar novos estudos. Apenas a título de exemplo 

sobre questões suscitadas por este trabalho podem ser citadas (a) a pesquisa e 

a discussão sobre as razões de decidir das decisões judiciais que tratam da 

lacuna na lei trabalhista e seu preenchimento por analogia, reconhecendo ou 

negando a existência de lacunas e sua necessidade de preenchimento por 

analogia; (b) a reflexão sobre a questão da possibilidade de instituição, por 

meio da aplicação analógica da norma jurídica, de novas obrigações 

trabalhistas aos empregadores; (c) a pesquisa e a reflexão sobre os problemas 

hermenêuticos e axiológicos incidentes em procedimentos específicos de 

aplicação do direito, como a colheita de provas orais, sua transcrição e 

interpretação, com a verificação de como podem ser efetivados os valores 

democráticos enunciados pelas normas e princípios de direitos humanos 

presentes em instrumentos internacionais ou positivados na Carta 

constitucional; (d) a pesquisa e a discussão sobre a interpretação e aplicação 

por analogia de normas oriundas de outras fontes do direito do trabalho, 

distintas da lei. 

Os estudiosos, intérpretes e operadores do direito possuem, pois, uma 

importante missão na interpretação da lei e sua aplicação amplificadora dos 

direitos e garantias sociais e individuais previstos na Constituição Federal de 
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1988 e nos tratados e convenções internacionais de direitos humanos, 

contribuindo para a construção da sociedade justa, plural e igualitária 

sonhada pelo legislador constituinte, com base nas reivindicações sociais que 

marcaram a história recente de nosso país. 
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