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O que é consolidar leis?
AcoisoIHacEu ckis leis, termo que dE nome ao

fórum, pode ser entendida, em linhas gerais, como
a sistematização de leis dispersas em um texto úni-
co, sem inovação do ordenamento jurídico. Mas o
objetivo do fórum vai além de discutir a consolida-
ção em sentido estrito: quer tratar também das for-
mas de simplificação e aprimoramento do universo
de leis. A preocupação não é estabelecer de ime-
diato uma política de consolidação para o Estado.
Pois isso é algo complexo, que envolve questões
jurídicas, políticas e técnicas. Um fórum técnico nun-
ca poderia tratar disso de forma articulada, porque a
decisão cabe aos parlamentares. O que se quer é
reunir o conhecimento técnico existente sobre o
tema, pouco estudado no Brasil e no mundo. A
partir do debate. as diretrizes e as conclusões surgi-
rão naturalmente e deverão variar de acordo com
cada Estado e cada Parlamento. Ofórum será uma
"efe"ência teórica na tornada de decisões.

Em sua opinião, por que se deve fazer a
consolidação?

A idéia cc simplificar o sistema legaL que u'cLii a
consolidação, objetiva evitar conflitos judiciais e aten-
der à necessidade que as pessoas têm de conhecer-
as leis, facilitando o acesso da população e dos grupos
interessados às informações. Isso ajuda a democra-
cia. pois, se você conhece a lei, você pode discuti-b.
Resolve, ainda, o problema de muitos juízes, pois.
muitas vezes, a falta de acordo entre as pessoas se
deve a uma norma que se sobrepõe a outra, a um
conflito de leis no tempo ou a uma norma mal
redigida. A presunção jurídica é que todos conhe-
cem a lei, mas como conhecer bem uma norma
que foi alterada lO. 20 vezes? Como conhecer
uma legislação que se perde em leis extravagantes
e em pequenas leis modificativas? Há um número
vasto de normas jurídicas que poderiam ser
simplificadas e, paralelamente. enricuecidas.

O que pode ser objeto de simplificação?

E preciso estudar, caso a caso, a legislação
temEtica e ver o que é possível simplificar, sem
lesar o conjunto das normas. O trabalho envol-
ve não só a redução do número de leis, mas
também a própria elaboração legislativa, a racio-
nalização do ordenamento e a adoção de lingua-
gem adequada, mais simples, direta e facilmente
compreensível, o que é um princípio de técnica
legislativa que precisa ser levado mais a sério pé-
1 , ) ,, legisladores e seus assessores. Consolidar é
:oa atividade complexa do ponto de vista técni-

oois envolve temporalidades diferentes, ques-
tões de direito adquirido, direito intertemporal,
vigência e linguagem legal.

Que perguntas precisam ser respondidas
antes de se iniciar a consolidação?

É preciso responéei: entre outras. Es seguintes
questões: quais os limites de uma consolidação?
Basta atualizar termos ou é preciso promover al-
terações para melhorar a compreensão da lei?
Qual a estrutura ideal - texto único, código,
multiplicidade de leis? Essas perguntas se agregam
às questões locais e às diferentes realidades do
Estado, do Município e da União. Os processos e
as técnicas de simplificação também devem ser
discutidos. Há formas diferentes de tratar a con-
solidação com a participação do Parlamento: por
lei ordinária: por meio de processo Iislativo es-
pecial: por processo previsto constitucionalmen-
te: por lei delegada. Se se pressupõe a existência
do processo legislativo, pode-se. por exemplo, criar
urna câmara técnica, com a participação dos três Po-
,ic-es. antes de elaborar o projeto de consolidação.

É possível consolidar por meio de decreto
do Executivo?

Se a consolicação é entenciaa corno mera siste--
matização do ordenamento em vigor sem alteração
de norma, o trabalho é de inventário, coletânea e
sistematização, ou seja, atividade de documentação
e informação que uma biblioteca jurídica e espe-
cializada pode desenvolver. O problema é que, ao
fazer isso, o Executivo interpreta a legislação em
vigor e isso pode estar em desacordo com que o
Parlamento e o cidadão entendem. Há juristas que
defendem esse caminho e, se houvesse confli-
tos, o Judiciário se encarregaria de resolvê-los.
Porém, o processo se tornaria mais rico, seguro
e legítimo com a participação do Parlamento, o
que considero indispensável. Poderia haver a
tramitação dos projetos de consolidação, sem
vedação do poder de emenda. O trabalho
abrangeria a consolidação, a atualização e, prin-
cipalmente, o enriquecimento do ordenamento.


