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APRESENTAÇÃO

A Assembléia Legislativa trouxe a Belo Horizonte, em junho de 2002,

renomados especialistas em legislação para discutir, num fórum técnico, for-

mas de racionalização do ordenamento jurídico e de simplificação das leis.

Tomando como ponto de partida a idéia de consolidação dos textos

legislativos e a relação entre esse procedimento e o aperfeiçoamento da

democracia, os debates acabaram por explorar, como se pretendia, as di-

versas alternativas de organização e de sistematização de leis, bem como as

dificuldades operacionais e políticas que esse trabalho envolve.

Um dos resultados esperados do encontro, tendo em vista a escassez de

bibliografia sobre o assunto no Brasil, era o aproveitamento das conferên-

cias como fonte teórica, possivelmente útil para o estabelecimento de polí-

ticas de elaboração legislativa e para orientar propostas de consolidação e

codificação de textos legais.

A publicação que aqui se apresenta reúne, sob a forma de artigos cuida-

dosamente adaptados, os textos das conferências proferidas. Esperamos

que esta compilação, em que se apresentam pontos de vista variados sobre

o tema  – do pesquisador, do técnico, do advogado, do juiz, do parlamen-

tar –-, possa contribuir para o aperfeiçoamento da atividade legislativa e

para a construção de normas mais claras e acessíveis à população.

Mauri Torres

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
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Para o aperfeiçoamento das leis:
os impasses de um projeto*

Deputado Antônio Júlio

Passados mais de dez anos da promulgação das Constituições democráti-

cas da República e do Estado, as Casas Parlamentares de todo o País visivel-

mente redobraram a sua atividade legiferante. Uma torrente de normas de

inspiração plural veio irrigar o tecido hermético de leis produzido durante o

regime autoritário, sem que os efeitos desse movimento sobre a racionalidade

e a saúde do sistema legal tenham sido devidamente avaliados.

Era já mais do que esperada, por todos nós desta Casa, a oportunidade

de trazer a este Plenário estudiosos da legislação, do processo e da técnica

legislativos para nos ajudarem a desenhar, na interseção entre a experiência

política e a formulação científica, um campo de referência teórica para a

condução de uma política de racionalização legislativa.

O título deste Fórum, “A consolidação das leis e o aperfeiçoamento da

democracia”, vem sugerir-nos, num primeiro momento, a necessidade de

depuração e sistematização do ordenamento vigente, com o objetivo de

torná-lo mais claro e acessível à população, sem empobrecê-lo ou feri-lo.

É desejo nosso, entretanto, que o pensamento aqui reunido, para além de

apenas debater os males da legislação existente e as formas de eliminá-los,

possa também indicar, para os parlamentares, alternativas para a

densificação da atividade legislativa, na perspectiva de que ela se torne

cada vez mais consistente e menos casuística, como requer o princípio

democrático.

* Discurso de abertura do Fórum Técnico que deu origem a esta publicação, proferido em 10
de junho de 2002, pelo deputado Antônio Júlio, então Presidente da Assembléia Legislativa.
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Nessa vertente, esperamos discutir aqui, também, as formas de assegurar

uma prática legislativa tecnicamente zelosa, que seja preventiva dos desar-

ranjos na estrutura e na linguagem das leis, muitas vezes provocados por

atropelos desnecessários na tramitação de proposições.

Quer-se ressaltar, com isso, que a qualidade das normas e a clareza dos

textos legais são alcançadas mediante um cuidado permanente com o fazer

legislativo em todas as suas etapas, e não apenas no instante final do proces-

so, quando se dá forma à matéria aprovada, ou depois que a lei já foi

definitivamente introduzida no ordenamento jurídico.

A preocupação, formalmente manifestada, da Assembléia mineira com a

legislação que produz e com a sua organização vem desde 1997, quando

um grupo parlamentar foi designado para coordenar os trabalhos de con-

solidação da legislação estadual, que seria empreendido pelas comissões

permanentes da Casa. Um estudo técnico preliminar revelou a complexida-

de da tarefa e a prudência de conduzi-la, primeiro, em caráter experimental.

O que se conseguiu obter, nessa fase, foi um apurado compêndio de legis-

lação ambiental, de extrema utilidade técnica, mas sem efeito no âmbito jurí-

dico. Mas foi também apresentado pelo grupo parlamentar, além disso, um

importante projeto de lei, que se encontra em tramitação nesta Assembléia,

versando sobre a elaboração, alteração e consolidação das leis estaduais. E é

exatamente dos subsídios deste Fórum Técnico que tal projeto poderá tirar

proveito para se enriquecer e ser aprovado com propriedade e segurança.

A principal virtude dessa proposição está em traduzir a autonomia do

Estado na matéria, pelo reconhecimento de uma experiência peculiar do

parlamento mineiro com a técnica legislativa e pela formulação de uma

proposta específica para a consolidação das leis estaduais, sem, no entanto,

haver conflito com os padrões normativos estabelecidos pela Lei Comple-

mentar Federal congênere, a de nº 95, naqueles pontos em que a comunhão

entre os dois sistemas legais, para a segurança jurídica, é exigida.
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O empreendimento de um trabalho significativo no campo da consoli-

dação de leis exige cautelosa e ampla investigação técnica sobre o objeto de

intervenção. Poucos estudos, apesar de valiosos, há sobre o tema no Brasil,

o que limita o campo de orientação do legislador. A atitude do Poder

Legislativo, diante disso, não pode restringir-se a levantamentos estatísticos

e à compilação de leis de efeito concreto, procedimentos que, apesar de

úteis, têm pouco efeito substantivo no tratamento sério da legislação.

Temos acompanhado com atenção o abrangente esforço do Poder Exe-

cutivo federal e também do Congresso Nacional, especialmente da Câmara

dos Deputados, em promover a racionalização das leis federais. Mas temos

visto, também, os problemas e as dúvidas que a tarefa, em sua complexida-

de, suscita.

Por isso é que, nestes dois dias de conferências e debates técnicos, deve-

mos perguntar: o que se deve fazer para depurar as leis em vigor sem risco

de deformá-las? Em que casos se deve optar pela sistematização, consoli-

dação ou codificação das leis? Quais os limites entre essas operações? Por

que meios processuais se deve conduzi-las? Como os Poderes devem arti-

cular-se para facilitar esse trabalho? Que procedimentos técnicos devem ser

adotados para a elaboração de uma lei consolidadora? Que cuidados se

deve ter com questões de vigência e revogação? E, principalmente, deve-se

perguntar: o que o parlamento deve fazer, na sua atividade ordinária, para

manter a qualidade de suas leis e dar consistência a elas?

 Como se vê, a questão não pode ser tratada com arroubos de superfici-

alidade e imediatismo. A tarefa de organizar leis e mantê-las é complexa,

demorada e exige fundamentação e continuidade. Para isso, necessitamos

cada vez mais da atenção e sensibilidade dos parlamentares para o tema e

da colaboração dos ilustres professores que, neste Fórum, vêm nos em-

prestar a sua inteligência.
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Racionalização do Ordenamento Jurídico e
Democracia

Menelick de Carvalho Netto
Professor da Faculdade de Direito da UFMG

A proposta temática da minha exposição evidencia dois problemas apa-

rentemente não relacionados: o saber técnico relativo à melhor organização

e redação das leis e um regime político da vida cotidiana concreta, em que

imperem a opinião e a vontade públicas formadas sobre a base pluralística

do respeito à opinião e à vontade de cada um dos afetados pelas decisões

concernentes à sua vida em comum. Começo a reflexão por este ponto:

qual a relação do exercício da democracia com um possível exercício técni-

co de racionalização do ordenamento jurídico? Ou melhor: qual relação

existiria entre o exercício de nossos direitos fundamentais e a racionalização

técnica do ordenamento?

Maurizio Fioravanti, ao reconstruir a história do conceito de Consti-

tuição, localiza, no interior do constitucionalismo moderno, uma tensão

permanente e inafastável entre a democracia e o próprio

constitucionalismo ou a idéia mesma de Constituição, de governo limi-

tado. Uma tensão permanente entre a dimensão da democracia, da so-

berania popular, por um lado, e, por outro, a da Constituição, dos direi-

tos individuais, que até bem recentemente eram vistas como dimensões

antagônicas, ou seja, em oposição antitética.1  O que conduzia no terre-

no político a que as pessoas assumissem ou as crenças democráticas,

histórica e substantivamente enraizadas, marcadas por uma postura re-

1 FIORAVANTI, M.  Constitución: de la antigüedad a nuestros días.  Madrid: Editorial Trotta,
2001, p. 142 - 164.
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publicana, ou as crenças procedimentais liberais do governo representa-

tivo limitado à “melhor sociedade,” ou seja, àqueles com renda suficien-

te para atender aos requisitos censitários.

É fácil verificar que, de fato, quanto mais democrático é um regime po-

lítico, tanto mais a vontade popular impera e, portanto, tanto menos limites

constitucionais são impostos a essa vontade e a suas decisões. Por outro

lado, quanto mais limites constitucionais houver, tanto mais estreita é a pos-

sibilidade de se dar livre curso a tal vontade; tanto menos campo é deixado

à deliberação dos representantes da vontade popular eleitos para o exercí-

cio cotidiano da tomada de decisões.

No entanto, analisada mais profundamente essa oposição, verifica-se que

essa relação não é assim tão simples. Se, por um lado, democracia e

constitucionalismo efetivamente se opõem, se esses dois conceitos operam,

eles próprios, efetivamente como princípios opostos, como princípios con-

trários, e há, de fato, uma grande tensão entre eles, por outro lado, é funda-

mental ter-se em conta que, ainda que contrários, não se contradizem, mas,

ao invés, supõem-se mutuamente.

Esse é o problema do constitucionalismo anterior, que, quer pela via da

tradição liberal, quer pela via da tradição republicana, quer no paradigma do

Estado de Direito, quer no do Estado Social, enfocava essa tensão constitutiva

do próprio constitucionalismo como uma oposição antitética. Esses princípios,

se são efetivamente contrários, não são contraditórios entre si, mas são igual-

mente primordiais e co-originários. Ao contrário da abordagem tradicional,

podemos ver agora que esses princípios são simultânea e reciprocamente

constitutivos um do outro, pois instauram uma tensão rica, complexa e produ-

tiva, sem a qual não pode haver nem democracia, nem constitucionalismo.

Sempre que se buscou na história constitucional instaurar um deles em

detrimento do outro, resultaram apenas simulacros, ou uma ditadura

travestida de democracia ou um arremedo de Constituição que, em vez de
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garantir a formação e a manifestação institucional da opinião e vontade

públicas, as viola e a elas se opõe, transformando o texto constitucional em

mera letra morta e dando azo a graves processos de anomia.

E isso porque, como nos revelam tanto a história do constitucionalismo

como a história da democracia representativa, essa relação há que ser mes-

mo necessariamente complexa, paradoxal, pois só assim a imprescindível

tensão entre os dois princípios pode se produzir e se tornar permanente,

evitando tanto o desgaste do texto constitucional e a desestima à Constitui-

ção quanto a ditadura, a substituição da res publica pela res total.2

Aprendemos dolorosamente que a democracia só é democrática se for

constitucional. A vontade ilimitada da eventual maioria é ditadura, é a nega-

ção mesma da própria idéia de democracia.

Do mesmo modo, não menos dolorosamente, aprendemos que o

constitucionalismo só é constitucional se for democrático. A elaboração ou

a apropriação técnico-burocrática do texto constitucional para moldar pas-

sivamente o povo como seu objeto, como objeto do Estado, como massa,

é autoritarismo e, assim, a negação do próprio constitucionalismo.

As instituições modernas são construções sociais de uma sociedade com-

plexa, plural, móvel e mutável, que reprodutivamente se alimentam de sua

própria mudança. Elas se destinam a buscar controlar de forma especializa-

da determinados riscos, a possibilitar que problemas humanos sejam vistos

como humana e secularmente resolvidos, enfrentados. São essas instituições

que devem possibilitar bons governos. Ética e política se dissociam, se dife-

renciam e se especializam na complexa sociedade moderna.

A moral dos governantes é um problema exclusivo desses governantes.

Aos governados interessa que governem bem, no interesse de todos

2 MOUFFE, C.  Pensando a democracia com, e contra, Carl Schmitt. Cadernos da Escola do
Legislativo, Belo Horizonte, v. 1, n. 2, p. 91-107, jul./dez. 1994.
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eles. Para tanto, é imprescindível que possam controlar de forma

institucional o exercício que esses governantes façam do poder constitu-

cionalmente delimitado. Em uma sociedade pluralista e complexa, não é

mais possível, como na antiga teoria pré-moderna do bom governo, a

imposição de uma única perspectiva moral como a perspectiva moral

da sociedade monocrática.

A sociedade moderna adquiriu tal grau de complexidade que pode ver

esse risco e buscar controlá-lo, ou seja, pode ver que corre o risco de ter

pessoas menos recomendáveis no governo, e esse risco deve ser o tema

constante do controle e da discussão públicos, que têm curso não somente

nas Assembléias e Tribunais, mas também em todas as arenas de formação

de opinião pública. Enfim, instituições modernas são instituições constituci-

onais, porque devem prever (ver e tematizar os riscos) a possibilidade de

garantir (estabelecer mecanismos de controle desses riscos) a igualdade e a

liberdade de todos.

Essa tensão instaurada pelo constitucionalismo leva-nos hoje, depois de

mais de 200 anos, a ver a democracia não propriamente como a vontade

do povo. Pois o termo “povo”, a experiência histórica nos mostra, é uma

palavra semanticamente excessiva, “gorda” o suficiente para sofrer mani-

pulações de toda ordem. A possibilidade de identificação icônica, para usar

a expressão de Friedrich Müller, da enteléquia “povo” com a figura e a

vontade de um líder carismático, de um Füher, é um risco dado, que hoje

nos é visível.3

É claro que, para nós, a democracia, para ser democrática, requer o

respeito às regras do jogo, entendidas como o respeito ao direito das

minorias. Há que ser garantida institucionalmente, portanto, a possibilida-

de de que a minoria de hoje venha a se tornar a maioria de amanhã. A

3 MÜLLER, F.  Quem é o povo?  São Paulo: Max Limonad, 1998.
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teoria democrática avançou até esse ponto a partir de experiências bastan-

te dramáticas, como o nazismo, o fascismo, o stalinismo e outros movi-

mentos autoritários.

Carl Schmitt chegou a propor que a única democracia possível no sé-

culo XX seria a ditadura, porque, em uma sociedade de massas, em uma

sociedade em que os direitos políticos foram massificados pelo sufrágio

universal, somente uma ditadura poderia viabilizar a construção manipu-

lada da identidade entre o líder, o Füher, e as massas, o povo; apenas nesse

regime seria possível fazer com que o povo acreditasse querer o que o

líder, o governante, quer, e a esse governante incumbiria moldar a identi-

dade constitucional, o povo, pelo controle total dos meios de comunica-

ção e de discussão.4

Se, por um lado, essa privatização do público é um risco sempre presen-

te no constitucionalismo moderno, por outro, as instituições modernas ja-

mais podem se afirmar como instituições jurídico-constitucionais sem que,

ao mesmo tempo, se afirmem democráticas ou, no mínimo, preparatórias

da democracia. Assim é que também o termo “democracia”, portanto, é

uma palavra sujeita às mais diversas manipulações e só é efetivamente sus-

tentável como tal se incorporar no seu âmbito semântico-conceitual míni-

mo o constitucionalismo, enquanto respeito às minorias, sendo assim

constitutivamente pluralista.

Partindo igualmente da tensão entre constitucionalismo e democracia,

Michel Rosenfeld, em “A identidade do sujeito constitucional”, um texto

relativamente curto e muito interessante, chega à noção de que o

constitucionalismo é hoje uma garantia argumentativa contra o autoritarismo,

um limite às constituições positivas vigentes.5

4 SCHMITT, C. A crise da democracia parlamentar. São Paulo: Scritta, 1996.

Ver também: MOUFFE, C., op. cit.

5 ROSENFELD, M. The identity of  the constitutional subject. Cardozo Law Review, New
York, p. 1.049 – 1.109, jan. 1995.
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Há uma história de 200 anos que revela o caráter democrático ínsito ao

constitucionalismo e que desautoriza que nele se busque incluir as experiên-

cias autoritárias, malgrado estas tenham ocorrido, no mais das vezes, medi-

ante a outorga de um documento autodenominado “Constituição”, que,

como observa Karl Loewenstein, ao contrário de funcionar como uma

garantia dos governados contra os governantes, possibilita que por meio

dele se instrumentalize e se privatize, como uma garantia dos governantes

contra os governados, o poder político.6

Mas o que tudo isso teria a ver com as técnicas de racionalização do

ordenamento? Na sociedade moderna, complexa e plural, todos esses as-

pectos já referidos têm a ver diretamente com o papel encomendado às

leis, desde o seu processo de elaboração até a sua aplicação, pois somente

um ordenamento jurídico principiológico, constituído por normas gerais e

abstratas que passaram pelo crivo democrático da aceitabilidade de todos

os afetados, ou seja, por um processo legislativo democrático, é capaz de

transformar a legalidade em produtora de legitimidade. E isso porque é

precisamente o respeito à igualdade e à liberdade de todos os afetados que

o “devido processo legislativo” viabiliza, como o demonstra Marcelo

Andrade Cattoni de Oliveira. 7

No entanto, se a lei geral e abstrata é, sem dúvida, uma garantia central da

democracia, uma aquisição evolutiva inafastável, a vivência acumulada nes-

tes mais de 200 anos de constitucionalismo muito nos ensinou acerca dos

riscos de mitificação mágica dessa fórmula quando conjugada com a cren-

ça em uma racionalidade absoluta e mecânica.

Somos seres capazes de aprender com os nossos próprios erros, com a

nossa própria experiência. Nossa vivência constitucional mostrou-nos que a

6 LOEWENSTEIN, K. Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel, 1964.

7 OLIVEIRA, M. A. C. de. O devido processo legislativo e estado democrático de direito.
Revista da Faculdade Mineira de Direito, Belo Horizonte, v. 2, n. 3/4, p. 167-190, 1º/ 2º sem.
1999.
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idéia básica da pretensão a direitos universais do homem encontrou tradu-

ção nos chamados direitos fundamentais, que eu me atreveria, como Ronald

Dworkin, por meio de uma das duas dimensões do seu conceito de integri-

dade do Direito, a reduzir a basicamente dois – liberdade e igualdade – e a

traçar sua história a partir da aplicação da segunda dimensão desse mesmo

conceito no referido autor, a diacrônica.8

Tudo começou com a primeira afirmação das constituições curtas e en-

xutas que retratavam a crença de que o mal da humanidade havia sido o

excesso de rigidez naturalizada, típico da estratificação dos estamentos, e

que bastavam leis gerais, abstratas, claras e distintas para garantir o fim dos

privilégios de nascimento e a afirmação da igualdade e da liberdade. Contra

a história, contra milênios de exclusão e hierarquização, afirmava-se que

todos os homens são livres e iguais por nascimento.

A lei não mais podia estabelecer privilégios unicamente com base na

tradição. Era preciso alterar essa tradição e fazer com que uma nova socie-

dade e um novo homem nascessem e fossem capazes de explorar todas as

suas potencialidades e de assegurar liberdade e igualdade a si próprios. É

claro que os legisladores, centro do ordenamento, deveriam postular exata-

mente essas leis racionalmente evidentes em códigos claros, por meio dos

quais seriam asseguradas, por nascimento, igualdade e liberdade a todos na

sociedade civil. Toda constituição posterior deveria respeitar esses princípi-

os, tidos como naturais, por logicamente evidentes.

No entanto, essa mesma experiência constitucional levou-nos a ver que a

afirmação da liberdade e da igualdade pode redundar, como, de fato, re-

dundou, na maior exploração do homem pelo homem de que se tem no-

tícia na história. Uma miséria sem precedentes foi gerada ao lado de uma

riqueza também sem precedentes.

8 DWORKIN, R. O império do Direito.  São Paulo: Martins Fontes, 1999.
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É óbvio que o que mudou a partir de 1850, primeiramente, forjando um

espaço de luta, e depois da Primeira Guerra Mundial, consagrada nas novas

constituições, foi a própria concepção dos direitos fundamentais de igual-

dade e de liberdade, resultando em um outro tipo de constitucionalismo.

Assim, em razão da nova concepção de igualdade e liberdade, novos direi-

tos fundamentais surgiram.

Igualdade e liberdade requerem agora materialização tendencial; não

mais podemos nelas pensar sem considerar as diferenças, por exemplo,

entre o proprietário dos meios de produção e o proprietário apenas de

sua força de trabalho, o que passa a requerer a redução do Direito Civil,

com a emancipação do Direito do Trabalho, da previdência social e mes-

mo a proteção civil do inquilino. Enfim, o lado mais fraco das várias

relações deverá ser protegido pelo ordenamento e, claro, por um

ordenamento de leis claras e distintas.

Antes, acreditava-se que bastava assegurar a liberdade e a igualdade for-

mais a todos. Tal idéia torna-se aí bem mais complexa. O Direito é materi-

alizado em todos os níveis, e emergem novos ramos do Direito marcados

por princípios inderrogáveis de ordem pública a limitar a liberdade de to-

dos, para garantir a possibilidade de igualdade dos materialmente mais frá-

geis; as leis gerais e abstratas incorporam o reconhecimento da desigualdade

material no sentido de buscar promover a liberdade de todos.

O ordenamento legislativo se amplia. A liberdade não mais pode ser

entendida como a ausência de leis. Pelo contrário, requer a materialização

mínima da igualdade a ser realizada pela lei. As constituições prometem

cidadania por meio do reconhecimento dos direitos coletivos de auto-or-

ganização e dos direitos sociais, que na verdade são prestações sociais, de-

pendem de políticas públicas a serem implementadas pelo Estado.

Mas outro duro processo de aprendizado aí tem lugar. Aprendemos a

duras penas que nem tudo o que é estatal é público. A burocracia pode se



21

assenhorar do espaço público, pode privatizá-lo para atender ao seu pró-

prio interesse. Bem como aprendemos que o privado não é o terreno do

egoísmo individual que antecederia a própria vida em comum e a

condicionaria enquanto exigência de uma suposta evidência racional.

O espaço do privado ressurge agora como uma dimensão essencial e

constitutiva do espaço público, necessariamente integrado pela sociedade

civil organizada, capaz de controlar e zelar pela manutenção do caráter pú-

blico do próprio Estado, sempre passível de ser privatizado quando, em

nome do alegado interesse de todos, se desrespeitarem diferenças privadas

constitucionalmente asseguradas como condição básica da igualdade públi-

ca da cidadania plural de uma sociedade complexa.

O hiperdimensionamento do Estado, de suas funções, e a prestação de

serviços em todas as áreas levaram à crise do chamado Estado Social e ao

advento de uma nova forma de ver o mundo, ao reconhecimento de novos

direitos. Para dizer mais profundamente, há uma redefinição das idéias de

igualdade e liberdade. Se, por um lado, liberdade e igualdade não mais po-

dem ser apenas formais, por outro, a sua simples materialização pela via da

tutela estatal de um povo imaturo, das massas, não somente não é suficiente,

mas também é ela mesma destruidora da própria idéia de cidadania, gerando,

no máximo, clientes paternalizados e manipulados, nunca cidadãos.

E isso sempre se dará se a materialização desses direitos fundamentais

for vista e vivenciada como precondição para o pleno exercício da cidada-

nia, fundando-se na crença implícita segundo a qual para que alguém seja

respeitado como cidadão, ou seja, tenha o direito de ter direitos, de ser

ouvido e de participar da vida pública, seria necessário que já tivesse educa-

ção, saúde, cultura, etc., consoante os padrões estabelecidos unicamente pela

burocracia estatal. As massas, por definição, em nada poderiam opinar acerca

dos serviços técnicos que transformariam os seus integrantes em cidadãos.

Desse modo é que, no paradigma do Estado Social, os próprios destinatá-
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rios desses serviços públicos terminavam por ser excluídos da discussão

acerca do planejamento e execução dos mesmos.

A idéia de direitos fundamentais requer, desde já, ao contrário, a partici-

pação dos afetados, exigindo que se reconheça a igualdade cidadã dos dife-

rentes e trazendo para o primeiro plano o problema da relação entre o

saber técnico, o saber científico, e a tomada democrática de decisões políti-

cas. Não há técnica, não há ciência que não envolva opções políticas, como

não há política que não envolva conhecimento científico.

A realização deste Fórum retrata a alteração havida no conceito de ciência.

Imaginem se durante o Estado Social, durante a ditadura militar, o Legislativo

haveria de ser ouvido, ainda que sobre técnica legislativa. As questões técnicas

vinham fechadas. Esse é o problema do Estado Social: a ausência de partici-

pação, de discussão. Essa também é a questão central do atual conceito de

ciência. O que é ciência? O que significa ciência para aqueles que hoje refletem

sobre o seu estatuto? Ciência é aquilo que é refutável. É o saber que se sabe

precário. O saber que expõe suas fundamentações à crítica.

O impacto das mudanças havidas nas últimas décadas do século XX

foi tamanho, inclusive com a nova concepção de ciência, que uma boa

parte dos autores atuais afirma que viveríamos em uma época, que de-

nominam pós-modernidade, radicalmente nova em relação à

modernidade, em que viveram Galileu, Descartes, Maquiavel, Rousseau,

Montesquieu, Voltaire, Jefferson, Kant, Newton, Kelsen e Einstein, den-

tre tantos outros.

O que leva esses autores a postularem esse rótulo de pós-modernidade,

de modo a  atribuir uma especificidade estrutural tão grande aos tempos

em que vivemos quanto a havida na passagem das sociedades tradicionais

para a sociedade moderna? É precisamente o reconhecimento das preten-

sões excessivas atribuídas à racionalidade humana na modernidade; a supe-

ração do mito da razão moderna, que seria capaz de revelar verdades eter-
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nas, imutáveis, a-históricas, bem como o reconhecimento dos altos custos

pagos pela crença nesse mito.

Na companhia de Niklas Luhmann e Jürgen Habermas, no entanto,  pre-

firo reconhecer nossos tempos como mais modernos do que aqueles dos

homens que  cunharam esse termo para designar a sua época, exatamente

por não mais acreditarmos naquela racionalidade mítica, na ciência como

saber absoluto. Acredito que vivemos, sim, em uma época ainda moderna,

em uma modernidade tardia, que pode ser mais sábia, mais moderna, do

que a própria modernidade que a antecedeu em razão do que pôde apren-

der com as suas próprias vivências. A modernidade revela-se assim como

um projeto inacabado.

Por isso mesmo, para nós, científico é o saber que se sabe limitado, que

não se julga absoluto, que tem que expor a fundamentação de tudo o que

afirma. Leis científicas, por definição, são temporárias. Serão refutadas. A

refutação só prova que foram científicas enquanto tiveram plausibilidade.

No campo específico do qual venho, o Direito, um grande complexo de

inferioridade sempre marcou a reflexão teórica em relação à Física e aos

demais campos do conhecimento. Hoje, não mais precisamos ter qualquer

complexo de inferioridade, porque o que falamos é sempre precário, sem

dúvida alguma, mas devemos saber da sua precariedade. Para ser cientista e

lidar cientificamente com qualquer objeto, tenho que saber que a minha

racionalidade é limitada. A razão humana não é divina.

É preciso realizar o iluminismo do Iluminismo, para usar os termos de

Niklas Luhmann (Der Aufklärung der Aufklärung). Saber que a nossa

racionalidade é humana, sabê-la histórica, limitada, datada, ela própria uma

construção social vinculada a determinadas tradições, práticas, vivências,

interesses e necessidades, no mais das vezes naturalizados e apenas pressu-

postos. O positivismo, no afã de eliminar os mitos, dando curso ao projeto

iluminista de iluminar as trevas, pretendendo que tudo fossem luzes, criou o
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maior dos mitos, o mito da ciência, do saber absoluto, como se fôssemos

capazes de produzir algo eterno, imutável, perfeito, enfim, divino.

Somos homens, datados, com o olhar datado, marcados por aquilo que

vivemos. Só podemos ver o que a nossa sociedade permite que vejamos, o

que a nossa vida concreta permite que vejamos. Qualquer luz necessaria-

mente projeta sombras. Se podemos ver muito bem alguns aspectos é por-

que outros restam ofuscados pelo brilho daqueles que enfocamos em des-

taque. Toda produção de conhecimento requer redução de complexidade

e, nessa medida, produz igualmente desconhecimento.

Podemos ver agora a modernidade da sociedade moderna também no que

diz respeito à sua ciência. Uma ciência que só é conhecimento na medida em

que se sabe precária, provisória. Um saber que, ao assumir a sua complexidade,

enfrenta seus riscos e os incorpora, lidando com eles de forma a conhecê-los e

a buscar preveni-los, sabendo, de antemão, que não poderá evitá-los totalmente.

Também o Direito moderno, ao contrário do Direito antigo e medieval,

é voltado para o futuro, é um Direito que só existe em razão da certeza de

que será descumprido, e é aí, na hipótese de descumprimento de suas nor-

mas, que ele se torna mais visível, por meio de sua imposição coercitiva

pelo aparato policial, pelo Judiciário, assentando as expectativas de com-

portamento que compõem a normalidade social.

Na verdade, o nosso Direito opera funcionalmente. Desde Beccaria, acolhe

penalidades que visam coibir determinadas condutas sociais possíveis, mas,

precisamente em razão de sua eficácia, não usuais. A função social do Direi-

to em uma sociedade complexa é a de assentar as expectativas das expecta-

tivas recíprocas de comportamento dos membros da sociedade. O

descumprimento do Direito moderno não mais significa ofensa a uma or-

dem transcendental. A penalidade aplicável não mais se destina à reposição

de uma transgressão a uma suposta ordem transcendente, na forma de uma

expiação pública com fins salvacionísticos, didáticos e exemplares.
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O Direito moderno não requer que as pessoas acreditem intimamente no

valor preservado por uma determinada norma, ele se satisfaz com o respeito

prático, no nível das ações externas e concretas, a esses valores que a comuni-

dade, como um todo, definiu, por meio de leis gerais e abstratas, como os

valores básicos dessa sociedade. Não posso ferir aqueles valores, ainda que

neles não acredite. O Direito moderno não quer salvar a alma de ninguém, ao

contrário do Direito antigo, medieval. O nosso Direito regula o comporta-

mento externo, e não as crenças interiores, agora protegidas como direito à

privacidade, à liberdade de crença, de pensamento e de opinião.

Nesse processo de aprendizagem, que se traduziu nos três modos de

compreensão da liberdade e da igualdade até agora vivenciados no

constitucionalismo, como a legislação e a tarefa legislativa puderam ser vis-

tas? É possível constatar um certo caminho ou uma certa ordem na

prevalência e preponderância dos Poderes ao longo do eixo temporal da

vivência constitucional. Sem dúvida alguma, no primeiro paradigma, o libe-

ral ou do Estado de Direito, o poder central é o Legislativo, a quem com-

pete praticamente fechar o Direito, na medida em que dita normas claras,

distintas, etc.

No segundo paradigma, o do Estado Social, a centralidade no arranjo

desses Poderes desloca-se, clara e nitidamente, para o Executivo. Liberdade

e igualdade requerem aqui prestações de serviços públicos complexos, que

demandam técnica e conhecimento especializados, destinados a transfor-

mar em futuros cidadãos uma população vista como imatura, como uma

massa carente de direitos substantivos concretos, e que, por isso mesmo, só

poderiam ser determinados e definidos pela burocracia estatal.

Sabemos hoje que ditadura alguma prepara para a democracia. Não re-

conhecer os direitos de alguém porque estaria mal alimentado só faz eternizá-

lo como cliente, como um dependente da burocracia que o tutela e que,

aliás, é a primeira interessada em que ele continue a ser considerado imaturo



26

e incapaz de exercer cidadania, preservando assim seu poder de definir

tudo o mais por ele.

Agora, no terceiro paradigma, o do Estado Democrático de Direito,

novamente a centralidade migra. Gostaria de recordar aqui um livro que se

tornou um marco: “A era dos direitos”, de Norberto Bobbio.9  Nesse livro,

Bobbio constata que hoje consagramos mais direitos do que nunca, afir-

mando a cidadania de todos. Mas o que há de efetivo nessa cidadania cons-

titucionalmente consagrada? A história do Direito Constitucional seria uma

história de promessas não cumpridas, de promessas frustradas. A cobrança

que ora emerge é a das efetivas institucionalização e realização desses direi-

tos em nossa vida cotidiana.

Assim é que Friedrich Müller, por exemplo, dá curso a essa cobrança em

sua obra, ao entender por norma jurídica o Direito aplicado aos casos

concretos, nunca o dispositivo constitucional ou legal em abstrato. A norma

requer a sua integração com os elementos fáticos da situação individual e

concreta a que está sendo aplicada, requer um processo de concretização,

de densificação.10  Dessa forma é que se torna claro que, tendo em vista a

própria finalidade básica do Direito, o assentamento das expectativas recí-

procas de comportamento dos membros da sociedade, o centro do

ordenamento é ocupado pelo Judiciário.

Na descrição luhmanniana, por exemplo, o Legislativo é apenas a perife-

ria do sistema jurídico, por meio da qual os argumentos adentram o

ordenamento.11  O ordenamento, é claro, nunca foi visto como a legislação

bruta. Qualquer autor de peso, ao afirmar a coerência, o caráter fechado do

ordenamento, a sua harmonia interna, o faz entendendo por ordenamento

9 BOBBIO, N. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

10 MÜLLER, F. Discourse de la méthode juridique. Paris: Presses Universitaires de France,
1996.

11 LUHMANN, N.  Sociologia do Direito.  Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. 2 v.

LUHMANN, N.;  DE GIORGI, R. Teoria della società. Milano: Franco Angeli, 1992.
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não a mera legislação, mas o resultado do trabalho de juristas e juízes sobre

essa legislação.

Certamente, a função do Legislativo é a de constituir-se em uma arena de

discussão pública, de formação da opinião e vontade públicas, por meio de

um processo no qual todos têm que poder se sentir representados e co-

partícipes. É a de se constituir em um filtro mediante o qual se possa pro-

mover ampla discussão pública e acolher normas que, em tese, possam ser

aceitas por todos os potenciais afetados como aptas para reger a sua vida

em comum. Certamente, nenhum legislador jamais aplicou a lei. Nenhum

dos técnicos que assessoram o legislador opera com a aplicação do Direito

que  criou em sua prática cotidiana, mas, sim, com os argumentos que

adentrarão o Direito.

Uma primeira dificuldade da tarefa de consolidação reside aí. Ela é uma

tarefa tipicamente executiva. Não somente porque, por definição, não pode

criar direitos e obrigações novos, limitando-se a racionalizar os já criados

por lei, mas porque requer o conhecimento do Direito em vigor, que so-

mente a obrigação da aplicação cotidiana da lei pode dar. Qual de nós, no

Legislativo, sabe qual é a legislação efetivamente vigente? Não é essa a nossa

função.

A função de saber a legislação vigente é do Executivo em primeira mão.

E do Judiciário, em um segundo momento, quando e se a questão tornar-se

controversa. O problema reside exatamente na pretensão de racionalidade

inerente a tudo isso. Acredito que ninguém discorda da proposta de  buscar

racionalizar o ordenamento, mas racionalizar envolve participação demo-

crática, exige que pensemos o que os deputados estão fazendo aqui, qual o

papel constitucional da representação pluralista.

Se tomarmos a legislação vigente, pelos próprios estudos que me foram

apresentados, menos de 25% da legislação do Estado de Minas, de 1947

para cá, é legislação em sentido material. Ou seja, acrescenta algo de novo
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ao ordenamento por meio de normas gerais, quero dizer, de observância

obrigatória para toda uma generalidade de destinatários, e abstratas, para

especificar com esse qualificativo as normas que regulam condutas-tipo,

consideradas a partir de um tal grau de abstração, de modo a serem perma-

nentes, pois que não se exaurem com a verificação ou a realização da con-

duta regulada, como as normas que regulam condutas concretas.

A maior parte das normas elaboradas pelo Legislativo estadual apresenta

caráter material de norma executiva. E se, no plano federal, prestarmos

atenção na nossa legislação material, veremos que ela é, praticamente, de

origem executiva. O Congresso acaba cedendo aos meios de comunicação

de massas o papel que deveria ter na formação da opinião pública e na

agenda do debate nacional.

Esse é um dos grandes problemas para a efetividade da Constituição de

1988. Sem dúvida, ela pressupõe um Legislativo atuante, pressupõe a for-

mação de uma opinião pública capaz de limitar as autoridades constituídas.

Uma opinião pública solidamente compartilhada pelos cidadãos acerca do

sentido constitucional dos seus próprios direitos e deveres, bem como do

poder-dever das autoridades constituídas.

Somente essa Constituição de sentido intercompartilhado nos permite reto-

mar a idéia de povo, de soberania popular, de identidade constitucional, de uma

forma plural e democrática. Pois não seria precisamente esse compartilhamento

do sentido normativo dos textos constitucionais e legais que pode nos fazer

brasileiros, que pode nos fazer mineiros, que pode nos tornar uma identidade

pública, um sujeito coletivo uno de Direito Constitucional?

Juliana Neuenschwander Magalhães, em magnífica tese defendida há cer-

ca de um ano e meio no Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG,

intitulada “História do conceito de soberania: o paradoxo da soberania

popular”, mostra, ao reconstruir a trajetória, a história, a semântica do con-

ceito de soberania, que o termo em sua origem designava aquele que de-
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tinha o poder e que hoje é um termo que designa, precisamente, aquele que,

em nenhum caso, detém o poder.

Obviamente, Juliana está falando da trajetória do conceito de soberania

monárquica para o conceito de soberania popular: o soberano monarca

efetivamente detinha e exercia poder; a crescente afirmação do povo sobe-

rano, no entanto, cobrará o preço de só se dar na medida em que esse

centro de poder for cada vez mais esvaziado, ou seja, de só poder ser

afirmado como soberano se nunca o puder ser de fato, se nunca exercer

diretamente essa soberania, mas sempre ser uma referência nominal em

nome de quem atua.

A reflexão acerca desse paradoxo, a princípio, pode parecer desalentadora

para aqueles que defendem a democracia. No entanto, ela é não somente

extremamente rica, como ponto de partida básico para a compreensão da

atual doutrina constitucional, mais comprometida com o pluralismo demo-

crático do que nunca. Da ótica da doutrina do Estado Democrático de

Direito, o que parece ser a constatação da impossibilidade de um regime

democrático vai se revelar, na verdade, como, a um só tempo, a sua primei-

ra condição de possibilidade e a sua maior garantia.

Pois somente poderá haver soberania popular quando essa posição cen-

tral na arquitetura constitucional for um lugar vazio, quando não for ocupa-

do por ninguém, quando o presidente, o Congresso, o Supremo Tribunal

Federal, o Exército ou qualquer outro órgão constitucional não pretender e

não puder esgotá-lo; quando os constituintes, ao fazerem a própria consti-

tuição, souberem-se bem menores do que eles próprios, representando algo

muito maior e mais complexo do que eles ali presentes.

A exigência da presença de um hiato, de uma ausência, de um vazio, é

requisito constitutivo da complexidade plural que há que marcar a identida-

de constitucional. Pois, como vimos, o constitucionalismo só é constitucio-

nal se for democrático, tal como a democracia só é democrática se for
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constitucional, e nós só somos iguais porque somos livres para sermos dife-

rentes e ainda assim nos respeitarmos.

Somos iguais porque nos respeitamos em nossas diferenças; respeitamo-

nos, embora tenhamos diferentes opções religiosas; diferentes inserções na

sociedade como tal, capitalistas e operários; diferentes configurações bioló-

gicas de gênero, homem, mulher; diferentes cores ou diferentes opções se-

xuais. Enfim, o Direito Constitucional é esse respeito à diferença. Embora

diferentes, somos iguais.

É precisamente essa a característica constitutiva da própria tessitura do

Direito moderno. Seja no common law, seja no nosso sistema romanístico ou

de civil law, só se tem acesso ao Direito por meio de textos. Vocês já se

perguntaram por que isso se dá? Porque, como vimos, vivemos em uma

sociedade móvel, que desde que se constituiu requer a mudança para sua

reprodução em um ritmo sempre crescente. Hoje, o ritmo dessa mudança

chega a ser alucinante. Para alguns autores, a única certeza que podemos ter,

cientificamente falando, é que essa sociedade, certamente, é e tornar-se-á

cada vez mais complexa.

Nesse mesmo processo, podemos ver que, a cada inclusão, novas exclu-

sões tornar-se-ão visíveis, porque novamente fechamos o sujeito constituci-

onal. Por isso, hoje, a Constituição nos obriga a mantê-la aberta. O § 2º do

art. 5º diz expressamente que os direitos fundamentais elencados no artigo

são exemplificativos. A própria Constituição se apresenta assim como a

moldura de um processo permanente de aquisição de novos direitos fun-

damentais.

O sujeito e a identidade constitucional são complexos, abertos, nunca

podem se fechar, se completar, sob pena de se eliminar o constitucionalismo

mesmo, de se instaurar a ditadura daqueles que têm seus direitos reconheci-

dos contra aqueles excluídos, ou seja, que ainda não gozam do reconheci-

mento jurídico-constitucional do seu direito à diferença, do direito à igual-
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dade constitucional. E o que será que tudo isso tem a ver com a racionaliza-

ção do ordenamento?

A experiência nos mostrou que não mais podemos acreditar na aplicação

silogística da lei, naquela idéia segundo a qual a norma geral seria a premissa

maior; o fato, a premissa menor; e o trabalho do aplicador, uma simples

tarefa mecânica. Se assim fosse, nossos juízes seriam tão dispensáveis quan-

to passaram a ser, a partir de um dado momento, os caixas de banco. Hoje,

é perfeitamente possível desenvolver um programa que aplique esse silogismo

com a maior facilidade, a um custo muito mais baixo e com um nível de

previsibilidade e precisão mecânica infinitamente superiores.

No entanto, já no Estado Social, descobriu-se que os juízes eram uma

peça fundamental no processo de densificação social das normas, para a

concretização desses direitos que exigiam políticas públicas. Foi quando a

técnica de interpretação se sofisticou, exigindo do aplicador do Direito

que fizesse uma análise sistêmica, teleológica e histórica de inserção da

norma nos respectivos contextos, para que assim pudesse extraí-la dos

textos legais.

Esse foi um problema que Kelsen viu claramente - a tessitura aberta,

indeterminada, do Direito - e que se propôs a solucionar, não por essa via,

mas pela construção de uma ciência pura do Direito, objetiva, neopositivista.

Mas Kelsen acaba se dando por vencido quando afirma, na edição revista

da Teoria Pura de 1960, que, na verdade, a ciência do Direito não teria como

impor o quadro das leituras possíveis por ela estabelecido, pois, se um juiz,

ao decidir uma questão, o fizesse fora do quadro delineado pela ciência,

azar da ciência; ele é a autoridade, é ele quem manda.12

 12 Comparar a esse propósito o artigo de Kelsen publicado nos Cadernos do Legislativo,
que corresponde à versão original do último capítulo da Teoria Pura, revisto em 1960 e
constante nas edições atualmente correntes (KELSEN, H. Sobre a teoria da interpretação.
Cadernos da Escola do Legislativo, Belo Horizonte, v. 3, n. 5, p. 31-43, jan./jun. 1997).
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Esse é o ponto de partida de autores como Ronald Dworkin, Robert

Alexy, enfim, de todos os autores atuais que vão herdar  essa grande ques-

tão: qual certeza podemos ter do Direito, de sua aplicação? Quem ou o que

pode limitar o aplicador? Essa é uma idéia que vai ganhar foros de consis-

tência exatamente na reflexão desses autores.

Em primeiro lugar, o texto é muito mais aberto do que julgava Kelsen.

Um quadro das leituras possíveis jamais poderá ser traçado, até porque esse

quadro é móvel na história. O que entendemos hoje por uma palavra não é

certamente o que vamos entender por essa mesma palavra daqui a dez anos.

Pensem, por exemplo, no significado da expressão “mulher honesta” em

1950 e no de hoje, ou de qualquer outra palavra que quiserem. As práticas

sociais são doadoras de sentido e são mutáveis, por isso a tessitura do Di-

reito moderno é textual, para possibilitar que a lei possa sempre ser relida

segundo as necessidades de regência dessa sociedade mutável.

Tal descoberta permite a esses autores atingir um grau de sofisticação

que Lawrence Kohlberg considera o mais avançado do processo de desen-

volvimento moral. Para Kohlberg, seriam seis os níveis de desenvolvimento

moral – três que se dividem, cada um deles, em dois. Desde a modernidade,

nos localizaríamos no último estágio de desenvolvimento moral, que seria o

principiológico, aquele estágio de normas gerais abstratas, válidas para todo

mundo. Esse estágio se subdividiria em dois.

O primeiro, aquele que vivemos até pouco tempo atrás. As leis feitas são

vistas como aplicáveis, doa a quem doer. O segundo e último estágio de desen-

volvimento moral, esse para o qual, acredito, estamos transitando, exige a sensi-

bilidade na hora de aplicar; é, de certa forma, um retorno à pré-modernidade,

um resgate de Aristóteles, mas em um outro contexto. Aristóteles dizia: “Lei

alguma regula sua própria aplicação”. Por definição, uma lei não se auto-aplica.

Essa lição aristotélica está mais presente do que nunca. Não podemos

dar continuidade à ilusão moderna, sob pena de criarmos um mito ainda
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maior, o de que, ao fazermos uma lei universal, poderíamos simplesmente,

por configurá-la na forma de uma regra, imputando sentido jurídico ou

antijurídico a condutas previstas em abstrato, regular as suas próprias condi-

ções fáticas de aplicação. Na verdade, solucionou-se o problema do critério

para o acolhimento legislativo de normas válidas em tese, genérica e abstra-

tamente consideradas, mas, ao mesmo tempo, criou-se o problema distinto

da tarefa de aplicação dessas normas, pois, em nossa vida cotidiana, por

definição, nunca vivenciaremos situações universais e abstratas, mas sempre

individualizadas e concretas.

A dimensão dos aplicadores é fundamental. E por que é fundamental?

Porque o trabalho do Legislativo, ao produzir normas gerais abstratas, é da

maior relevância, mas, na verdade, não esgota o trabalho do Direito, é apenas

o início dele. O problema é que as pessoas não são gerais e as situações não são

abstratas. É o mesmo problema evidenciado pela corrente pós-moderna na

arquitetura. A arquitetura moderna é linda, monumentos erguidos à humani-

dade, pena que gente concreta tenha que viver ali. Quem já residiu ou traba-

lhou em um prédio moderno sabe disso na própria pele – ele é extremamen-

te quente durante o dia e frio à noite. É uma obra para a humanidade.

O Direito também foi feito para a humanidade, que obviamente não

toma café com ninguém, não sente frio, por definição. Uma das caracterís-

ticas pós-modernas é esta: o Direito é feito para nós, pessoas concretas que

vivemos relações sempre complexas e intrincadas. Só um juiz, um homem,

pode fazer essa mediação da lei válida, que passou pelo crivo da universali-

dade de sua aceitação em tese para a questão concreta de sua aplicação, pois

essa atividade requer um juízo de adequabilidade acerca da norma geral e

abstrata efetivamente apta a reger aquela situação concreta, específica em

sua unicidade, sem produzir resíduos de injustiça.

Gostaria de retomar um exemplo dado por Klaus Günther ao falar so-

bre a excessiva pretensão racional da primeira modernidade, aquela que

acreditava que o trabalho de se fazerem leis gerais e abstratas esgotava todo
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o trabalho do Direito, e o resto passaria a ser mecânico. Esse é um exemplo

de ordem moral, mas pode ser aplicado no Direito. 13

Klaus Günther diz o seguinte: lendo Kant é impossível discordar de suas

afirmações. Ele afirma que no terreno normativo não se pode agir de ou-

tro modo que não seja de forma geral, abstrata. Tenho que observar o que

Kant chamou de imperativo categórico, ou seja, devo agir de tal forma que

a máxima da minha ação sempre seja uma lei universal. Mas será que esse

critério de validade em abstrato, insubstituível na verdade para a tarefa de

elaboração legislativa, é suficiente para todas as tarefas do Direito, ou para

todo o universo moral?

A confusão entre a dimensão do acolhimento em tese ou elaboração normativa

e a da aplicação das normas já acolhidas pode ser vista nos exemplos de Kant.

Um exemplo é recorrente nos textos kantianos. Kant deseja mostrar que a

exigência moral de que sempre atuemos de modo que a máxima de nossa ação

seja uma lei universal tem o seu preço, não é fácil e muitas vezes pode até

mesmo ser bastante penosa, dolorida. Vejamos o referido exemplo:

Kant, professor em Könningsberg, na autoritária Prússia, em pleno

curso da Revolução Francesa, gozando de liberdade de cátedra, pôde

ensinar a sua teoria. É ela uma defesa extremamente sofisticada das idéi-

as de liberdade, igualdade e propriedade privada, idéias da Revolução

Francesa em curso. Por outro lado, o kaiser, uma das principais forças

da Santa Aliança das monarquias conservadoras, tem uma polícia políti-

ca que persegue, prende e mata aqueles que se opõem ao autoritarismo

que ele desenvolve.

No caso, enquanto Kant dava aulas, um estudante ativista entra esbafori-

do na sala e lhe pede guarida, porque estava sendo perseguido pela polícia

política. Kant lhe oferece a sua mesa, debaixo da qual o estudante se escon-

13 GÜNTHER, K. The sense of  appropriateness. New York: State University of  New York
Press, 1993.
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de. Durante a aula, Kant é interrompido pela polícia, que lhe solicita licença

para revistar a sala. Kant permite e continua a lecionar em sua mesa. A sala

é revistada, mas não pedem a Kant que se levante, agradecem e estão saindo

quando um dos policiais retorna e lhe indaga: “Professor, o senhor viu o

fulano?” Kant diz: “Vi, está debaixo da mesa”.

Qual a  justificativa de Kant em relação a esse exemplo? A de que ele não

pode mentir. Não mentir é um princípio universal. Imaginem o caos que

seria a sociedade se todos mentissem uns para os outros. Obviamente, não

mentir é um princípio válido universalmente.

Günther, comentando Kant, diz que ele se esqueceu de que, se o princí-

pio de não mentir é válido universalmente, ele não esgota a dimensão

normativa por princípio. Certamente, se mentíssemos seria um caos. Mas,

ao delatarmos, o caos seria menor?

É claro que o princípio de não mentir é válido, e é óbvio que o princípio

de não delatar, também. O que definirá quando aplico um ou outro é a

situação de aplicação.

A crença de que uma norma se aplica por si só é que levou Kant a essa

simplificação. Hoje é claro para nós o absurdo do seu ato. E olhem que

estamos falando de uma pessoa que era, sem dúvida alguma, na sua época,

a mais preocupada em ser correta e isenta. No entanto, era cego a essa

sofisticação que podemos ter hoje, graças à sua própria experiência, reven-

do- a, vendo que, na verdade, leis são princípios, não são regras.

Ainda quando uma lei pretenda esgotar a sua situação de aplicação,

não há situação de aplicação no mundo que não seja única, que não

requeira do aplicador imenso trabalho para que uma injustiça não seja

cometida. O ordenamento é necessariamente complexo, porque, se existe

o princípio da publicidade, há o da privacidade. E tenho que estar sem-

pre muito preocupado com o oposto daquilo com que estou trabalhan-

do, porque é assim que a situação poderá me dizer o que vou regula-
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mentar, como vou proceder. Princípios opostos, dado à sua abertura

para a vida, não apenas não se excluem mutuamente como concorrem

entre si para a regência das situações concretas e, assim, são, na verdade,

normativamente constitutivos um do outro, são intrinsecamente com-

plementares no terreno da aplicação.

A idéia central é precisamente não abrirmos mão do conhecimento que

podemos ter agora em razão da nossa própria experiência prática e da

vivência histórica acumulada. É óbvio que pode ser recomendável uma

racionalização principiológica das leis, mas é preciso que abdiquemos do

excesso de pretensão racional que marcou a experiência da codificação clás-

sica. Nunca iremos esgotar a complexidade da vida mediante a elaboração

de leis detalhadas e que busquem nos liberar da árdua tarefa de aplicá-las.

Nunca resolveremos, por exemplo, o problema da revogação tácita pro-

movida por uma nova lei em relação às anteriores exigindo do legislador

que enumere todos os dispositivos que estão sendo revogados por essa lei

nova. Nossa racionalidade é limitada e é profundamente contrária ao atual

conceito de ciência a pretensão de um saber que se queira absoluto. Quem,

humanamente, no momento de aprovação de uma nova lei, poderia relacio-

nar com certeza e precisão quais seriam todos os dispositivos legais do

ordenamento por ela revogados?

Essa anacrônica pretensão iluminista de saber absoluto é inadequada, para

dizer o mínimo. Não vou racionalizar criando mitos. Racionalizar só é pos-

sível hoje se levo em conta o caráter limitado da racionalidade humana. No

nosso caso, se levo em conta a incapacidade das leis gerais e abstratas de nos

liberarem da tarefa de aplicá-las. Podemos incorporar esse conhecimento

tornando principiológicas aquelas leis por demais pretensiosas, casuísticas e

detalhadas, feitas como se, por si sós, fossem capazes de simplificar as com-

plexas relações de nosso viver cotidiano. Racionalizar, portanto, para que

tenhamos princípios mais operacionais, assumindo a necessária e inafastável



37

elasticidade da aplicação das normas gerais e abstratas diante da complexi-

dade da vida. Sem dúvida alguma, ao meu ver, isso é extremamente rele-

vante para que o Legislativo exerça o papel central que é reclamado dele

pela própria ordem constitucional, de órgão fixador das normas abstratas

sob as quais vamos viver, mas sabendo que essas normas são abstratas por

definição e que a sua concretização é uma outra tarefa.

Elas têm que passar pelo crivo da universalidade para serem válidas, não

podem excluir ninguém por definição, não podem estabelecer privilégios

odiosos por definição. Mas, por definição, normas gerais e abstratas  não se

auto-aplicam. Conquistas sociais não se esgotam na lei, passam pelas instân-

cias de execução. É bom que os movimentos sociais também saibam disso.

É claro que um texto aprovado pode adquirir o sentido oposto no mo-

mento de aplicar. É um risco, e é somente conhecendo e buscando contro-

lar esse risco que a ciência do Direito pode hoje se afirmar como tal.

Espero ter contribuído para o debate. Minha preocupação central foi a de

buscar trazer a complexidade que hoje caracteriza a Teoria da Constituição e

a Ciência do Direito, para uma reflexão comprometida com a efetividade

dos direitos fundamentais, que necessariamente se desafie a reconhecer os

riscos e os limites da racionalidade humana para com eles melhor lidar.
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O Instituto da Consolidação: Panorama Histórico,
Jurídico e Político

Gabriel Dezen Júnior
Consultor do Senado Federal

Houve um momento na história dos parlamentos nacionais em que a

consolidação das leis atraía a atenção, quando muito, de um restrito grupo

de estudiosos de teoria das normas. O interesse técnico-legislativo por esse

instituto ia pouco além do grau de curiosidade acadêmica.

Algum tempo depois, já na década de 70, o tema avançou para as áreas do

processo nomogenético e do estudo do processo legislativo. Ainda assim

ficou restrito a pequenos círculos, e a maior emoção que causava aos legisla-

dores e aos aplicadores da lei decorria mais do inusitado do que do institucional.

O decorrer da história dos Legislativos deste país e o vigoroso, constante e

irresistível processo de sofisticação institucional, nos planos constitucional, ju-

rídico-normativo e jurisdicional, fizeram vir à luz o que era percebido apenas

por uns poucos. A produção normativa dos Legislativos nacionais estava sem

controle, o processo legislativo fora tomado pelo improviso, pelo proselitismo,

pelo clientelismo, pelo imediatismo e por uma longa série de vícios que torna-

ram a produção das leis uma ação política irrefletida e desarrazoada.

Em meio ao matagal jurídico que se formou, severamente incrementado

pela partilha constitucional federal de competência legislativa, o caos mos-

trou a sua face, e a idéia de consolidação de leis foi recuperada, como

solução possível para algo absolutamente fora de controle.

Uma nota preliminar é necessária. A necessidade – diria até a urgência –

da prática da consolidação de leis é decorrência da abusiva ação normativa
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do Legislativo e do Executivo, cuja solução passa por profundas alterações

no processo legislativo constitucional. A consolidação é uma tentativa de

solucionar o problema, oferecendo um referencial normativo que desfrute

do atributo da unicidade material.

A multiplicação exponencial das leis e normas jurídicas (uma entidade

paranaense calculou que, no Brasil, desde 1988, são produzidas em média

14 novas normas por dia!) é um problema em si, a ser solucionado por

restrições constitucionais à atividade normativa e, principalmente, pela im-

posição de codificação. A consolidação mira a outra ponta do problema, o

resultado dos excessos legiferantes, na linha da melhor doutrina estrangeira.

Com essas palavras iniciais, saúdo a iniciativa da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, pela oportunidade e pela importância deste Fórum,

enfatizando especialmente a extensão e a profundidade de sua denominação

oficial, que associa a consolidação das leis ao aperfeiçoamento da democracia.

Pretendo, nesta oportunidade, desenvolver o tema do processo de con-

solidação das leis sob seu triplo aspecto: o histórico, o jurídico e o político.

Aspectos históricos

Como já se mencionou, a preocupação com os excessos legiferantes

vem de longa data no Brasil, sempre pela pena e pela voz de algumas de

nossas melhores mentes jurídicas. Seabra Fagundes já dizia que “a multipli-

cação das leis é uma suposição ingênua, ou mesmo primária, de que os

problemas da coletividade se resolvem com um simples mudar de textos

normativos”1 . Isso é sentido especialmente por nós, adeptos da vertente

1 Seabra Fagundes tentou isolar as principais causas do excesso legislativo. Para esse mestre,
dois outros argumentos poderiam ser usados para justificar a pletora legislativa: “a trepidante
atmosfera de seu tempo, em que os problemas econômicos e de convívio social se modificavam
ou surgiam com freqüência outrora desconhecida (...), e (...) a tentadora facilidade de legislar, com
que o decreto-lei seduz os responsáveis pelas soluções a serem empreendidas, dando-lhes a
ilusão da eficiência na presteza da elaboração das fórmulas legais”.
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romanista do Direito e, portanto, distanciados da linha do Direito anglo-

saxônico. Esse mesmo mestre, quando buscava a causa da multiplicação

das leis, referia-se à “tentadora facilidade de legislar”.

Não seria abusivo reconhecer a persistência, nos dias atuais, dessa “ten-

tadora facilidade de legislar”, tanto que só a sua existência justifica o apa-

recimento e o fôlego, inclusive jurisprudencial, no Supremo Tribunal Fe-

deral, da teoria do princípio da proporcionalidade, tentativa direta de

contenção da produção legislativa a partir: a) do reconhecimento da ne-

cessidade efetiva de normatização do tema; b) da adequação do tipo

normativo escolhido aos fins pretendidos; e c) da preservação do princí-

pio da mínima ingerência pública nas esferas de atividade privada. Os

riscos graves embutidos nessa teoria, como a possibilidade de substitui-

ção do juízo, dos valores e da discricionariedade do legislador pelo juízo,

pelos valores e pela discricionariedade do juiz, não impedem que essa

construção teórica venha progredindo e angariando adeptos.

Ainda na linha dessa facilidade de legislar, a história recente aponta, no

plano federal, a abusiva utilização da figura espúria da medida provisória,

condenada pelo Ministro Celso de Mello, no Supremo Tribunal Federal,

como usurpação da função legislativa do Congresso Nacional, e que só

encontrou uma contenção com a Emenda nº 32, de 11/9/2001, cuja ela-

boração – não é exagero afirmar – foi reclamada e impulsionada direta-

mente por nossa Corte Constitucional.

Correr a história brasileira buscando referências à consolidação vai

levar o pesquisador ao ex-Presidente Ernesto Geisel2 , que já na posse

2 O ex-Presidente Ernesto Geisel, em discurso perante o ministério então recém-empossado,
manifestava-se: “Outra preocupação que assalta, desde logo, o Governo diz respeito à excessiva
multiplicidade de leis, decretos e regulamentos, muitas vezes dificultando a interpretação e a correta
aplicação.” E acrescentou que seria empreendido grande esforço para a necessária consolidação e,
em certos casos, atualização (BRASIL. Presidente (1974 – 1979: Ernesto Geisel). Discursos: 1974-
1978. Brasília: Assessoria de Imprensa e Relações Públicas da Presidência da República, 1975. 5 v.)



42

de seu ministério enfatizava a necessidade de se atacar a furiosa pro-

dução de normas jurídicas. Certamente já se tinha presente, então, a

lição de Ripert, para quem “há carência de leis necessárias e excesso de

leis desnecessárias”.

Os mínimos resultados das tentativas de ação contra o excesso legislativo

contaminaram aqueles que se debruçaram sobre o tema. Sérgio Otero Ri-

beiro reconhece, com desalento, os raríssimos esforços na direção da con-

solidação das leis federais3 .

Arthur Pereira de Castilho Neto, por sua vez, repetindo grandes juristas,

como Ripert, Carnelutti e Nelson Hungria, refere-se à “hipertrofia legislativa”,

à “elefantíase legislativa” e ao “curandeirismo legislativo”4 . O foco de suas

críticas, evidentemente, é o Poder Legislativo.

Menos severo com o Legislativo, mas igualmente sensível à dimensão do

problema, leciona Maurílio Penna Groba que é imperiosa a necessidade de

3 O Dr. Sérgio Otero Ribeiro assim se pronunciava: “Se freqüentes têm sido os apelos à
consolidação, raríssimos têm sido os esforços para efetivá-la na prática. Todos são unânimes em
apontar as falhas, mas bem poucos procuram desenvolver trabalhos que resultem em resultados
objetivos para sanar os males. Na área das iniciativas legislativas - no Poder Legislativo e no Poder
Executivo, principalmente - têm-se apresentado, escassamente, proposições que enfeixam, em
uma única norma, vários textos esparsos. Não passam, entretanto, de iniciativas esporádicas, sem
sentido programático para a consolidação” (RIBEIRO, S. O. Política,  nº 7, jan./mar. 1978).

4 Arthur Pereira de Castilho Neto lavra interessante registro sobre o fenômeno, com ênfase
final na própria composição do Poder Legislativo: “Muito se tem discutido sobre o fenômeno da
multiplicação das leis no Estado moderno. São freqüentes as referências aos trabalhos de Ripert,
Carnelutti, Biondi, Bielsa e Nelson Hungria, que se ocuparam da crise do Direito e cunharam
expressões como ‘hipertrofia legislativa’, ‘elefantíase legislativa’ ou ‘curandeirismo legislativo’”.  A
superabundância de leis tem causado receio de que o exercício da função jurisdicional, por parte
do Estado, resulte seriamente comprometido, e o prejuízo dessa função ameace a estabilidade, a
ordem e a própria sobrevivência do Estado de Direito. Com efeito, tornou-se difícil localizar as
leis existentes, harmonizá-las, para depois aplicar a norma resultante desse confronto, dirimindo-
se os conflitos entre Estado e particulares, ou mesmo entre particulares entre si, trazidos à
apreciação do Poder Judiciário. Alguns ponderam que a inflação legislativa se deve, em primeiro
lugar, à ampliação do âmbito de atuação do Estado e a seu propósito de regular meticulosamente
as atividades privadas. Afirmam que essa ampliação advém de uma deturpação da função adminis-
trativa, que pensa tudo resolver baixando leis, em obediência à falsa máxima ‘gouverner c’est légiferer’.
Referem-se também ao “despreparo do legislador, seu açodamento, seu empirismo, e aos males
que estão ínsitos na própria estrutura do Poder Legislativo” (CASTILHO NETO, A. P. de, p. 29).
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consolidação de leis, deitando olhos especialmente sobre o procedimento

consolidatório5 .

As demandas pela consolidação atingiram também – e seria estranho se

isso não acontecesse – o parlamento, na voz do então Senador Marco Maciel6

e, principalmente, do então Deputado Federal Henrique Turner7,  e a classe

dos advogados8 .

5 Dizíamos, àquele ensejo, que a multiplicação de nosso acervo legislativo em vigor devia-se,
notadamente, ao fato de que a sistemática de formulação da lei em nosso país levava, como
continua conduzindo, à imperiosidade da elaboração de crescente quantidade de leis paralelas
sobre o mesmo assunto, especialmente quando determinada matéria ou ramo do Direito estejam
legislados sob a forma de código ou reunidas as normas afins em texto consolidado; e isso,
esclarecíamos, ocorria pela dificuldade da inserção de dispositivos autônomos, novos, na lei
codificada ou na legislação consolidada. E essa dificuldade decorreria da necessidade de
renumeração dos artigos do código ou da consolidação que devem suceder, na lei alterada, em
posicionamento lógico, o dispositivo a inserir. Daí termos verificado que, ainda cedo, código e
consolidações deixam de conter inteiramente o direito legislado sobre as matérias deles constan-
tes, com a formação de vasto e inconveniente paralelismo legal.

6 O Senador Marco Maciel prelecionava sobre o “cipoal jurídico” em que se embrenhara o
aparelho público brasileiro, com efeitos negativos sobre um amplo leque de atividades, que
abrange desde a produção legislativa pelos órgãos competentes até a aplicação in casu da norma
adequada, provocando o comprometimento da segurança jurídica e a perplexidade dos operado-
res do Direito (MACIEL, M. Ação conjunta dos três Poderes na produção de normas legais
consolidadas. Política, n. 7, jan./mar. 1978).

7 Note-se que a preocupação com a indicação expressa da legislação revogada, da qual também
se ocupa a novíssima Lei Complementar nº 95/1998, em seu art. 9º, já chamava a atenção dos
teóricos e técnicos da matéria. O Deputado Federal Henrique Turner (Arena/SP), que se dedicou
especialmente ao assunto, registrava: “Ocorre, todavia, que se desenvolve, no Brasil, sobretudo, a
praxe de usar-se um procedimento de derrogação legislativa genérica e imprecisa, ao colocar-se,
como último artigo de cada lei, a cláusula ‘revogam-se as disposições em contrário’”. Essa fórmula
foi batizada pelo parlamentar de “inventariante inidônea no processo de sucessão das leis” e é
detentora de parcela de culpa pelo caos normativo que acomete o sistema brasileiro presente.
Uma das primeiras proposições legislativas congressuais sobre a consolidação foi desse parla-
mentar paulista. Da justificação do Deputado Henrique Turner ao seu projeto colhe-se: “O que
já se escreveu para maldizer e condenar a cláusula ‘revogam-se as disposições em contrário’” daria
para compor um autêntico tratado. Trata-se de fórmula que já nasceu condenada. O inventário de
sua longa vida registra somente valores negativos. Não há sequer um caso onde tenha sido solução.
Sempre atuou como multiplicadora de problemas.  A seu respeito, disse Rousseau, in cauda

venenum: se as leis incompatíveis ficam ab-rogadas, assinala o brilhante publicista, quem em melho-
res condições do que o legislador para indicar quais sejam elas? Pois não foi ele quem fez a lei
revogada? Não foi ele quem elaborou a lei nova? Se esta substitui aquela, por que recusa ele a
responsabilidade e não o diz expressamente? Emile Giraud salienta que se as leis fossem bem
redigidas, uma primeira dificuldade seria para logo afastada: saber qual a lei que desapareceu da
cena jurídica e qual a que assumiu o papel da que se foi. A seguir, o eminente professor arremata:
‘Existe, porém, um artigo fatídico, fonte eterna de complicações e enganos, debaixo de cuja capa
protetora o autor da lei se esconde com a desfaçatez de Pilatos. É o ‘revogam-se as disposições em
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No Congresso, pelo menos desde 1980 (por meio do Decreto nº 85.022,

de 11 de agosto), a partir das conclusões do II PND (Lei nº 6.151, de 4 de

dezembro de 1974), há tentativas concretas de enfrentar a questão. Provo-

cado pelo Ministro Hélio Beltrão, da Desburocratização, o então Ministro

da Justiça Ibrahim Abi-Ackel formou uma comissão especial, com cinco

membros, com o objetivo de facilitar o acesso do usuário à legislação em

vigor, promover a compilação atualizada de leis, decretos-leis, decretos e

“outros atos materialmente normativos” e elaborar projeto de aprimora-

mento e consolidação da legislação em vigor. O resultado do trabalho seria

encaminhado ao presidente da República.

Das tarefas de que se ocupou a comissão, uma foi considerada funda-

mental: o estudo e a proposta de adoção de normas de técnica legislativa e

dos processos de tratamento de informação necessários à consolidação

legislativa vigente e à manutenção atualizada.

Os trabalhos da comissão especial levaram ainda a oito compilações con-

cluídas, entre elas as que tratavam de locação, arrendamento de imóveis,

desapropriação, sucessões, entorpecentes, eleições e partidos.

contrário’. Carlos Medeiros da Silva assinala que se usa, geralmente, uma expressão que diz muito
e nada diz, o revogam-se as disposições em contrário, como se o contrário fosse de todos
conhecido, como se a inexorável presunção - que a ninguém é lícito ignorar a lei - fosse uma
realidade. Marsangy considera esse chavão inveterado do idioma legislativo vestígio dos tempos
da ignorância ou refúgio da preguiça, manancial inesgotável de confusões, que se deveria banir
para sempre do estilo das leis. Reed Dickerson traz ao assunto esclarecimentos decisivos. Se o
legislador omite o artigo declarando o que deseja revogar ou não é perfeitamente claro sobre o
que é revogado, está transferindo aos tribunais um problema seu e criando incertezas no espírito
das pessoas afetadas pela nova lei. Se a lei vigente é complexa e dispersa em muitos diplomas, o
problema de identificar os pontos a revogar é difícil e toma muito tempo. Não é de surpreender,
assim, que o redator sucumba, às vezes, à tentação de apelar para a cláusula geral, o clássico
revogam-se as disposições em contrário. E, a seguir, salienta que ‘embora a cláusula tenha um ar de
respeitabilidade legislativa, não representa mais do que um desperdício de tinta e de tempo, pois
o que diz não necessita ser dito”.

8 Alertava o eminente Arnoldo Wald, em 1968, em relatório apresentado à Terceira Conferên-
cia Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, que (...) “o verdadeiro labirinto legislativo criado
com a inflação de diplomas aprovados nos últimos anos tem transformado o direito brasileiro
vigente numa colcha de retalhos, na qual a simples atualização legislativa aparece como uma
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O registro histórico da ação do Congresso aponta a existência de inúme-

ras tentativas de normatização do tema, entre elas o Projeto de Lei nº 54-A,

de 1967, do Deputado Levy Tavares; o Projeto de Lei Complementar nº

68, de 1970, do Deputado Henrique Turner; o Projeto de Lei Complemen-

tar nº 83-B, de 1976, do Deputado Cunha Bueno; e o Projeto de Lei nº 130,

de 1983, do Senador Marco Maciel.

No Congresso Nacional, após essas tentativas pioneiras9 , e a partir da

previsão do art. 59, parágrafo único, da Constituição Federal em vigor, foi

aprovada a Lei Complementar nº 95, de 1998, posteriormente alterada

pela Lei Complementar nº 107, de 2001.

Dessas leis resultou o seguinte regramento à consolidação das leis:

a) integração de todas as leis pertinentes a determinada matéria num úni-

co diploma legal, revogando-se formalmente as leis incorporadas à conso-

lidação, sem modificação do alcance nem interrupção da força normativa

dos dispositivos consolidados;

b) aceitação da introdução de novas divisões no texto-base, diferente

numeração e colocação das subdivisões do artigo, fusão de dispositivos

de conteúdo igual, atualização de denominação de órgãos e de valores,

eliminação de ambigüidades e homogeneização terminológica, supressão

de dispositivos declarados inconstitucionais pelo STF e suspensos pelo

Senado (CF/88, art. 52, X), indicação de dispositivos não recepcionados

tortura cotidiana para o advogado e o juiz que procuram as normas aplicáveis à espécie entre leis,
atos complementares, atos institucionais, decretos-leis e outros atos normativos”. (WALD, A.
Revista de Direito da Procuradoria-Geral do Estado da Guanabara, v. 21, 1969, p. 167).

9 A primeira iniciativa normativa de tratamento técnico do processo legislativo veio de São
Paulo, por meio do Decreto-Lei Complementar nº 1, de 1969, do Decreto nº 52.275, de 1969, e da
Lei Complementar estadual nº 60, de 1972. O objeto dessas normas era a ordenação do processo
legislativo, a orientação de elaboração de leis e decretos segundo determinados parâmetros,
dentre os quais a eliminação das normas de conteúdo específico, a declaração expressa da
legislação revogada e a republicação de textos legais alterados. Nas palavras de Arthur Pereira de
Castilho Neto, “pretendia-se com isso evitar a proliferação de atos materialmente administrativos,
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pela Constituição vigente e declaração expressa de revogação de disposi-

tivos implicitamente revogados;

c) previsão de que o levantamento da legislação a ser consolidada seria

feito pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo;

d) previsão de apreciação dos projetos de lei de consolidação pelo Poder

Legislativo, pelo processo bicameral, em processo legislativo simplificado.

Essa evolução histórica do tratamento do instrumento de consolidação

das leis não está livre de críticas. O longo tempo que medeia o surgimento

da tese e os dias atuais não propiciou, parece-nos, um adequado amadu-

recimento das bases jurídicas do processo consolidatório.

Aspectos jurídicos

A normatividade do processo de consolidação de leis imposta pela com-

binação das duas leis complementares citadas, contrastada com as melhores

doutrinas nacionais e estrangeiras, exige que se isolem algumas questões,

cuja definição é vital para o processo de consolidação, tanto no nível federal

quanto no estadual:

a) a exata dimensão da ação do Poder Legislativo no processo de conso-

lidação;

b) a possibilidade de simplificação processual legislativa para a tramitação

de projetos de codificação;

c) a adoção, pelo consolidador, de juízos sobre recepção e inconsti-

tucionalidade.

Desses pontos nos ocuparemos, a partir de agora.

tais como simples declarações de utilidade pública, outorga de nomes a logradouros e conces-
sões de pensão. Por outro lado, buscava-se eliminar a desordem legal com a observância do
princípio da unidade legal”. (CASTILHO, A. P., op. cit., p. 31).
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A ação legislativa no processo de consolidação

Como técnica preliminar para o enfrentamento da ação legislativa no

processo de consolidação, há que se distinguirem consolidação e codificação

de leis.

Em rapidíssimas palavras, codificar é elaborar um código, uma lei

temática, que percorra inteiramente determinada matéria e que produza os

efeitos de: a) reunir todo o tratamento normativo do assunto, conferindo

unidade regulamentar; b) atuar como referência única para os futuros trata-

mentos legislativos que se pretenda impor ao tema codificado. Codificar,

portanto, é legislar, é elaborar lei nova, sendo irrelevante saber se a partir de

partes de leis preexistentes ou se por vias normativas e temáticas novas.

Exemplo do primeiro caso são as alterações impostas ao processo civil

brasileiro, principalmente a partir de 1994; exemplo do segundo são o Es-

tatuto da Criança e do Adolescente e o Código do Consumidor.

Consolidar, de outro lado, não é legislar. É agrupar legislação já elabora-

da, reunir essa legislação em volume único e, in extremis, em alguns textos

únicos. Mas aqui o Direito não é inovado. É apenas sistematizado, tratado

metódica e sistematicamente, de forma a possibilitar a sua perfeita aplica-

ção. Consolidar, então, não é uma atividade típica do Legislativo, mas do Executivo.

Sobre a codificação, que não é o objeto de estudo deste texto, apenas

registramos a sugestão de sua adoção, como forma de solucionar o proble-

ma da proliferação de leis, feita pelo Professor João Baptista Vilela10 , em

10 A codificação é uma das soluções apontadas para dirimir a “selva selvaggia”, na expressão do
Prof. Vilela (VILELA, J. B. Da consolidação das leis civis à teoria das consolidações: problemas
histórico-dogmáticos. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 23, n. 89, p. 323-338, jan./
mar. 1986, p. 323), e impedir a realização da máxima enunciada por Tácito, para quem “corruptissima

respublica plurimae leges”. A codificação do Direito, sua reunião temática em texto único, reduziria a
inflação legislativa a níveis suportáveis e erigiria esteios seguros de referência, permitindo ao
aparato estatal e ao cidadão o conhecimento e compreensão da norma, singular e estruturalmente
tomada.
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lição que encontra amparo forte no Direito europeu, a partir de lições como

a de Winfried Hassemer11. De qualquer sorte, a existência de matéria não

codificável12 e a demora que é ínsita ao processo13  não o recomendam

como instrumento para o tratamento emergencial, e principalmente retroa-

tivo, do problema da multiplicação das leis. Os códigos certamente têm a

11 Vem de Winfried Hassemer (HASSEMER, W. O sistema do Direito e a codificação: a
vinculação do juiz à lei. Revista Jurídica, n. 112, mar./abr. 1986, p. 10 e ss.) a seguinte lição: “Caso
se desejar atribuir e confiar à teoria e à metodologia do Direito a função adicional de aconselhamento
do legislador, então também esta função se reportaria à codificação. Tal aconselhamento a teoria
do Direito poderia prestar, concretizando os conteúdos de ‘princípios jurídicos superiores’, tais
como: Direito natural, Direito constitucional, natureza da coisa, ‘estruturas lógicas de acordo com
a coisa’ – Sachlogische Strukturen –, razoabilidade do homem – Vernunt des Menschen –, instituições da
sociedade, na planície inferior de uma codificação. Em qualquer um dos casos, somente a
codificação garante e afiança a certeza de ser correta a sentença. A decisão do juiz não tem outra
função do que a de concretizar o conteúdo da norma legal, da lei, para e no caso a ser decidido.
A vinculação do juiz à norma legal é coativa (Zwingend). O ideal da ‘segurança e certeza do Direito’
(Rechtssicherheit) parece ter sido atingido. (...) Outra conseqüência das codificações, à primeira vista
aparentemente trivial, mas que passou a ter efeitos profundos, foi o surgimento da possibilidade
de ordenar e expor, de forma lógica e de maneira compreensível, todas as matérias jurídicas,
como: os princípios decisórios elaborados pela ciência jurídica e pela prática do Direito, critérios
de diferenciação, sistematizações, diferenciações de casos e normas, encaminhando todo este
vasto material à faixa complementar de diferenciação da ciência e da prática do Direito. O
ordenamento de problemas jurídicos segundo os seus fatos (Tatbestanden) e a sumarização desses
fatos em capítulos, seções, títulos, em partes gerais e especiais, vertendo o todo em livros de
Direito, foram a condição preliminar de uma literatura jurídica de comentários e de uma docu-
mentação de decisórios – repertórios de jurisprudência – que passaram a viabilizar e agilizar a
consulta do conhecimento jurídico, tornando-a muito mais rápida e diferenciada do que o era
antes, com base em experiências anteriores de documentação jurídica.”

12 Como é cediço, nem todas as leis brasileiras são codificáveis, apesar de grande parte o ser.
A codificação pressupõe afinidade de fundo da matéria regulada e tratamento sistemático do
universo percorrido. A solução da codificação perde, por esse ângulo, uma parte de seu interesse,
mas não a ponto de impugnar a sua utilização, cujos efeitos positivos são altamente significativos.

13 O argumento mais contundente contra a solução da codificação é a questão do tempo de
elaboração. A codificação exibe a nítida necessidade de submissão do texto codificado ao proces-
so legislativo ordinário, porque, como visto, codificar é legislar, é inovar o Direito. Na elaboração
de tal texto, fatalmente o seu autor depararia com questões imprecisas, com soluções incompletas,
com lacunas nítidas e com desdobramentos novos dos temas tratados, tendo que, sob pena do
comprometimento de sua obra, apresentar soluções normativas a todas as hipóteses. Nesse labor,
fatalmente estaria normatizando, inovando o Direito, e sujeito, assim e por isso, pelo princípio da
legalidade estrita, à submissão de sua obra ao processo legislativo, ao Poder Legislativo, aos
mecanismos constitucionais de produção de lei. Esse mesmo redator do texto codificado corre-
ria o risco de, consciente ou inconscientemente, viciar a obra com sua ideologia, problema
apontado por Pedro Leon em relação ao Código Civil argentino, para quem “puesto que se commemora

el centenario del Código, es preciso reafirmar que no es posible independizar a éste de su autor. Sancionado como ya se

conoce que lo fue, por el Congresso Constitucional de entonces, importó la obra intelectual exclusiva de Vélez Sarsfield.
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sua melhor utilização para o futuro, atuando como referências para a ativi-

dade legislativa14 .

Temos para nós, neste ponto, então, que o fundamento da ação do Po-

der Legislativo no processo de consolidação, tanto em nível federal quanto

estadual, não é legislativo, mas fiscalizatório.

É cediço que a função estatal básica de produção da norma jurídica é

situada precipuamente no Poder Legislativo, a quem incumbe produzir o

Direito novo (CF/88, art. 5º, II, e arts. 61 a 67, principalmente). A

concretização da lei e a garantia de sua eficácia são atividades eminentemen-

te executivas.

Nessa linha de raciocínio, na consolidação de leis não se está legislando,

não se está inovando o Direito, mas apenas colhendo e unindo normas

jurídico-normativas preexistentes, com o fito de obter a redução do núme-

ro das normas vigentes, a identificação das áreas de revogação tácita e ex-

pressa e a unicidade de referência temática.

El ideario del Código, por lo tanto, es ideario de Vélez Sarsfield” (LEON, P. Ideologías atribuidas al
codificador.  Revista Jurídica Argentina La Ley, Buenos Aires, v. 135, p. 1307-1310, jul./set. 1969,
p.1.307). A submissão desse texto ao parlamento permitiria a diluição da nota de personalização da
obra, pela interferência da representação popular em sua montagem final.

14 Aproximadamente contemporânea é a lição de Arthur Pereira de Castilho Neto. Nela
começa a ser esboçada uma possibilidade de enfrentamento do problema pela via da consolida-
ção. Diz-nos aquele mestre: “Outra recomendação que se tem feito é a de reunir dispositivos legais
e normas regulamentares em um ato único, sob a forma de consolidação, como recentemente foi
feito com a legislação da Previdência Social, baixada pelo Decreto nº 77.077, de 24 de janeiro de 1976.
A consolidação não deixa de ser um estágio no progresso do Direito porque importa em sistema-
tização e metodização, facilitando o conhecimento e a consulta de várias leis ou dispositivos de
caráter normativo sobre uma determinada matéria. A Itália denomina de texto único o ato do Poder
Executivo que, por delegação, consolida textos de lei, nela modificando e derrogando preceitos.
D’Aléssio afirma em suas Instituzioni (1932, V, 1º, p. 77) que o texto único tem eficácia formal de lei.
Poderá ocorrer que o Executivo, ao consolidar leis, considere revogados ou derrogados textos de
lei. Nessa hipótese, se os estudos que se realizarem em textos que devam ser consolidados conclu-
írem pela incompatibilidade de lei anterior com lei posterior, nada mais certo que se excluam do
texto único as leis consideradas revogadas. (...) A França realizou um trabalho nesse sentido, em 1967,
após deliberação tomada em um Congresso de Royaumont, organizado em ‘Grupo de Trabalho de
Informática nas Profissões Jurídicas’, de que participaram advogados, juízes da Corte de Cassação,
membros do Conselho de Estado, da Comissão de Informática da Chancelaria, professores de
Direito e de Ciências Econômicas e representantes de todas as profissões liberais jurídicas. Cuidava-
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A ação do Poder Legislativo, então, é amparada pelo art. 49, XI, da

Constituição da República, que impõe ao Congresso Nacional o dever de

zelar pela preservação de sua competência normativa em face das atribui-

ções normativas de outros Poderes, princípio extensível aos Estados. O

Poder Legislativo age, então, concomitantemente ou a posteriori, controlan-

do a perfeição do procedimento consolidatório e, principalmente, zelando

para que os textos consolidados não apresentem inovações jurídicas, o que

poderia redundar em atribuição legislativa ao consolidador. Esse dispositi-

vo constitucional federal, lido à luz da doutrina dos poderes implícitos,

permitirá ao Legislativo identificar, corrigir e eliminar as passagens dos tex-

tos consolidados nas quais a função consolidatória desborde para a legislativa.

A simplificação processual para a consolidação

A previsão de simplificação processual para a tramitação dos projetos de

consolidação padece, a nosso sentir, do vício da inconstitucionalidade material.

A melhor doutrina brasileira reconhece que o devido processo legislativo

constitucional é um direito e uma garantia tanto do membro do Poder

Legislativo quanto, e principalmente, da pessoa, erigindo-se como garantia

fundamental.

Alexandre de Moraes15,  Celso Bastos, Ives Gandra Martins e , Nelson de

se de tomar medida em face do crescimento vertiginoso da documentação jurídica (leis, doutrinas
e jurisprudência) com vistas a possibilitar aos interessados o acesso a essa documentação. A Comis-
são trabalhou cerca de três anos e, em 1973, apresentou conclusões básicas: a necessidade de criação
de uma Organização Nacional de Informação Jurídica, composta de um Centro Nacional e de
Centros Regionais, e a necessidade de essa organização recorrer às técnicas de computação. (CASTILHO
NETO, A. P. de, op. cit., p. 34).

15 Alexandre de Moraes, a respeito, escreve: “O respeito ao devido processo legislativo na
elaboração das espécies normativas é um dogma corolário à observância do princípio da legalida-
de, consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder compe-
tente, segundo as normas do processo legislativo constitucional, determinando, desta forma, a
Carta Magna, quais os órgãos e quais os procedimentos de criação das normas gerais.” (MORAES,
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Souza Sampaio16 ,concordam que se trata tanto de uma garantia constitucional

fundamental quanto de um direito individual, mais aquela do que este. Sob esse

enfoque é, então, cláusula pétrea.

A construção teórica que leva a essa conclusão – e mais uma vez lamen-

tamos não ser esta a oportunidade correta para abordar o tema – deriva da

doutrina clássica do Estado Democrático de Direito (Leon Duguit e Maurice

Hauriou), abraçada pela vigente Constituição brasileira (art. 1º, caput), asse-

gurada pelo princípio da legalidade estrita (art. 5º, II) e protegida contra

incursões redutoras ou eliminadoras pelo art. 60, § 4º, IV.

Sinteticamente, pois, o devido processo legislativo constitucional repre-

senta uma garantia da pessoa contra excessos normativos e comandos

ordinatórios estatais. Com essa característica, não se pode cogitar da altera-

ção, mesmo que por emenda à Constituição, do balizamento constitucional

federal do processo legiferante.

Essa força chega até o Estado, por conta da jurisprudência assente do

Supremo Tribunal Federal.

A adoção de juízos sobre a recepção e a inconstitucionalidade

Especialmente perigosa é a tese de que o consolidador terá poder para

emitir juízo sobre a recepção, a revogação e a inconstitucionalidade de de-

terminada norma ou dispositivo a ser consolidado.

A. de. Direito Constitucional.  3ª. ed. São Paulo: Atlas, 1998, p. 441). E, do mesmo autor, comen-
tando o princípio da legalidade: “Tal princípio visa a combater o poder arbitrário do Estado. Só
por meio das espécies normativas devidamente elaboradas, conforme as regras de processo
legislativo constitucional, podem ser criadas obrigações para o indivíduo, pois são expressões da
vontade geral.” (MORAES, A. de, op. cit., p. 62).

16 Segundo Nelson de Souza Sampaio, pelo processo legislativo o Direito regula a sua própria
criação, estabelecendo as normas que presidem a produção de outras normas, sejam normas gerais
ou individualizadas (SAMPAIO, N. de S. Processo legislativo. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 28).
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Quanto à recepção, temos para nós que nada impede o aplicador da lei

de erigir um juízo, positivo ou negativo, sobre o Direito pré-constitucional

no momento de sua aplicação, mas consideramos extremamente perigosa a

delegação formal do poder de considerar certa lei, norma ou dispositivo

não recepcionado ou revogado a partir de juízo de um único órgão execu-

tivo, com a nada desprezível conseqüência de eliminação da norma ou dis-

positivo dado por não recepcionado na ordem jurídica, pela negativa de

sua consolidação.

A maturação jurídica necessária a essas conclusões impõe que se reconhe-

ça a extrema vigência do princípio do amplo acesso ao Judiciário, de extra-

ção constitucional, e do monopólio da jurisdição. A não-inclusão de dispo-

sitivo ou de lei no texto consolidado, a partir da unilateralidade executiva da

sua recepção ou revogação, atribui ao órgão executivo o poder de extrema

extensão de inovar profundamente o Direito, ao arrepio do Poder Legislativo.

No que toca à supressão por inconstitucionalidade, cremos ser com-

pletamente exorbitante a ação consolidatória que a pretenda. Entender

o contrário seria erigir o Poder Executivo em órgão dotado de compe-

tência para controle abstrato de constitucionalidade de normas, livre de

qualquer amarra processual. Nesse ponto, andou bem a legislação fede-

ral, ao restringir e condicionar a ação consolidatória a decisões do Su-

premo Tribunal Federal.

Juridicamente, então, acreditamos necessário o assentamento de algumas

premissas:

1) Não será aceita negativa de consolidação a partir de juízo executivo de

inconstitucionalidade.

2) Não será aceito juízo executivo exclusivo sobre a recepção do Direito

pré-constitucional, nem sobre a formalização expressa de revogação tácita.

3) O processamento da consolidação, no Legislativo, dependerá de um

juízo de admissibilidade para cada bloco temático do processo de consoli-

dação. Detectada inovação jurídica ou uso de critério de fusão, supressão,
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revogação ou adequação de lei que implique inovação normativa, esse juízo

será negativo, e o projeto, devolvido ao Executivo para adequação.

4) As votações no Legislativo deverão ser feitas em bloco, sem destaques.

Importante notar que a aprovação da consolidação será traduzida como a

concordância do Poder Legislativo com a perfeição técnica do texto con-

solidado, não podendo, em nenhum momento, ser confundida com a apro-

vação que se colhe ao longo do processo legislativo constitucional. Tratar-

se-á, sim, e apenas, do aval do Congresso Nacional à consolidação, concor-

dando que a sua competência legislativa foi preservada em face dessa inici-

ativa saneadora do Executivo.

5) Não serão aceitas emendas aos projetos de consolidação. A exemplo do

sistema adotado pela Constituição Federal para a lei delegada (CF/88, art. 68,

§ 3º), a votação será sobre a totalidade do projeto, materialmente dividido.

Uma última questão se faz necessária: o texto consolidado inova a or-

dem jurídica ou se resume a uma aglutinação normativa sem solução de

continuidade?

Temos completa convicção de que o texto consolidado não inova a or-

dem jurídica. Trata-se, apenas, de uma compilação, de um ajuntamento, de

uma reunião sistemática e metódica de normas jurídicas preexistentes, cons-

tituindo-se em medida eminentemente administrativa, executiva, de aplicação de lei, não

de formulação de lei. Aprovada pelo Poder Legislativo, converter-se-á em coletânea sistêmica

de referência normativa, cujo uso tende a dominar a cena jurídico-legislativa em substitui-

ção às leis isolada e individualmente consideradas.

A essa competência administrativo-executiva soma-se a intervenção do

Poder Legislativo com o fim único de controlar a perfeição do processo, com ênfase

na sinalização e no impedimento de tentativas legiferantes no bojo da con-

solidação. O Legislativo, assim, e a rigor, não participa da montagem do

projeto de consolidação. Nele intervém em benefício da salvaguarda da

própria competência, em obediência a determinação constitucional. A con-

solidação não é, assim, ato complexo, mas ato composto, já que não se aperfeiçoa pela
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conjunção de duas vontades autônomas, e sim pela superveniência de um ato controlador,

homologatório, sobre o ato primeiro.

Aspectos políticos

Politicamente, a atividade consolidatória representa o resgate da inteireza

e da efetividade do Direito e da seriedade institucional dos Poderes estatais.

O benefício para o Direito decorre claramente de seu trato sistemático,

removendo as partes mortas do tecido jurídico-normativo e buscando a

realização do princípio da publicidade das normas e de seu conhecimento

por aqueles a quem são endereçadas, já que a ninguém é dado defender-se

alegando o desconhecimento da lei. Pergunta-se: quem, jurista ou não, juiz

ou não, administrador ou não, legislador ou não, arrogar-se-ia o conheci-

mento completo do Direito brasileiro?

O benefício institucional vem na direção da recuperação da responsabi-

lidade na produção do Direito e na sua aplicação e, como produto da

aglutinação das leis sobre temas afins, na possibilidade de sua inteira ciência

e compreensão.

O Poder Executivo terá para si um quadro completo do Direito vigente

e, assim, condições políticas de melhor manejá-lo, o que impedirá também

eventuais tentativas de abusos na aplicação da lei, pela aposta sempre peri-

gosa e sempre possível na obscuridade normativa.

O Poder Legislativo passará a desfrutar de um parâmetro seguro para a

produção de normas futuras, não tendo que recorrer à odiosa cláusula revo-

gam-se as disposições em contrário. Afasta-se o Legislativo do triste diagnóstico

da leviandade legislativa, lavrado pelo emérito Professor Manoel Gonçal-

ves Ferreira Filho.17

17 Ensina ele: “Por um lado, essa multiplicação é fruto da extensão do domínio em que o
governante se intromete, em razão das novas concepções sobre a missão do Estado. A lei é hoje
onipresente. Não há campo da atividade humana, não há setor da vida humana, onde não esteja o
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O Ordenamento Jurídico Brasileiro
e o Instituto da Consolidação

Gilmar Ferreira Mendes
Ministro do Supremo Tribunal Federal

Este texto tem o objetivo de discutir tema muito importante e sensível

nos dias de hoje, o da técnica legislativa e da teoria da legislação, especial-

mente no que se refere à questão da consolidação.

Já demos passos significativos para uma racionalização legislativa. Quan-

do digo isso, tenho em mente a problemática a partir não apenas de uma

visão tecnicista de quem lida, há alguns anos, com um processo legislativo

mais ou menos desorganizado, mas também a partir da perspectiva do

Direito Constitucional e de uma visão teorética mais sofisticada. Estamos a

falar de um tema que diz respeito à própria idéia de Estado de Direito –

numa das acepções mais importantes, que é a da segurança jurídica, da

estabilidade das relações em sentido amplo.

É certo que um dos problemas mais sensíveis dessa nova fase do Estado

de Direito - alguns usam a expressão pós-moderna, mas que certamente

tem o seu marco a partir do Estado-providência, com o surgimento das pro-

vidências legislativas administrativas, atos que a um só tempo têm caráter

legislativo e administrativo – é a proliferação legislativa. Esse, portanto, não

é um problema brasileiro, mas dos tempos modernos.

A tentativa de responder a demandas sociais ampliadas, mediante leis, é

um fenômeno quase mundial. Temos uma proliferação legislativa como

dado geral, que leva a um quadro de grande insegurança jurídica. As recla-

mações são múltiplas, e encontram-se teses de mestrado e doutorado e

estudos profundos sobre o assunto.
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Todos estão, de certa forma, um pouco preocupados, porque a produ-

ção legislativa em série se tornou uma característica do nosso mundo, até

mesmo naqueles países que perfilaram, inicialmente, no âmbito do common

law, da decisão de perfil jurisprudencial. Hoje já existem reclamações e até

conflitos, por exemplo, em razão do excesso, não de legislação, mas de

regulação emanada das agências, que é um fenômeno que nos afligirá – se é

que já não nos aflige essa situação de conflito, como nos Estados Unidos,

entre o Congresso Nacional e as agências de índole reguladora.

Temos, portanto, uma situação que pode gerar uma ampla insegurança

jurídica. Não é por acaso, também, que inúmeros parlamentos têm priorizado

esse tema. A racionalização legislativa tem estimulado a criação de comis-

sões de elevado nível para estudar o aperfeiçoamento de todo o sistema

legislativo. No âmbito da própria teoria do Direito, em função do quadro

já desenhado, há uma preocupação central. Alguns autores já diziam que um

professor austríaco incorporou a um texto de introdução ao Direito uma

parte autônoma sobre uma teoria, não das normas, como costumamos

estudar, mas uma teoria da legislação.

O Prof. Weinberger fala, hoje, na teoria da legislação, entendendo que

engloba, inclusive, a técnica legislativa, que seria um aspecto externo dessa

concepção. Com isso, o Prof. Weinberger quer que o jurista, especialmente

dos países que adotam o modelo romano-germânico, estude, desde logo, a

teoria da legislação como um dos elementos centrais da nossa forma de

pensamento. E talvez nem se possa excluir daí os países do common law,

porque, também nesses países, os modelos estatutários estão ganhando ên-

fase e importância.

Temos o desafio de encontrar formas e modos de, sem jogar fora um

modelo construído a duras penas, imprimir o mínimo de racionalidade

num quadro que, às vezes, ameaça tornar-se caótico. No Brasil, já se disse

tudo sobre tudo. Repito, até como antídoto, aquilo que tenho dito muitas
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vezes: se eu for falar sobre as pinturas da Capela Sistina, alguém logo men-

cionará as medidas provisórias.

Assim, de antemão, começo a falar a esse respeito, até porque quase

carrego o título de “homem-medida provisória”. As pessoas, no Brasil,

atribuem razão e causa de um eventual caos legislativo às medidas pro-

visórias. A rigor, é possível que as medidas provisórias tenham, de fato,

contribuído para alguma insegurança em certos segmentos da nossa vida

legislativa.

Mas, se for feito um estudo detalhado, certamente se chegará a conclusão

de que as medidas provisórias incidem fundamentalmente sobre áreas bem

restritas da nossa vida político-institucional: a tributário-financeira e a admi-

nistrativa. Há uma ou outra exceção, não mais do que isso, quanto à incidên-

cia da medida provisória. Já ouvi, por exemplo, que as medidas provisórias

eram responsáveis até mesmo pelo excesso de processos no Poder Judiciá-

rio. Ou seja, a crise do Judiciário adviria das medidas provisórias. O pior é

que alguns juízes até acreditam nisso e passam a achar que o Executivo quer

puni-los com o excesso de processos.

Se fizermos um diagnóstico mais preciso, veremos que, de fato, a crise

legislativa, em termos numéricos, é uma expressão desses tempos a que me

referi. Pretende-se responder com fórmulas legislativas quase tópicas, quase

de efeito concreto, às várias demandas sociais. Vejam que hoje estamos pro-

fundamente insatisfeitos, porque produzimos leis, decretos, criamos as agên-

cias reguladoras, que operam num nível que nem sequer sabemos qual é.

Sabemos exatamente qual é a natureza jurídica do ato normativo produ-

zido pelas agências reguladoras? Não devem ser atos regulamentares, mera-

mente executivos, senão não cogitaríamos dessas agências reguladoras. Mas

seriam atos primários? Seriam atos delegados ou autorizados? Vejam que a

confusão não está somente no plano federal, porque também no plano

estadual surgem as diversas agências reguladoras.
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Essa é uma discussão que deverá ser feita, não só no plano teórico,

mas também no plano da operação jurídica, estritamente pragmático.

Ainda não nos debruçamos sobre a legislação produzida por esses

segmentos. Teremos de aprender a lidar com isso. Certamente, surgirá

entre nós a disputa – comum em alguns países – entre Legislativo e

órgãos reguladores.

Tudo isso servirá de pano de fundo para os debates sobre a consolida-

ção, e não há como fugir da necessidade da instrumentalização dessa idéia.

O legislador complementar, aproveitando a fórmula do art. 59, parágrafo

único, do texto constitucional – que teve uma visão antecipadora –, houve

por bem disciplinar o nosso processo legislativo, de acordo com uma dire-

triz seguida em parte pelo próprio Poder Executivo, que é a da regulação

autônoma em decreto.

O legislador também agiu corretamente ao optar por estabelecer uma

disciplina da consolidação. Logicamente, iremos cultivar alguma disputa

doutrinária. E é bom que assim seja. Participo desse debate desde 1991 ou

1992, quando, ainda no Governo Collor, trabalhei na revogação de vários

decretos e na edição de um que tratava da disciplina legislativa no âmbito

do Poder Executivo. Era uma tentativa muito tímida de regulamentar algo

que, às vezes, se mostrava indomável. É muito difícil impor regras para essa

atividade. Quem tem de zelar pela aplicação de normas regimentais perce-

be isso com toda clareza.

No Executivo, tentamos regular a edição de medidas provisórias, por

meio de uma série de decretos. Creio que já estamos no quinto ou sexto,

sempre tentando aprofundar, densificar, precisar a produção normativa no

âmbito do Poder Executivo, especialmente com relação às medidas provi-

sórias, que eram alvo de crítica fácil. Tentamos racionalizar o critério de

urgência. Na última versão do decreto que regula a matéria, chegamos a

estabelecer que não mais seriam encaminhadas propostas de medidas pro-
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visórias para o presidente da República, mas propostas de projeto de lei,

com pedido de conversão em medida provisória.

Lembro-me de que, ainda no primeiro governo de Fernando Henrique

Cardoso, o Ministro Jobim recebeu uma comissão, que lhe apresentou uma

proposta de medida provisória sobre um determinado tema. O ministro,

sensibilizado, perguntou em quanto tempo haviam desenvolvido o estudo.

Responderam-lhe que em dois anos. E, no entanto, já era uma proposta de

medida provisória. Isso significa que a burocracia assimilara a idéia de me-

dida provisória e ninguém conseguia demovê-la desse propósito. A tenta-

ção de ver um estudo transformado em letra de forma no momento se-

guinte, com força de lei, era irresistível.

Além disso, havia um segundo fenômeno: poderia ser apresentado qualquer

rascunho, porque havia a possibilidade de consertá-lo ao longo do tempo, uma

vez que concebemos uma legislação on line. A cada 30 dias era produzido um

novo texto de medida provisória. Lembro-me de que, em determinada ocasião,

no Palácio do Planalto, recebi a visita do presidente da Caixa Econômica, que dizia

haver encomendado a uma consultoria um novo sistema financeiro da habitação,

a fim de substituir o caos que lá estava, com todas as tragédias verificadas. Essa

proposta foi transformada em medida provisória, a seguir editada.

Não preciso lhes contar quantas vezes esse sistema foi modificado ao

longo do tempo. Os estudos que se revelavam últimos eram apenas uma

proposta legislativa inicial, que depois ia sendo conformada. No próprio

Executivo não havia como controlar a massa de medidas provisórias. Por

isso, engajamo-nos fortemente na aprovação da proposta que resultou na

Emenda no 32, que versa sobre a limitação das medidas provisórias.

O processo de medidas provisórias, na versão anterior, tumultuou signifi-

cativamente a nossa vida, em termos de segurança jurídica. Todavia, não acre-

dito, como já disse, que essa seja a causa de um eventual caos legislativo, mas

o sinal de tempos desconfortáveis e que demandam decisões quase tópicas.
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Por outro lado, temos de fazer uma observação, que talvez deva prece-

der isso tudo e cause muito desconforto. Se olharmos o texto constitucio-

nal de 1988 – e situamos o debate num plano mais elevado –, verificaremos

que é extremamente detalhado. De certa forma, explicita uma clara reação

ao passado. Grupos se organizaram para fazer valer as próprias posições

no âmbito do Congresso Nacional.

Lembro-me de um episódio, que era sempre narrado pelo Vice-Presi-

dente Marco Maciel: já na fase conclusiva do processo constituinte, ele teve

de tomar um táxi para ir do Ministério da Educação ao Congresso Nacio-

nal. Ao perceber que transportava o senador e líder do Governo, o moto-

rista desenvolveu uma conversa sobre o processo constituinte. Logo disse:

“Senador, está tudo errado na Constituição.” O senador perguntou-lhe por

que pensava assim. O motorista explicou: “Essa Constituição está tratando

de tudo. Está contemplando o índio, o garimpeiro, o seringueiro, mas não

tratou do taxista.”

Aquela constatação de um homem simples explicitava mais ou menos o

seguinte: o texto da Constituição era detalhado. Vocês já devem ter ouvido

falar sobre o tal “emendismo”, a doença nacional da reforma da Constitui-

ção, o contraponto do “analistismo”, do detalhismo constitucional.

No fundo, criamos um texto constitucional que, mais do que disciplinar

as grandes linhas da vida nacional, legisla sobre diversos segmentos da vida

político-institucional. Ao contrário do que acontece em uma boa parte do

mundo moderno civilizado, em que a legislação e a decisão política são

travadas no plano do direito ordinário, com um espaço maior para os entes

federativos, entre nós houve uma concentração normativa muito forte no

âmbito da Constituição Federal.

Claro que isso tem vantagens, em termos de clareza e de decisão política.

Mas não é preciso dizer que também tem desvantagens. Por exemplo, ficou

estabelecido que o servidor público poderá aposentar-se após 35 anos de
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serviço. Essa fórmula somente poderá ser mudada por meio de emenda

constitucional. Isso não é mais decisão legislativa da política ordinária. Se

consagrarmos determinadas fórmulas, como toda a parte relativa à admi-

nistração pública no âmbito da Constituição, e dissermos que é vinculante

para os Estados, eliminamos qualquer possibilidade de o Estado dispor

sobre essa matéria.

Lembro-me de um seminário, realizado em São Paulo, em que o Prof.

Caio Tácito, do Rio de Janeiro, lamentava essa tomada de espaço pelo

constituinte federal, com relação aos Estados. Argumentava que as Consti-

tuições Estaduais quase não conseguiam inovar de forma significativa, por-

que a Constituição Federal havia tomado todos os espaços. Dizia mais:

“Comparando as Constituições, só reconheci uma norma diferente em re-

lação ao que vem sendo produzido pela Constituição Federal”.

Segundo o professor, na Constituição da Bahia existia uma disposição

quase exótica, determinando que, em vez de café, deveria ser servido

chocolate nas repartições, a fim de atender às demandas da lavoura

cacaueira. Existe algo de exótico na proposição, que revela quase a absor-

ção de uma parte significativa da capacidade e da competência legislativa

dos Estados. Isso também é decorrência desse modelo analítico.

Trouxemos para o texto constitucional aquela decisão, a que me referi

inicialmente, tópica, quase de efeito concreto, que hoje se pratica na legis-

lação em todo o mundo.

Para uma discussão sobre esse tema numa perspectiva teórico-constituci-

onal, sugiro a leitura do texto de Giovanni Sartori sobre engenharia consti-

tucional. Esse autor é muito pessimista, por exemplo, com relação à Cons-

tituição Federal, porque não se contenta com o número de artigos explicitados

no texto constitucional. Não se refere apenas às duzentas e poucas disposi-

ções permanentes somadas às disposições transitórias, mas compulsa e com-

puta todos os dispositivos.



64

Assim, no art. 5o, conta as 77 disposições, salvo engano, e assim por

diante. Então, obviamente, ele descobre, na nossa Constituição, um verda-

deiro Código Civil. Temos de vivenciar essa realidade a partir dessa pers-

pectiva. No nosso âmbito, portanto, o problema é um pouco mais grave

por uma razão: fazemos hoje legislação constitucional. Quero dizer com

isso que grande parte das questões que em muitos países do mundo são

tratadas no âmbito legislativo ordinário, entre nós, são temas de Constitui-

ção. Não é por acaso que chegamos a esse número expressivo de emendas

em treze anos, algumas delas já com esse caráter a que me referi em relação

aos atos legislativos, essas medidas de efeito quase concreto.

Observe-se o caso recente da emenda da saúde que trata da vinculação.

É quase um ato de perfil administrativo. A própria redação quase finaliza

um ato de caráter regimental constitucional, para não falar de uns atos pro-

visórios que se transformam em permanentes. A CPMF, depois de algum

tempo de prorrogação, transformou-se ao mesmo tempo em norma que

autoriza e norma que institui o tributo. Já é suficiente a aprovação no âmbi-

to constitucional. Note-se que estamos a absorver claramente o processo

legislativo ordinário pela opção constitucionalizante, para não dizer que é

uma opção também marcada por tempo certo.

Em 2003 e 2004, estaremos discutindo de novo essa matéria. Isso, sem

dúvida, gera uma grande instabilidade no sistema. Se temos essas contínuas

reformas constitucionais, é muito provável que daqui a pouco venha a ocorrer

a alguém uma proposta de revisão geral da Constituição ou de consolida-

ção do que aí está, porque, sem dúvida, já implementamos uma série de

alterações, muitas delas com perfil extremamente casuístico.

No que diz respeito ao modelo de distribuição de receita, há uma série

de normas que alteram, de quando em vez, essas regras. Portanto, o pro-

visório ou temporário acumula-se também no âmbito do texto constitu-

cional. É preciso que, quando nos mostrarmos dispostos a discutir esse
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tema, estejamos atentos a essa construção constitucional que fizemos. Desde

logo, para esclarecer, não estou entre aqueles que criticam o texto consti-

tucional de 1988.

Muitos acham que as mazelas do Brasil decorrem da Constituição de

1988. Não me incluo entre eles. Acho que o texto de 1988 produziu efeitos

significativos e, mais do que isso, tenho a impressão de que é uma fase

extremamente benfazeja para o processo democrático brasileiro. Todavia,

devo ressaltar que esse é um modelo constitucional que envolve determina-

da peculiaridade. Se fazemos legislação constitucional a partir da Constitui-

ção de 1988, é certo que precisamos de maioria constitucional.

Em outras palavras, no Brasil as questões vitais estão inseridas no texto

constitucional. Como estão inseridas no texto constitucional e não estão

afetas à política ordinária, não há dúvida de que, para se governar, para se

fazer política pública em sentido geral, é preciso que se tenha maioria cons-

titucional. Quem não dispuser de 3/5 na Câmara e no Senado certamente

não fará reforma tributária, não prorrogará a CPMF, não modificará a

contribuição de inativos, não alterará regime de previdência e de servidores

públicos, e assim por diante.

Todas essas questões estão colocadas no texto constitucional. O nosso

modelo, portanto, passa por esse processo de revisão. Por outro lado, é

claro, essas reformas contínuas, que são demandas quase da vida cotidiana,

instabilizam fortemente a legislação. Diria, portanto, que esse processo, que

decorre não de uma opção política, mas de uma necessidade, instabiliza

muito mais o sistema do que as próprias medidas provisórias.

Na tentativa de construir um marco teórico, deveríamos raciocinar, não a

partir da legislação, mas a partir desse modelo constitucional que construí-

mos. Uma boa parte dessa instabilidade vem do processo contínuo de

emendas, que decorre do processo constitucional que consolidamos forte-

mente a partir de 1988.
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Dificilmente vamos encontrar uma reforma fundamental pensada pelos

vários candidatos a presidente da República que não envolva mudança do

texto constitucional, porque praticamente tudo o que diz respeito a políticas

públicas essenciais, a modelos de distribuição de receita, a papéis da União,

dos Estados e dos Municípios, envolve discussão no plano constitucional.

Portanto, não nos esqueçamos de que a consolidação e a segurança jurídica

estão ligadas a esse processo.

No que diz respeito à consolidação propriamente dita, tenho a impres-

são de que, como já disse inicialmente, avançamos significativamente para

permitir, a partir da Lei Complementar no 95, e posteriormente a partir da

Lei Complementar no 107, a criação de um modelo moderno que possibi-

litasse tratar dos vários temas com um mínimo de vinculatividade, evitando

o prosseguimento desse quadro de caos, desse quadro de multiplicação de

leis de forma indevida.

Essa preocupação vinha de vários textos do Poder Executivo, que reco-

mendavam que não houvesse a chamada revogação tácita, que não se pro-

duzissem textos extravagantes, que não se procedesse a inserções num con-

texto normativo determinado, e assim por diante. Agora, avançamos signi-

ficativamente para colocar isso num texto normativo de perfil complemen-

tar. Mais do que isso, a possibilidade de fazer a consolidação com a edição

de leis que determinam revogação das leis objeto da consolidação, portan-

to, torna indubitável a superação de atos normativos que tinham a sua vi-

gência disputada no âmbito judicial.

Esse é um grande avanço. A possibilidade de edição de leis que consoli-

dem, num só diploma, as múltiplas disposições autônomas e extravagantes,

agora explicitada na Lei Complementar nº 107, é, sem dúvida, um grande e

significativo progresso. Estamos, portanto, dando passos, do ponto de vis-

ta institucional, extremamente significativos para a criação de um modelo

que minimize não só as mazelas do tempo, mas também as mazelas da
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nossa singularidade institucional, especialmente aquelas decorrentes desse

modelo institucional que ainda provoca, constantemente, a partir de qual-

quer alteração, a disputa central.

Determinado diploma teria, ou não, sido recebido em face da mudança

superveniente? Essa pergunta assola a todos, e hoje, mais do que ontem,

pelo menos já temos a possibilidade teorética de levar essa angústia ao Su-

premo Tribunal Federal, de forma concentrada. A partir da criação da Ação

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), ou pelo menos da

sua institucionalização, com a Lei no 9.882, é possível perguntar ao Supremo

Tribunal Federal se uma lei teria sido revogada, ou não, num instrumento

objetivo. A ADPF fornece esse instrumento ao Supremo Tribunal Federal,

evitando que as questões se arrastem por dez ou doze anos, até serem

esclarecidas num eventual recurso extraordinário.

De qualquer sorte, o “mudancismo”, o “emendismo”, que continua crô-

nico, vai continuar a produzir muita insegurança. No que diz respeito à

consolidação, todavia, deve-se louvar aquilo que vem sendo feito a partir da

Lei Complementar no 95 e, especialmente, da Lei Complementar no 107, de

2001, que positiva entre nós paradigmas modernos de legislação compara-

da, especialmente da legislação canadense, que tratou do processo legislativo

como um processo legislativo autônomo e do processo de consolidação

como um processo de legislação peculiar.

Tenho a impressão de que a experiência que a Câmara e o Senado vão

desenvolver em torno desse assunto poderá nos dar a resposta sobre o

significado dessa alteração no plano prático. Não tenho a menor dúvida de

que a revogação expressa de um número elevado de leis seria extremamen-

te benéfica. Hoje, segundo os dados levantados por Ives Gandra Filho em

uma primeira reflexão sobre o quadro de consolidação, teríamos em vigor

cerca de 10 mil leis não expressamente revogadas. É um universo que não

faz inveja nem aos mais desejosos de legislação, mais sedentos de regulação
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em qualquer lugar do mundo. Se somarmos a isso toda a produção

legislativa, inclusive das agências, vamos chegar a um universo muito ex-

pressivo, também de disposições contraditórias, que se anulam e que geram

perplexidade.

Esse, sim, deve ser o fator responsável por uma significativa parcela do

caos que avassala o próprio Poder Judiciário. Quantas controvérsias tería-

mos no Judiciário afetas a certo tema? Essa lei foi revogada, não foi revogada?

O que está em vigor? No âmbito do Supremo Tribunal Federal, quantas

questões estão relacionadas a perguntas sobre se determinada lei foi, ou

não, recepcionada pela Constituição de 1988? Ou, em razão da multiplica-

ção de emendas, se determinada emenda constitucional superou, ou não,

todo um quadro legislativo?

Portanto, o meu discurso tem um sentido ambíguo, ou pelo menos

dúplice. De um lado, acho que estamos avançando institucionalmente

com esse modelo de consolidação, e esse esforço deve ser cada vez

mais perseguido; de outro, continuo a entender que continuamos a

cultivar um pouco esse quadro de insegurança, porque ele é ínsito ao

próprio sistema.

Se o nosso modelo constitucional, o modelo que acabamos por consa-

grar, é extremamente analítico e detalhado e se mudanças importantes que

são feitas no texto constitucional repercutem inevitavelmente sobre o siste-

ma legislativo ordinário como um todo, é certo que, a prosseguir o proces-

so de reforma, vamos continuar a ter uma série de inseguranças, porque as

emendas constitucionais terão esse condão revogador e, por conseguinte,

revogador da própria ordem jurídica.

Parece que isso é inevitável em razão daquilo que já falei anteriormente.

Há um quadro de produção legislativa no plano constitucional. Indepen-

dentemente do governo que venha a ser eleito no final do ano, já temos

algumas reformas constitucionais que terão que ser inevitavelmente feitas.
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Veja-se, por exemplo, o caso da CPMF, da anunciada reforma tributária e

de temas ligados à reforma do modelo de previdência de servidores públi-

cos, questões que, certamente, terão que ser tratadas no plano legislativo

constitucional, com repercussão no plano ordinário.

Para encerrar esta breve alocução, gostaria de dizer que demos passos

significativos em direção à racionalização da legislação e sugiro que se

reflita um pouco mais sobre o tema, não só no plano da técnica legislativa,

mas também no plano da teoria da legislação. Talvez devêssemos refletir

sobre o próprio modus faciendi da Constituição. Como disse, não acredito

que, se viermos a fazer uma nova Constituição no Brasil, sejamos capazes

de algo diametralmente diverso daquilo que produzimos, porque, a rigor,

tudo aquilo que o texto constitucional de 1988 espelhou e consolidou

continua.

Vemos isso nas emendas. Parece que esse espírito de precisão, de

normatização quase concreta, está ainda mais presente e se revela mais

enfático. Diria que, nesses últimos meses, temos elaborado normas que

têm perfil regimental constitucional, como aquela relativa à saúde. Ou a

relativa à CPMF, caso em que fica patente que demitimos o legislador de

uma vez por todas.

Já dissemos que o texto constitucional consolida a instituição do tributo,

dispensando qualquer intervenção legislativa. Isso tem uma grande reper-

cussão no processo legislativo ordinário, porque a Constituição passa a ter

uma pretensão que vai muito além daquela normatização geral que permi-

tiria disputas hermenêuticas mais filosóficas do que as que temos hoje. A

rigor, quase fazemos com que retornem, em alguns segmentos do texto

constitucional, os antigos exegetas, para uma interpretação constitucional de

alguns aspectos regimentais.

Diria que estamos, talvez, desafiados a pensar a teoria da legislação tam-

bém no plano da feitura das normas constitucionais. Dessa perspectiva, eu
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diria que o quadro deve ser muito mais negativo. Sobre a situação atual, não

consigo avaliar o que se passa no âmbito das Assembléias Legislativas, so-

bretudo no que diz respeito às emendas constitucionais. No âmbito federal,

adotou-se um modelo tecnocrático jurídico que, em boa parte, demitiu o

jurista de sua função tradicional e trouxe os técnicos para esse plano.

Voltando a falar sobre a emenda da saúde, é possível identificar a ausên-

cia dos técnicos da área jurídica. Vêem-se termos que, aparentemente com

o mesmo sentido, são usados de forma diversa, e ainda o uso de expres-

sões variadas que talvez tivessem o mesmo sentido. Isso gera uma profunda

insegurança e uma dificuldade hermenêutica brutal.

Não queria ser muito pessimista, mas gostaria de desafiá-los a pensar

sobre o ordenamento jurídico brasileiro a partir do modo como vem sen-

do elaborado o texto constitucional. Há que se reconhecer que avançamos

muito na reflexão e prática sobre a teoria da legislação e sobre a técnica

legislativa. A Lei Complementar no 95 é um bom espelho disso. Todavia,

esse quadro de insegurança decorre do modelo constitucional que vem sen-

do fortemente agravado a partir desse processo de emenda que quase de-

mite o legislador das suas atividades básicas.

Há algo curioso. Farei uma observação, como alguém que acompa-

nha a cena política. Na revisão constitucional e, posteriormente, no iní-

cio do Governo Fernando Henrique Cardoso, discutimos um pouco

esse modelo constitucional, e o então Deputado Nelson Jobim achou

por bem propor ao Congresso Nacional aquilo que chamou de

desconstitucionalização em determinados setores da vida normativa. Ele

imaginava que alguns segmentos deveriam ser desengessados, ou seja,

retirados do texto constitucional. A idéia parecia fascinante, mas foi re-

cebida com grande frieza no Congresso Nacional, que tem aceitado a

substituição de fórmulas normativas existentes por outras, mas não so-

luções que levem à desconstitucionalização.
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Portanto, há um fenômeno político curioso, que é o de uma certa des-

confiança, em relação a si mesmo, do titular desse poder constituinte deri-

vado, como agente da decisão política ordinária. O fato é que, na atual

quadra, há uma situação que tenho chamado de legislação constitucional,

que gera uma série de conseqüências para todo o sistema jurídico e que

provoca, ao fim, muita insegurança jurídica, porque qualquer decisão no

plano constitucional acaba por repercutir no plano do Direito ordinário.
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Articulação de Competências entre os Poderes no
Processo de Consolidação das Leis

José Edgard Penna Amorim Pereira
Juiz do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais

O tema da consolidação não tem, infelizmente, sensibilizado, seja a po-

pulação como um todo, seja a sua representação política no âmbito estadu-

al e, ousaria dizer, no âmbito federal. Sem dúvida alguma, as mazelas da

multiplicidade de legislações geram para a população, como destinatária

primeira e principal das normas, problemas de gravidade relevante. Entre-

tanto, é notório que não há uma consciência da opinião pública acerca desse

fenômeno e, muito menos, da importância de se buscarem caminhos para

a superação dessas mazelas por meio da racionalização do sistema jurídico

normativo.

Embora reconheça o avanço de medidas como, por exemplo, a edição

da Lei Complementar nº 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº

107, de 2001, ambas disciplinando a matéria de redação e consolidação

das leis – na esteira da determinação contida no parágrafo único do art.

59 da Constituição da República –, a meu ver, essas leis não representam,

desde logo, um efetivo comprometimento da representação popular na

esfera federal com aquela racionalização do ordenamento jurídico volta-

da para a melhoria, no final das contas, das condições de vida dos desti-

natários das normas.

Registrado o reconhecimento do avanço, a mim cabe, aqui, tratar especi-

ficamente do tema da articulação das competências entre os Poderes no

âmbito do processo de consolidação da legislação. Se o tema da consolida-

ção de leis, por si mesmo, já se revela um tanto quanto árido, salvo para
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pessoas e técnicos interessados, imaginem o subtema da articulação dos

Poderes nesse processo.

Ouso dizer que, sobre a articulação entre os Poderes no processo de

consolidação, muito pouco se pensou e quase nada se falou. Por isso só

pude aceitar este desafio que me foi proposto pela organização do evento

quando me ocorreu dar notícia dos debates que, no âmbito técnico do

grupo de trabalho formado nesta Casa com vistas à sistematização e à

consolidação da legislação mineira, travamos acerca da matéria.

A primeira questão que se apresenta a propósito desse tema é preliminar

e prejudicial às demais, porque diz respeito à decisão política sobre a natu-

reza do instituto da consolidação. Decisão política que precede e informa a

normatização, no âmbito legal, do instituto. Percebe-se que, na legislação

vigente – aquelas duas leis complementares a que fiz menção –, houve uma

opção política por conferir à consolidação uma natureza de lei em sentido

material, a ser discutida e aprovada sob um procedimento que se pretende

especial e sumário, tendo por limites aqueles condicionantes que a própria

Lei Complementar nº 95, especialmente em seu art. 14, com a redação

dada pela Lei Complementar nº 107, estabelece.

Portanto, a consolidação – como unificação, em um só texto, de disposi-

ções normativas de âmbito legal, de uma forma racionalizada,

homogeneizada e, sobretudo, que reflita a legislação efetivamente vigente,

aquela que não foi expressa ou tacitamente revogada –, segundo o modelo

federal, tem natureza de lei em sentido formal, porque submetida a um

processo legislativo, ainda que simplificado e sumário.

Já tivemos oportunidade de verificar opiniões a respeito da conveniência

dessa opção política refletida no modelo federal. Opiniões que, em síntese,

consideram, em termos de custo-benefício, mais conveniente à segurança

jurídica ou à estabilização jurídico-normativa a chancela do processo

legislativo a um projeto de consolidação, na medida em que isso acaba por
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evitar alguma discussão que possa haver acerca da vigência ou não dos

dispositivos legais objeto da consolidação.

Eu diria que nós, técnicos da Assembléia Legislativa de Minas, à época da

elaboração do citado trabalho, muito provavelmente em razão das peculiari-

dades da política local, do relacionamento entre os Poderes na esfera estadual,

ao promovermos essa análise da relação custo-benefício de se submeter um

projeto de consolidação a um procedimento legislativo especial, que culmi-

nasse com a aprovação pela Assembléia Legislativa, entendíamos que, no

caso de Minas, essa hipótese traria muito mais problemas, como a possibili-

dade de ocorrerem muitos conflitos de interpretação e, sobretudo, a possibi-

lidade de o procedimento legislativo de consolidação de determinada legisla-

ção permitir, ou ensejar, a pressão de vários setores, por mais legítima que

fosse, no sentido de alterar efetivamente o conteúdo da legislação vigente,

aproveitando-se do procedimento que deveria ser específico de consolidação

e, portanto, limitado e condicionado, nos termos do modelo federal.

Essa cogitação nos levou a optar pela proposição de que o legislador

estadual emprestasse ao instituto da consolidação uma natureza administra-

tiva, não legislativa. Em outras palavras, que o resultado da análise da legis-

lação vigente e o resultado da racionalização e harmonização, em um único

texto, desses dispositivos legais vigentes não decorressem de um processo

legislativo, senão que – após a elaboração feita em parceria com os Poderes

Legislativo e Executivo – fossem, finalmente, feitos publicar por um ato

administrativo do chefe do Poder Executivo.

Dar-se-ia, assim, a necessária publicidade àquela consolidação, vinculan-

do inevitavelmente a administração pública, seja do Poder Executivo, seja

do Poder Legislativo, àquela interpretação revelada pelo texto consolidado.

Com isso, afastar-se-iam eventuais, mas prováveis, tentativas de se valer de

um procedimento sumário para alterar efetivamente o conteúdo de uma

legislação já em vigor.
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Essa opção resultou nos arts. 16 e 20 do Projeto de Lei nº 2.009/1998,

apresentado pelo presidente daquele grupo de trabalho, Deputado Sebasti-

ão Navarro Vieira, a esta Casa Legislativa. Já no encerramento daquela

legislatura, o projeto foi arquivado, nos termos regimentais, mas posterior-

mente desarquivado e reapresentado, já então sob o nº 53/1999. Esse pro-

jeto ainda se encontra em tramitação e, a meu ver, não tem recebido desta

Casa Legislativa a atenção que merece.

O projeto se desdobra em duas partes: a primeira, relativa à redação das

leis, que nesse aspecto seguiria o modelo federal, e a segunda, referente à

consolidação da legislação. Não me sinto em condições de tratar da primeira

parte, por isso deter-me-ei aos aspectos da segunda parte desse projeto de lei.

Como disse, a opção do grupo parlamentar – coordenado pelo Depu-

tado Sebastião Navarro Vieira, tendo como relator o Deputado Wanderley

Ávila – que chegou à aludida proposta pressupunha que o instituto da con-

solidação teria natureza administrativa, mas também, talvez pela própria

fonte de sua formulação, propugnava pela parceria entre os Poderes

Legislativo e Executivo nesse trabalho de consolidação.

É preciso registrar também um dado da realidade política mineira na-

quele momento e, quero crer, ainda hoje: o de que a matéria em si, seja a

relativa à redação, seja, sobretudo, a referente à consolidação, não tem sido

objeto de preocupação relevante no âmbito do Poder Executivo, nem

tampouco no âmbito político do Poder Legislativo. Também a articulação

dos Poderes com vistas a esse objetivo não se manifestou como um ele-

mento de preocupação e, menos ainda, de priorização política.

Assim, ao longo dos trabalhos do grupo técnico, e não obstante os

esforços dos coordenadores parlamentares, não foi possível discutir com

representantes do Executivo mineiro a prioridade da temática e os cami-

nhos para viabilizar a proposta. Por isso também foi necessário estabele-

cer a compulsoriedade da parceria entre esses Poderes no próprio proje-

to de lei, de maneira que se prestigiasse a importância do papel do Execu-
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tivo na tarefa, não só como homologador final do resultado dos traba-

lhos, mas, sobretudo, por ser ele o Poder, especialmente no âmbito esta-

dual, que mais aplica a legislação. Nessa seara, é imprescindível conhecer a

interpretação que a administração pública dá à eficácia e à vigência de

normas na esfera do Estado.

Essa proposta também visou assegurar a legítima e desejável participa-

ção da Assembléia Legislativa nesse processo, em igualdade de condições

com o Poder Executivo, como exigido pelo princípio constitucional da

harmonia entre os Poderes.

É interessante notar que o projeto é de 1997, e a Lei Complementar nº

95, que é de 1998, na sua concepção original, não era tão explícita quanto

passou a ser a partir da alteração processada pela Lei Complementar nº

107, de 2001, naquilo que se relaciona com o concurso fundamental do

Poder Legislativo no processo de preparação da consolidação, com o

chamamento do Congresso Nacional para discutir e aprovar o projeto

ou os projetos de consolidação. Esse modelo, ainda em discussão nesta

Casa Legislativa, parece ter respaldo jurídico constitucional na autonomia

que a Constituição Federal confere aos Estados na organização e

normatização do seu processo legislativo, observados, obviamente, os

princípios constitucionais desse processo.

Não nos parece que a superveniência de lei complementar federal regu-

lamentando o parágrafo único do art. 59 da Constituição de 1988 iniba a

iniciativa da Assembléia Estadual de regulamentar, diferentemente do mo-

delo federal, o instituto da consolidação. Obviamente que este fórum técni-

co, com os subsídios trazidos pelos ilustres conferencistas, poderá suscitar

novamente essa discussão na esfera do processo legislativo. Entretanto,

mantenho a convicção acerca da compatibilidade do modelo local com o

ordenamento constitucional brasileiro.

O projeto em questão resultou de um grupo de trabalho que elaborou

proposta administrativa na Assembléia Legislativa, a qual pressupunha a
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existência de quatro possibilidades de textos ou institutos ligados ao nosso

tema. Primeira, a coletânea, como mera coleção de textos legais acerca de

mesmo tema. Segunda, a sistematização, como etapa fundamental para todo

o processo de consolidação, independentemente da natureza jurídica que a

lei lhe confira, e que consistiria no seguinte trabalho: a) a partir do levanta-

mento e da reunião, em coletânea, dos textos normais atinentes à mesma

temática, far-se-ia análise de toda a legislação constitucional e

infraconstitucional, federal e estadual, sobre aquele tema superveniente à

edição da norma sob análise, objetivando a verificação da revogação ex-

pressa ou tácita de dispositivos à luz daqueles outros de superior hierarquia

e posterior edição; b) a fundamentação dessa conclusão; e, por fim, c) a

reprodução do texto tido por vigente.

Esse trabalho não é simples, mas é necessário e até imprescindível para se

chegar à terceira possibilidade, a de consolidação, seja ela entendida como obje-

to de processo legislativo ou apenas de ato administrativo. O resultado seria a

proposição de consolidação, que revelaria num único texto todas as disposições

normativas em vigor e devidamente harmonizadas, visando racionalizar a es-

trutura do texto único e facilitar, portanto, a sua aplicação pelos destinatários.

A última possibilidade, a de codificação, seria necessariamente submetida

a um processo legislativo normal e permitiria a apresentação de emendas a

alterarem, substancialmente ou não, o conteúdo da própria norma, afastan-

do-se, portanto, da idéia de consolidação, em face dessa específica possibi-

lidade de inovar no mundo jurídico.

A idéia de parceria dos Poderes Legislativo e Executivo nesse projeto se

consubstancia na indicação, pelos chefes de ambos os Poderes, de mem-

bros designados entre parlamentares e secretários de Estado a comporem

o que, no projeto, se chama de Grupo Governamental de Consolidação,

que seria o grupo de parceria política entre os dois Poderes.

Obviamente que esse grupo não detém, na prática, condições materiais e

temporais de elaborar estudos, senão de tomar decisões políticas a respeito
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da matéria. Uma dessas decisões seria a eleição e a priorização de temas a

partir dos quais seria iniciado o processo de consolidação. Eleitos e

priorizados esses temas, a tarefa passaria aos chamados Grupos Técnicos

de Trabalho, compostos paritariamente de representantes indicados pelo

presidente da Assembléia e pelo governador do Estado.

A cada grupo técnico caberiam as tarefas de: a) promover a sistematiza-

ção a partir da coletânea dos textos a respeito do tema escolhido; b) sub-

meter o respectivo relatório de sistematização ao grupo governamental,

que, aprovando-o – lembro novamente que a composição é paritária, por-

tanto exige e enseja negociação –, remetê-lo-ia ao governador do Estado

para publicação do texto consolidado.

Poderiam, ainda, tanto o grupo de trabalho propor como o grupo go-

vernamental acatar o encaminhamento à Assembléia – e esse detalhe é im-

portante, porque, se se tratar de matéria privativa, é preciso que haja o

beneplácito do governador do Estado – de um projeto de lei de codificação

daquela matéria, consideradas, para tanto, a conveniência e oportunidade

ajuizadas pelo chefe do Poder Executivo estadual.

Além disso, como há matérias legislativas que são de iniciativa privativa

do Poder Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas do

Estado, também prevê o projeto que, nessas hipóteses, além dos Poderes

Legislativo e Executivo, também o Poder Judiciário e essas duas instituições

devam ser chamados a participar dos grupos governamental e técnico nas

discussões atinentes a matéria de sua iniciativa, concorrente ou privativa,

assegurando-se, assim, que a parceria alcance todos os interessados.

A idéia parece muito boa. A sua viabilidade política, entretanto, ainda é

uma interrogação. Entendo não ser possível que a Assembléia Legislativa

fique além ou aquém desse modelo, que é desafiador, pelo que exige de

decisão política quanto à relevância da matéria a se priorizar no campo dos

interesses do Estado e da sociedade. É certo, por outro lado, que a execu-

ção desse modelo se sujeita, em face das vicissitudes das relações políticas, a



80

avanços e retrocessos, como se tem verificado desde que o assunto tem

sido tratado nesta Casa, inicialmente no âmbito técnico e, posteriormente,

no âmbito político.

O desafio é sensibilizar aqueles que detêm o poder de decisão para que

contribuam para o avanço desse trabalho. O próprio fórum técnico que se

realiza nestes dias revela, sem dúvida alguma, um passo a mais nessa tenta-

tiva. Oxalá possa sensibilizar, com seus subsídios, com seus chamamentos,

os deputados e os membros da administração pública do Poder Executivo,

para não necessariamente aprovar o que está proposto, mas para debater,

com a importância que merece, o instituto da consolidação, não como pa-

nacéia dos problemas nacionais e estaduais, mas, sim, como uma efetiva

possibilidade de democratizar o acesso dos destinatários das normas a elas

próprias, a seu conhecimento, a sua interpretação e a sua aplicação.
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A Consolidação como Objeto da Técnica Legislativa

Natália de Miranda Freire
Professora de Direito da UFMG

Considerações preliminares

Ao iniciar o tratamento do tema “A Consolidação como Objeto da Téc-

nica Legislativa”, reporto-me às palavras de Tércio Sampaio Ferraz Jr.:

“Vamos falar do discurso das leis, do discurso dos Códigos, da

norma como discurso. As considerações que se seguem têm uma

correspondência com o discurso que estabelece a norma, que

não deve ser entendido apenas como o discurso legislativo, pois é

mais amplo. [...]”. 1

No Direito brasileiro, a consolidação das leis é, sem dúvida, objeto da

técnica legislativa, pela razão primeira de estar prevista, no parágrafo único

do art. 59 da Constituição da República, como um dos atos a serem disci-

plinados na lei complementar nele requerida, que veio a ser a Lei Comple-

mentar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998 – resultante do Projeto de Lei

Complementar nº 123/1989, originário da Câmara dos Deputados –, alte-

rada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001, que se originou

do Projeto de Lei Complementar nº 23/1999, de iniciativa presidencial.

Com efeito, dispõe o parágrafo citado, que se insere no artigo que relaci-

ona as espécies normativas cuja elaboração se compreende no processo

legislativo:

1 FERRAZ JÚNIOR, T. S. Direito, retórica e comunicação: subsídios para uma pragmática do
discurso jurídico.  São Paulo: Saraiva, 1973, p. 77.
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“Art. 59. ...

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração,

redação, alteração e consolidação das leis.” (grifo nosso).

Não decorresse do comando constitucional a caracterização dos procedi-

mentos de consolidação como afetos à técnica legislativa – da mesma forma

que os de elaboração, redação e alteração das leis –, aquela decorreria do fato de

a consolidação, segundo o modelo que veio a ser adotado na legislação brasilei-

ra, consistir em exame, triagem, seleção e posterior reunião de leis em coletâne-

as, observados critérios preestabelecidos, com o objetivo de depurá-las de dis-

posições não mais vigentes ou de flagrantes impropriedades formais.

Além da consolidação, que é tema deste estudo, a Lei Complementar

nº 95, de 1998, contém normas sobre a elaboração, redação e alteração

das leis.

A elaboração da lei é um processo que se inicia antes mesmo da sua reda-

ção e envolve reflexão sobre a matéria a ser tratada. A respeito dessa fase de

concepção da lei, deve-se assinalar que hoje a doutrina recomenda – e a pró-

pria legislação brasileira prevê – que se leve em consideração a chamada check

list, em que são feitas indagações quanto à necessidade do ato normativo, à

conveniência ou à oportunidade de sua elaboração, à sua identificação entre as

espécies normativas, aos seus resultados ou reflexos na sociedade.

Nessa primeira etapa, é imprescindível a participação popular, assegura-

da na Constituição da República não apenas no que se refere à possibilidade

de apresentação de projetos de lei, desde que cumpridos os requisitos cons-

titucionais, como número de subscritores e percentuais que garantam a

representatividade da iniciativa, mas também quanto à presença dos cida-

dãos em audiências públicas regionais, à exteriorização de suas reivindica-

ções ou aspirações, sob a forma de petição, reclamação ou queixa contra

ato de autoridade pública, ou à manifestação de sua vontade por outros

instrumentos, como o plebiscito e o referendo.
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A redação é a tarefa material de confecção, de montagem, de estruturação

do texto legal. No exercício dessa atividade, o legislador deve-se ocupar do

adequado emprego das palavras, da articulação do texto, da sua divisão, da

sua sistematização, cuidando, enfim, de todos os aspectos relacionados com

a formalização da vontade legislativa.

A alteração das leis é decorrência da própria evolução da sociedade. A lei

pode vigorar por muito tempo, mas não é imutável ou eterna, devendo ser

modificada segundo a necessidade e observados procedimentos que visem

preservar, tanto quanto possível, a clareza, a precisão e a unidade do seu

texto, suprindo lacunas e desfazendo ambigüidades que possam compro-

meter o sentido das suas disposições.

Quando o número incontrolável de leis e seu caráter fragmentário, de-

corrente sobretudo de suas constantes alterações, passam a representar ameaça

à própria segurança jurídica, recorre-se à consolidação, o último dos atos

previstos no parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal como ob-

jeto da lei complementar nele requerida.

De fato, a multiplicidade de leis que coexistem no ordenamento jurídico

brasileiro, muitas vezes redigidas de forma lacunosa, obscura ou ambígua

ou revestidas de caráter fragmentário, em face de sucessivas alterações que

incidem ou repercutem no seu texto, causa apreensão ao jurista e deveria ser

alvo de profunda reflexão por parte do legislador.

Diz Pinto Ferreira: “Há mesmo uma inflação legislativa, excesso de leis,

que tem aconselhado inclusive o uso da cibernética jurídica.” 2

Quanto ao intérprete, vê-se diante de um impasse: “Saber qual a [lei] que

desapareceu da cena jurídica e qual a que assumiu o papel da que se foi.” 3

2 FERREIRA, P. Técnica legislativa como a arte de redigir leis. Revista de Informação
Legislativa, Brasília, v. 23, n. 89, p. 169-198, jan./mar. 1986, p. 170.

3 MORAES, A. de. A má redação de nossas leis.  Revista dos Tribunais, São Paulo,  n. 762, abr.
1999, p. 778.
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Já na monarquia portuguesa, em razão desse mesmo impasse, foram

elaboradas as Ordenações, a respeito das quais diz Oscar Vieira da Silva:

“[...] como se sabe, são as compilações das antigas leis portuguesas, feitas

com o objetivo não só de as reunir em um corpo único, mas também de

as tornar mais claras, evitando incoerências e contradições. [...].

Segundo nos informa o prefácio das Ordenações Afonsinas, a pri-

meira dessas compilações, as leis portuguesas que vigoravam até

o fim do século XIV haviam se multiplicado, criando dúvidas e

embaraços entre advogados e juízes. Por isso, e visando a torná-

las mais claras, acessíveis e principalmente mais conhecidas, inú-

meras vezes requereu-se a, diríamos hoje, ‘consolidação’ delas [...]”.4

Formas de reorganização das leis no Direito comparado

No Direito comparado, variadas fórmulas de limpeza e reorganização

do ordenamento jurídico têm sido adotadas.

No Direito Constitucional italiano, é prevista delegação legislativa para a re-

dação, em texto único, de normas contidas em vários textos da mesma nature-

za, mas expedidos em momentos diversos. Há, entretanto, diferença funda-

mental entre textos únicos delegados, caso em que existe a faculdade não só de

coordenação, mas também de modificação, de integração e, eventualmente, de

interpretação autêntica, e texto único de mera coordenação, ou seja, de simples

compilação, no qual a força de lei das normas singulares, nele reunidas, perma-

nece sempre ancorada às leis das quais as mesmas normas são tiradas. 5

José Héctor Meehan observa que um dos fatores que incidem de forma

decisiva na eficácia dos atos legislativos é o grau de conhecimento real, pleno

4 SILVA, O. V. da. Para uma história da Justiça Militar: o “crime militar” no Regimento da
Guerra. Portugal, séc. XIII. O Alferes. v. 12, n. 43, out./dez. 1994,  p. 60.

5 PERGOLESI, F. Diritto Costituzionale. 15ª. ed. Padova: Antonio Milani, 1972, v. 1, p. 317.
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e seguro que de suas disposições tenham os particulares e os próprios agentes

públicos encarregados de aplicá-las e velar por seu cumprimento.

Ressalta que, entre os diversos tipos de compilações ou coleções legislativas

que se publicam, devem-se distinguir: a) as de caráter geral, que tendem a

incluir todos os atos legislativos editados, qualquer que seja sua temática ou

matéria, das de caráter especial, que somente se ocupam dos atos legislativos

referentes a determinada matéria; b) as que incluem todos os atos legislativos

elaborados até determinado momento, estejam ou não em vigor, das que incor-

poram somente os vigentes a partir da data da sua publicação; c) as efetuadas

circunstancialmente, cuja continuidade, por conseguinte, não esteja prevista, das

que pretendem assumir um caráter permanente, por serem realizadas com a

previsão de atualização futura. Estas últimas, por sua vez, poderão ser fechadas,

isto é, somente passíveis de atualização, posteriormente, por “agregação” de

outros corpos (tomos, fascículos, etc.), ou abertas, quando estiverem elabora-

das de tal maneira que sua atualização possa realizar-se por “integração” (in-

trodução do novo material no corpo originário da compilação).6

Belkys Vethencourt Velazco observa que, por meio da consolidação,

podem ser alcançados os seguintes objetivos:

1. Combinar ou refundir todas as leis com suas respectivas alterações, o

que é mais importante ainda nos ordenamentos jurídicos em que somente

se publica o texto da reforma e, não, o reformado.

2. Renumerar seções, capítulos ou artigos e alterar as remissões, quando

necessário.

3. Excluir do texto consolidado as normas que não estejam em vigor

por desatualizadas, inconstitucionais ou derrogadas implicitamente, man-

tendo-se, no entanto, as prescrições que não tenham sido aplicadas por

inocorrência, na prática, dos fatos nelas previstos.

6 MEEHAN, J. H. Teoría y técnica legislativas. Buenos Aires: Depalma, 1976, p. 99.
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4. Eliminar as disposições transitórias que já não tenham eficácia.

5. Dividir os artigos demasiadamente longos ou estruturá-los em pará-

grafos, sem alterar a ordem das palavras.

6. Atualizar nomes de departamentos, órgãos, instrumentos normativos, etc.

7. Corrigir, quando necessário e possível, o modo, o tempo e a voz dos

verbos.

8. Reordenar, mediante um sistema de classificação lógica, as leis ou parte

de leis que, por similitude de objeto, devam estar reunidas, com o que se

eliminam as leis duplicadas.

9. Simplificar leis que tenham sido originalmente redigidas em linguagem

obscura.

10. Ajustar os procedimentos de consolidação da legislação aos meios

informáticos.

A autora cita o exemplo do Canadá, em que, a cada período de dez

anos, é promovida a fusão de todas as normas referentes ao mesmo assun-

to. É um trabalho feito por funcionários, que se valem da informática e

preparam o que na Itália se conhece como texto único, com proposições

de, por exemplo, novas normas para eliminar as lacunas ou as contradições,

seguindo-se a apreciação dessa reforma pelo órgão legislativo, como se

fosse uma nova lei. 7

Normatização da técnica legislativa no Brasil

Anteriormente à edição da Lei Complementar nº 95, de 1998, a redação

de projetos de lei e de outros atos normativos obedecia à legislação de

âmbito restrito ou se regia por normas não escritas ou praxes adotadas em

Casas Legislativas.

7 VELAZCO, B. V. Manual de técnica legislativa. Caracas: Banco Central de Venezuela, 1993,
p. 177-181.
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Registram-se, no Estado de Minas Gerais, o Decreto nº 12.602, de 29 de

abril de 1970, que “estabelece sistemática para a elaboração de documento

normativo do Poder Executivo”, e o Decreto nº 12.747, de 16 de maio de

1970, que “dispõe sobre a consolidação da legislação estadual”.

Consultados os textos constitucionais vigentes nos Estados, verifica-se

que a maioria deles prevê a edição de lei complementar que discipline a

técnica legislativa e, por conseguinte, a consolidação das leis.

Nos Estados que não contêm previsão de lei complementar relativa à

matéria, entende-se que a técnica legislativa deva ser objeto de lei ordinária. É

o caso de Minas Gerais, em que já existe proposta de regulação da matéria,

consubstanciada no Projeto de Lei nº 53/1999, de autoria do Deputado

Sebastião Navarro Vieira, o qual, seguindo os parâmetros da Lei Comple-

mentar nº 95, de 1998, mas adequando a matéria, quando necessário ou con-

veniente, a peculiaridades do processo legislativo estadual, “dispõe sobre a

elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado de Minas Gerais.”8

O Decreto nº 4.176, de 28 de março de 20029 , estabelece normas e dire-

trizes para a elaboração, a redação, a alteração, a consolidação e o encaminha-

mento ao presidente da República de projetos de atos normativos de com-

petência dos órgãos do Poder Executivo Federal, e dá outras providências.

O mencionado decreto revogou o de nº 2.954, de 29 de janeiro de 1999,

e os decretos que o alteraram: os de nºs 3.495, de 30 de maio de 2000;

3.585, de 5 de setembro de 2000; 3.723, de 10 de janeiro de 2001; e 3.930,

de 19 de setembro de 2001.

Codificação e consolidação

Ao lado da consolidação, que se caracteriza pela “coleta, conjugação e siste-

matização formal das leis em vigor, sem alterações substanciais”, registra-se a

8 MINAS GERAIS. Diário do Legislativo. Belo Horizonte, 4 mar. 1999, p. 20, col. 1.

9 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Brasília, 1.º abr. 2002, Seção 1, p. 1.
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codificação, que consiste na “unificação das normas relativas a determinada

matéria, com reforma substancial da disciplina até então existente, inovando no

ordenamento jurídico”. 1 0

O código disciplina, de forma inovadora, matérias que se correlacionam,

por pertencerem a uma determinada área do Direito, e que são organizadas

e sistematizadas segundo critérios preestabelecidos, diversos dos observa-

dos na elaboração de determinados atos que impropriamente se denomi-

nam códigos.

É o que assinala Caio Mário da Silva Pereira:

“A feitura de um Código não é apenas a reunião de disposições

legais, relativas a determinado assunto. Exige um trabalho mais

amplo, subordinado a uma técnica mais apurada. Codificar o

direito é coordenar as regras pertinentes às relações jurídicas de

uma só natureza, criando um corpo de princípios, dotados de

unidade e deduzidos sistematicamente. É o que se observa no Códi-

go Civil, no Código Penal, nos Códigos de Processo. [...] É

inexata a expressão para designar a legislação especial sobre águas

ou minas (Código de Águas, Código de Minas), para denomi-

nar as regras regulamentares da caça ou da pesca (Código de

Caça, Código de Pesca), para indicar os preceitos específicos

do trânsito de veículos motorizados e o tráfego pelas estradas

(Código Nacional do Trânsito). [...] Não há cogitar de Código

onde falta espírito de sistema e dedução científica e harmônica

de princípios.” 1 1

Exatamente em razão de o código não se restringir a um único assunto,

mas constituir “um corpo de princípios, dotados de unidade e deduzidos

10 PAGANO, R. Notas sobre as formas de simplificação e de reorganização da legislação em
alguns países europeus. Revista Legislação, n. 18, 1997. Disponível em:  http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Consolidação/Rel_2.htm.

11 PEREIRA, C. M. da S. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1991, v. 1, p. 58.
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sistematicamente”, a Constituição Federal veda, no § 4º do art. 64, que ao

projeto a ele relativo seja atribuída tramitação em regime de urgência.

Segundo o princípio consignado no inciso I do art. 7º da Lei Complemen-

tar nº 95, “excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto”.

O citado princípio não é desatendido no procedimento de consolidação

pelas seguintes razões: a) cada projeto de lei de consolidação visa integrar,

num único diploma legal, todas as leis pertinentes à mesma matéria; b) a con-

solidação da legislação federal, constituída, como resultado do mencionado

procedimento, pela reunião de todas as leis federais em codificações e con-

solidações, integradas por volumes contendo matérias conexas ou afins,

não estará adstrita a um único objeto, pois, à semelhança dos códigos, as

consolidações, por sua própria natureza, não se limitam ao tratamento indi-

vidualizado ou especial de determinado assunto ou setor de atividade.

A modalidade de consolidação de que trata a Lei Complementar nº 95,

de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 2001, não

envolve alteração de mérito, obedecendo, portanto, a procedimento distin-

to do aplicável à codificação.

Alterações admissíveis no procedimento de consolidação

A menção à possibilidade de novas divisões no texto legal base remete-

nos aos princípios da própria Lei Complementar nº 95 a respeito da articu-

lação dos textos legais e à obtenção de ordem lógica na sua redação, consi-

derado o artigo como unidade básica e, portanto, como o ponto de partida

de qualquer divisão ou agrupamento de que se utilize o legislador.

Em geral, nos textos de maior extensão e complexidade, como é o caso

dos textos consolidados ou codificados, a necessidade de sistematização

exige, conforme o caso, que os artigos se agrupem em seções, que podem

subdividir-se em subseções; as seções, em capítulos; estes, em títulos; estes,
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em livros; estes, ainda, em partes (parte geral e parte especial, ou – de uso

menos freqüente – parte primeira, parte segunda, etc.).

Deve-se observar que, conforme necessário, a identificação de qualquer

dos agrupamentos citados pode ser seguida da denominação disposições pre-

liminares, disposições gerais, disposições finais ou disposições transitórias.

Assinala Gilmar Ferreira Mendes:

“Embora o legislador disponha de uma margem relativamente

ampla de discricionariedade para eleger os critérios de sistemati-

zação da lei, não pode subsistir dúvida de que esses critérios de-

vem guardar adequação com a matéria regulada. [...] A natureza e

as peculiaridades de cada disciplina jurídica têm influência decisi-

va sobre o modelo de sistematização a ser adotado [...]”1 2

O procedimento de consolidação admite diferente colocação e numera-

ção dos dispositivos consolidados, diversamente do que se verifica no pro-

cedimento de alteração das leis quanto à numeração de artigo e de unidades

superiores a este, dado o disposto no art. 12, III, “b”, da Lei Complemen-

tar nº 95, com a redação dada pela Lei Complementar nº 107:

“Art. 12. ...

III – [...]

b) é vedada, mesmo quando recomendável, qualquer renumeração

de artigos e de unidades superiores ao artigo, referidas no inciso

V do art. 10, devendo ser utilizado o mesmo número do artigo

ou unidade imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas,

em ordem alfabética, tantas quantas forem suficientes para identi-

ficar os acréscimos.”

A própria natureza do procedimento consolidatório justifica a fusão de

disposições repetitivas ou de valor normativo idêntico, a atualização de ter-

12 MENDES, G. F. Questões fundamentais de técnica legislativa. Cadernos de Direito Cons-
titucional e Ciência Política, v. 1, n. 2, p. 36-52, jan./mar. 1993, p. 41-42.
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mos, de expressões e de valores monetários, a eliminação de ambigüidades

decorrentes do mau uso do vernáculo, a homogeneização terminológica

do texto, a supressão de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Su-

premo Tribunal Federal, ou não recepcionados pela Constituição Federal, e

a declaração expressa de revogação de dispositivos implicitamente revoga-

dos por leis posteriores.

As alterações que visem à eliminação de ambigüidades e à atualização e

homogeneização terminológicas do texto dizem respeito à redação das dispo-

sições normativas, na qual devem ser atendidas as exigências de clareza e preci-

são, segundo as normas estabelecidas no art. 11 da Lei Complementar nº 95.

A propósito das mencionadas exigências, lembra-se, a título de ilustra-

ção, proposta de alteração, acompanhada de justificativa, formulada por

Rui Barbosa, no Parecer sobre a Redação do Código Civil, quanto à reda-

ção do inciso II do dispositivo identificado como art. 264:

“Art. 264. Ter-se-á por não escrita a convenção ou a cláusula:

...

II. Que contrarie qualquer disposição deste Código, rigorosamente

obrigatória.”

Foi a seguinte a redação proposta pelo notável jurista para o inciso II:

“Que contravenha disposição absoluta da lei.”

A justificativa apresentada foi a seguinte:

“1 – Rigorosamente obrigatória. Toda lei é rigorosamente obrigatória, ou não

será lei. [...] Não sei, pois, onde se foi buscar a distinção, implícita no

texto deste artigo, entre leis rigorosamente e leis não rigorosamente

obrigatórias. Todas, sendo leis, obrigarão, e com o mesmo rigor.

Não importa que, a par das leis imperativas, haja as leis permissivas.

A distinção entre umas e outras é puramente exterior, verbal. [...]”1 3

13 BARBOSA, R. Parecer sobre a redação do Código Civil. Rio de Janeiro: Ministério da
Educação e Saúde, 1949, v. 29, t. 1,  p. 121.
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Não há melhor ilustração do que representa, no texto legal, o uso inade-

quado ou desnecessário de termos ou expressões. Segundo prescreve a Lei

Complementar nº 95, como norma para obtenção de clareza, deve-se evi-

tar o uso de adjetivação dispensável. O mesmo deve ser dito quanto ao

emprego de advérbios inúteis.

Há casos em que a própria natureza da matéria exige adjetivação. No

Código Penal, por exemplo, nas expressões motivo fútil, motivo torpe, violenta

emoção, identificadoras de circunstâncias que definem o crime como qualifi-

cado ou como privilegiado, os adjetivos “fútil”, “torpe” e “violenta” são

indispensáveis.

É preciso saber distinguir, pois, as situações em que a palavra é dispensável

das que a exigem para complementação ou integração do sentido do texto.

Fundamentação da supressão ou da revogação de dispositivos

A disposição do § 3º do art. 13 da Lei Complementar nº 95, reproduzida

no § 1º do art. 27 do Decreto nº 4.176, de 2002, exige que sejam expressa

e fundadamente justificadas, com indicação precisa das fontes de informa-

ção que lhes serviram de base:

a) a supressão de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Supremo

Tribunal Federal;

b) a indicação [termo substituído no Decreto nº 4.176, de 2002, por “su-

pressão”] de dispositivos não recepcionados pela Constituição em vigor;

c) a declaração expressa de revogação de dispositivos implicitamente

revogados por leis posteriores.

A declaração expressa de revogação de dispositivos de leis temporárias

cuja vigência tenha expirado é providência prevista apenas no decreto, sen-

do, portanto, só por este incluída entre as providências a serem expressa-

mente fundamentadas.
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O art. 48 do decreto discrimina as espécies de dispositivos ou os atos a

serem indicados na justificação básica das alterações efetuadas:

a) o dispositivo da lei posterior que revogou expressamente a lei anterior;

b) o dispositivo da lei posterior que estaria em conflito com a lei anterior,

revogando-a implicitamente;

c) o dispositivo da Constituição em vigor que estaria em conflito com a

lei anterior, revogando-a implicitamente;

d) a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a

inconstitucionalidade ou a revogação de dispositivo de lei;

e) a resolução do Senado Federal que suspendeu a execução de lei na

forma do art. 52, X, da Constituição;

f) as medidas provisórias ainda não convertidas que tratam da matéria

consolidada.

Verifica-se que, em princípio, a consolidação consiste na reunião de leis

em texto único – a matriz de consolidação –, sem alteração de mérito.

Isso não significa, no entanto, que, no decorrer do trabalho de consolida-

ção, deixe de ocorrer dúvida quanto a envolver ou não exame de mérito na

modificação de determinados termos ou expressões constantes de disposi-

tivos legais, pois não é rara a ocorrência de situações em que alterações

efetuadas no texto com o objetivo único de correção de forma impliquem

mudança de conteúdo.

No que se refere à admissibilidade de supressão, do texto consolidado,

de dispositivos não recepcionados pela Constituição, ou de revogação ex-

pressa de dispositivos tacitamente revogados, deve-se considerar a eventu-

alidade de a questão não ser passível de solução no âmbito político-legislativo,

mas demandar pronunciamento judicial, por requerer exame jurídico de

maior complexidade ou profundidade.

Assim, somente quando a questão não ensejar dúvida ou polêmica, mas

se tiver como certo, sem maior indagação, que determinada disposição le-
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gal não foi recepcionada pela Constituição ou foi tacitamente revogada por

legislação posterior, poderá o consolidador proceder à sua supressão, fun-

damentando a providência adotada.

Continuidade normativa das disposições consolidadas

Extrai-se da exposição de motivos que acompanha o projeto de lei com-

plementar, de iniciativa do presidente da República, do qual resultou a Lei

Complementar nº 107, de 2001, que veio a alterar a Lei Complementar n°

95, de 1998:

“[...]

Adota-se, a esse respeito, a orientação que o Supremo Tribunal

Federal traçou para a questão da continuidade normativa em

matéria de medidas provisórias, segundo a qual a reedição de

medida provisória que não tenha sido apreciada ainda pelo Con-

gresso não importa em solução de continuidade dos comandos

normativos albergados pela medida (cfr. ADIn 691 – TO, Rel.

Min. Sepúlveda Pertence, in DJU de 19/6/92). Assim, não have-

ria novação normativa com a integração das leis consolidadas no

novo diploma aglutinador dos demais.

Na perspectiva estritamente técnico-jurídica, inexiste óbice algum

ao reconhecimento da continuidade normativa de dispositivos

consolidados. Com efeito, é proposição corrente da moderna

doutrina constitucional a ausência de uma identidade entre texto

(disposição literal de lei) e norma (sentido ou significado da dis-

posição em que se veicula o comando ou a vontade legislativa)

(cfr. Canotilho, op. cit. pp. 211 e s.). Nesse sentido, o enunciado

literal de determinada disposição somente após a mediação da

interpretação alcança a condição de norma jurídica e pode vir a

ser aplicado na decisão de um caso concreto. Com isso, o cum-
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primento da imposição constitucional de consolidação das leis

deve ater-se à preservação de seu conteúdo normativo e não

antes à reprodução literal de seu complexo lexical ou proposicional.

Uma vez preservada essa esfera de normatividade por meio da

consolidação das normas vigentes (mantendo-se a eficácia da nor-

ma e suprimindo apenas a vigência de seus enunciados literais), o

reconhecimento de sua continuidade normativa traduz-se em im-

posição decorrente do parágrafo único do art. 59 da Constitui-

ção Federal. [...]”1 4

Observa-se que, com a nova redação dada ao artigo que normatiza a

Consolidação da Legislação Federal, a matéria passou a ter tratamento mais

adequado e abrangente, uma vez que a Lei Complementar nº 95, de 1998,

apenas previa critérios, prazos e procedimentos para a efetivação da consoli-

dação, não mencionando as alterações admitidas nos projetos de lei de con-

solidação. Essas foram previstas, inicialmente, no Decreto nº 2.954, de 1999 –

que se antecipou, nesse caso, à própria lei – para só depois serem relacionadas

na Lei Complementar nº 107, de 2001, e finalmente, no Decreto nº 4.176, de

2002, este revogando o anterior e especificando os novos procedimentos

aplicáveis à consolidação e à revisão de atos normativos do Poder Executivo.

Procedimentos de consolidação

O art. 14 da Lei Complementar nº 95 prevê os seguintes procedimentos

de consolidação:

a) o Poder Executivo ou o Poder Legislativo procederá ao levantamento

da legislação federal em vigor e formulará projeto de lei de consolidação

de normas que tratem da mesma matéria ou de assuntos a ela vinculados,

com a indicação precisa dos diplomas legais expressa ou implicitamente

revogados;

14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL. Brasília, 15 ago. 2000, p. 16.861-16.862.
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b) a apreciação dos projetos de lei de consolidação pelo Poder Legislativo

será feita na forma do Regimento Interno de cada uma de suas Casas, em

procedimento simplificado, visando dar celeridade aos trabalhos.

A alínea “b”, supracitada, atribuiu ao Regimento Interno de cada uma

das Casas do Congresso a definição do processo legislativo a ser observa-

do em relação aos projetos de lei de consolidação, preestabelecendo, no

entanto, a apreciação destes em procedimento simplificado.

A respeito da possibilidade de determinadas matérias continuarem a ser

disciplinadas pelos regimentos internos das Casas Legislativas, não obstante

a crescente constitucionalização das normas do processo legislativo, obser-

va Raul Machado Horta:

“A constitucionalização mais ampla do processo legislativo ape-

nas faz ingressar na hierarquia normativa suprema regras indis-

pensáveis à eficácia da elaboração legislativa, e que não obteriam

o mesmo efeito na área regimental, mais sensível às acomodações

de natureza política. [...]

O Regimento perdeu, em alguns casos, a condição de fonte pri-

mária da norma, mas continua sendo o texto responsável pelo

desdobramento das normas constitucionais, na sua função de re-

levante fonte do Direito Parlamentar.”1 5

Parece-me adequada a atribuição ao regimento de cada Casa Legislativa,

pela lei complementar citada, da definição da forma a que obedecerá o

procedimento simplificado nela previsto, pois, em razão da conveniência

da agilização do trabalho de consolidação e da natureza essencialmente

procedimental das normas a ele pertinentes, afetas à dinâmica do proces-

so legislativo, não seria apropriado o tratamento da matéria na lei com-

plementar regulamentadora do parágrafo único do art. 59 da Constitui-

ção da República.

15 HORTA, R. M. Estudos de Direito Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 532.
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Por outro lado, não seria plausível a adoção de outra via, como a da

delegação legislativa ao Poder Executivo, para a efetivação do procedimen-

to consolidatório, dada a vedação constitucional de emendas ao projeto de

lei delegada cujo encaminhamento ao Legislativo, para votação única, fosse

previsto na resolução concessiva da delegação.

É importante assinalar que, além do presidente da República, têm a inici-

ativa de projetos de lei de consolidação, nos termos do § 2º do art. 14 da

Lei Complementar nº 95, com a redação dada pela Lei Complementar nº

107, a Mesa Diretora do Congresso Nacional, de qualquer de suas Casas e

qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado

Federal ou do Congresso Nacional, o que significa extensão ao caso especí-

fico das leis consolidadas, com algumas exceções, da regra geral de iniciati-

va das leis, expressa no art. 61 da Constituição da República.

Formalização dos projetos de lei de consolidação

Segundo os parâmetros que vêm sendo observados para a formalização

dos projetos de lei de consolidação a serem apreciados pelo Poder Legislativo

federal, sua apresentação é feita em duas versões: uma final, consolidada, e

uma explicativa ou justificada. A primeira contém o texto renumerado e

consolidado em sua redação final; a segunda, preservando a numeração

dos dispositivos da lei básica, considerada a matriz de consolidação, con-

tém as observações relativas à fundamentação da inserção ou da supressão

de dispositivos. O dispositivo final da lei consolidada revoga, de forma

expressa e específica, todos os dispositivos legais que tenham servido de

base para a consolidação.

A alternativa encontrada para se obter a desejável celeridade da tramitação

dos projetos de lei de consolidação foi a previsão de emendas de redação, para

a correção de possível erro material, a compatibilização, a inclusão ou a

exclusão de dispositivos ou outra alteração destinada a aperfeiçoamento

formal do texto.
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Quanto a emendas de mérito porventura apresentadas, teriam o tratamento apli-

cável a projetos de lei independentes, sujeitando-se, portanto, a igual tramitação.

Deve-se observar que, nos termos do § 6º do art. 43 do citado decreto,

uma vez constatada a necessidade de alteração de mérito na legislação vi-

gente, tal alteração só pode ser promovida mediante o encaminhamento de

projeto de lei específico e independente do projeto de consolidação.

Segundo prescrição do § 3º da Lei Complementar nº 95, repetida no art.

28 do Decreto nº 4.176, será também admitido projeto de lei de consolida-

ção destinado exclusivamente:

a) à declaração de revogação de leis e de dispositivos implicitamente

revogados ou cuja eficácia ou validade se encontre completamente prejudi-

cada; ou

b) à inclusão de dispositivos ou diplomas esparsos em leis preexistentes,

sendo revogadas as disposições assim consolidadas.

Estabelece o art. 32 do Decreto nº 4.176 que a consolidação dos decre-

tos será regida pelas normas contidas nos seus arts. 27 e 28.

A vedação contida no § 1º do art. 14 da Lei Complementar nº 95 é

reproduzida no art. 31 do Decreto: “Não serão objeto de consolidação as

medidas provisórias ainda não convertidas em lei”.

O decreto trata, no art. 29, da matriz de consolidação, considerando-a

como a lei geral básica, à qual se integrarão os demais atos normativos de

caráter extravagante que disponham sobre matérias conexas ou afins àquela

disciplinada na matriz, e, no art. 30, veda que leis complementares e leis

ordinárias sejam consolidadas em uma mesma matriz.

O Decreto nº 2.954, de 1999, revogado pelo Decreto nº 4.176, de 2002,

apontava como justificativa dessa última vedação a diversidade de quórum

de aprovação.

É conveniente acentuar que, na hipótese de ato recepcionado pela Constituição,

sua identificação formal – por exemplo, lei complementar ou, simplesmente, lei –

nem sempre coincide com o novo status jurídico que lhe advém do fenômeno da

recepção, e essa circunstância deve ser considerada pelo consolidador.
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Consolidação por inserção

O art. 25 do Decreto nº 4.176, de 2002, contém norma segundo a qual

o projeto que alterar significativamente ato normativo em vigor conterá, ao

final de seu texto, artigo que determine a republicação desse com as modi-

ficações nele efetuadas desde o início da sua vigência.

Observa-se que a providência prevista no citado dispositivo já fora ado-

tada, por exemplo, em relação à Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

que “dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da

União, das autarquias e das fundações públicas federais”, sucessivamente

alterada pelas Leis nºs 8.162, 8.216 e 8.270, de 1991; 8.460, de 1992; 8.647,

8.688 e 8.745, de 1993; 9.292, de 1996; 9.515, 9.525 e 9.527, de 1997; e pela

Medida Provisória nº 1.463-23, de 1998.

A publicação consolidada da Lei nº 8.112, de 1990, que atendeu ao dis-

posto no art. 13 da Lei nº 9.527, de 1997, deu-se no Diário Oficial da União

de 18/3/1998, seção 1, p. 1.

Trata-se da consolidação por inserção, que difere da consolidação por compilação, como

se depreende, por exemplo, dos arts. 123 e 127 da Lei Complementar nº 13, do

Distrito Federal, de 3 de setembro de 1996, cujos termos são, respectivamente:

“A lei alterada será republicada com as alterações inseridas em seu texto”; “A

consolidação por compilação ocorrerá pela reunião, em um só texto e de modo

sistemático, de todas as leis esparsas sobre a mesma matéria”.

Leis não passíveis de consolidação

Deve-se assinalar que há leis não passíveis de consolidação e nelas se

incluem, em princípio, as de efeitos individuais ou concretos, as de caráter

pessoal, as orçamentárias e as temporárias.

Não obstante sejam leis em sentido formal, por emanarem do Poder

Legislativo, as leis de efeito concreto, nestas incluídas as de caráter pessoal, são,

em sentido material, atos administrativos, por se destinarem a pessoa deter-
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minada. São exemplos de leis dessa natureza as de concessão de pensões,

prêmios, promoções, etc., ou seja, as que concedem determinado benefício a

alguém. As leis de caráter orçamentário são, entre outras, as de concessão de

créditos. São leis de caráter temporário as que têm prazo fixo de vigência.

Considerando-se as leis instituidoras de órgãos, por exemplo, observa-se

que, por sua própria natureza, não devem integrar matrizes de consolida-

ção. O que se recomenda, no caso, é a menção, feita no artigo inicial do

texto consolidado que verse sobre a estrutura e o funcionamento do órgão,

à lei que o instituiu.

No trabalho de consolidação da legislação federal, vislumbrou-se, desde

o início, em relação às leis de caráter particular, a possibilidade de as maté-

rias dessa natureza serem aglutinadas em uma única lei, que revogaria as

demais, de forma que todas as pessoas e entidades por elas beneficiadas

não perdessem o benefício recebido.

Estabeleceu-se, por outro lado, no âmbito federal, que não seriam passí-

veis de consolidação os tratados e acordos internacionais, ainda que, ratifi-

cados pelo Congresso Nacional, passassem a integrar o Direito interno.

Dispositivos de leis temporárias

Às alterações admitidas nos projetos de lei de consolidação, nos termos

do citado art. 13 da Lei Complementar nº 95, com a redação dada pela Lei

Complementar nº 107, o citado Decreto nº 4.176 acrescenta a “declaração

expressa de revogação de dispositivos de leis temporárias cuja vigência te-

nha expirado” (inciso XII do art. 27), prescrevendo que os dispositivos de

leis temporárias ainda em vigor à época da consolidação serão incluídos na

parte das disposições transitórias (§ 2º do art. 27).

Deve-se observar que a lei cujo tempo certo de vigência se exaure, ou

cujo objetivo se cumpre, não pode receber o tratamento dado à lei de

caráter permanente, ou seja, àquela que “terá vigor até que outra a modifi-
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que ou revogue”, nos termos do art. 2º, caput, da Lei de Introdução ao

Código Civil (Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942).

Consulta pública e instituição de comissão de especialistas

É digna de registro a previsão, contida no art. 50 do Decreto nº 4.176, de

consulta pública, por meio da Rede Mundial de Computadores, e análise

das sugestões então recebidas da sociedade, como procedimentos anterio-

res ao encaminhamento da versão final do projeto de consolidação ao

Congresso Nacional.

Destaca-se, ainda, a possibilidade, prevista no art. 44 do Decreto nº 4.176,

de instituição de comissão de especialistas, escolhidos entre juristas de notá-

vel conhecimento sobre determinada área, para elaborar projetos de con-

solidação em matérias que exijam maior nível de especialização.

Conclusão

O minucioso tratamento dado pela legislação federal vigente à consoli-

dação das leis e de outros atos normativos, e a experiência oferecida, nesse

campo, pelo Direito comparado poderão servir de parâmetro e diretriz

para o procedimento de consolidação das leis do Estado de Minas Gerais e

certamente haverão de contribuir para que os textos legais produzidos no País

tenham a clareza, a precisão e a objetividade necessárias, permitindo aos órgãos

incumbidos dessa atividade ao mesmo tempo sistematizadora, racionalizadora

e democratizadora o cumprimento de uma exigência do próprio Estado De-

mocrático de Direito, no qual, segundo adverte Norberto Bobbio, “nada pode

permanecer confinado no espaço do mistério”, pois ao cidadão deve ser asse-

gurada a possibilidade “de colocar os próprios olhos nos negócios que lhe

dizem respeito e de deixar o mínimo espaço ao poder invisível”1 6.

16 BOBBIO, N. O futuro da democracia; uma defesa das regras do jogo.  Rio de Janeiro: Paz
e Terra, 1986, p. 84-88.
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A Multiplicidade das Leis e as Dificuldades para
os Operadores do Direito

Marcelo Leonardo
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil

Seção de Minas Gerais

Apresento aqui questões geradas no dia-a-dia da aplicação das leis, que

dizem respeito à sua interpretação, ao enorme esforço para conhecimento

da própria legislação editada nas três esferas de Governo (União, Estados e

Municípios), com sua respectiva vigência, e aos múltiplos problemas daí

resultantes para aqueles que, genericamente, são chamados de operadores

do Direito – os próprios legisladores, os juízes, os membros do Ministério

Público, os advogados, os serventuários da Justiça e todos aqueles que li-

dam com a aplicação diária das normas jurídicas.

O Brasil é um país de Direito escrito e, portanto, em geral, buscamos nas

normas editadas a solução de determinados problemas, embora na sua

aplicação e interpretação tenhamos que levar em conta os princípios funda-

mentais do Direito.

Ao tratarmos da multiplicidade de leis no Brasil, devemos começar pela

referência à Constituição da República de 1988, que hoje tem, salvo engano,

36 emendas. A legislação complementar federal, que compreende estatutos,

leis orgânicas, etc., já chegou à Lei Complementar nº 113. A legislação fede-

ral ordinária, se não estou enganado, chegou à Lei nº 10.470, sendo que essa

numeração recomeçou após a Constituição de 1946.

Um quadro feito em 1999 registrava que tínhamos no Brasil, entre leis

complementares, delegadas, ordinárias, decretos-leis, decretos de governos

provisórios e decretos legislativos, cerca de 28 mil normas, mais de 14 mil

delas de caráter geral. Isso, só no plano federal. Entre essas normas, temos os

múltiplos códigos brasileiros, tais como o Civil, o Penal, o de Processo Civil, o
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de Processo Penal, o Comercial, o Tributário, o Eleitoral e a Consolidação das

Leis do Trabalho – CLT –, além de vários outros menos conhecidos, mas

igualmente relevantes. Ademais, temos toda uma legislação complementar ex-

travagante ou especial (fora dos códigos), de origem federal.

O instituto das medidas provisórias vinha levando os operadores do Direito

à loucura. Era dificílimo saber o que estava em vigor e o que não estava. A cada

mês, havia medidas provisórias sobre o mesmo assunto com numeração dife-

rente. Atualmente, adota-se outra sistemática para a reedição: o número da

medida provisória é mantido, acrescentando-se, em seguida, o número da edi-

ção. A situação melhorou um pouco com a edição da Emenda Constitucional

nº 32, de setembro de 2001, que deu nova redação ao art. 62 da Carta Federal.

Para ilustrar as dificuldades na aplicação e interpretação de medidas provisó-

rias, cito um episódio relativo às várias reedições da Medida Provisória nº 1.571,

com reflexos na área do Direito Penal. A edição de setembro tinha uma norma

penal não incriminadora. A propósito, sempre houve debate quanto à possibi-

lidade de editar, por meio de medida provisória, norma penal incriminadora,

embora a redação original do art. 62 da Constituição não fizesse restrição quan-

to ao conteúdo da matéria legislativa das medidas provisórias.

A medida provisória a que nos referimos, no entanto, continha uma nor-

ma penal não incriminadora e foi reeditada em outubro com a mesma

norma penal. Mas, na edição seguinte, de novembro, a disposição de natu-

reza criminal foi excluída do texto. Criou-se, assim, uma situação jurídica

inusitada, porque norma de caráter penal tem aplicação para o futuro e, em

alguns casos, para o passado, isto é, aplicação retroativa. Aquela medida

provisória, mesmo modificada, tinha vigência a partir de sua última edição.

Entretanto, as edições anteriores teriam que ser aplicadas aos fatos ocorri-

dos durante sua efêmera vigência e a todos os fatos anteriores a ela, por ser

a norma mais favorável aos acusados.

No plano legislativo mineiro, feita a abstração de decretos, regulamentos,

resoluções, portarias, instruções normativas e regimentos internos, temos,
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ao lado da nossa Constituição Estadual, com 52 emendas, as leis comple-

mentares estaduais até a de nº 64 e as leis ordinárias mineiras, sendo a mais

recente, de nº 14.267, aprovada em 4 de junho de 2002. Minas Gerais tem

853 municípios. Cada um, por sua vez, possui sua lei orgânica municipal e

sua legislação ordinária municipal.

Em conseqüência de todo esse cipoal legislativo, os operadores do Di-

reito têm uma tremenda dificuldade para conhecer as leis vigentes, o que

seria elementar em sua profissão.

Há quem diga que é muito fácil e simples resolver esse problema: basta-

ria consultar na internet, no site da Presidência da República, que se encon-

trariam, no tópico “legislação”, todas as informações sobre a legislação

federal; ou bastaria visitar o site da Assembléia Legislativa mineira para co-

nhecer a estadual.

Essa pesquisa moderna, sem dúvida, pode ser feita, com algum sucesso,

nos grandes centros urbanos, onde há provedores de internet. Todavia,

cumpre lembrar, novamente, que o Estado de Minas Gerais tem 853 muni-

cípios e cerca de 300 comarcas. A Ordem dos Advogados do Brasil Seção

Minas Gerais – OAB/MG –, que presido há cinco anos, tem subseções em

141 cidades. Não conseguimos interligar todas as subseções da OAB/MG

numa intranet própria, porque não temos provedor de internet em todas as

cidades mineiras. O provedor de maior abrangência estadual, com o qual

fizemos recentemente um contrato, é o UAI, do grupo “Estado de Minas”,

presente em 102 cidades.

Como se vê, o argumento da moderna pesquisa informatizada não é

válido nem para nós, mineiros. Mais séria fica a questão se pensarmos que a

população brasileira é de cerca de 170 milhões de habitantes, enquanto o

número de internautas está na casa de 5 milhões de pessoas no País.

São muitos os problemas enfrentados pelos operadores do Direito: a

pesquisa do texto da lei; a resolução de eventual dúvida sobre a vigência da
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lei (saber se está em vigor ou não e qual a data da vigência); a ab-rogação ou

derrogação da lei; e a velha questão sobre o dispositivo final “revogam-se

as disposições em contrário”, que aparece em várias leis novas.

Atualmente há a proposta de que toda lei nova mencione, expressamen-

te, que leis ou dispositivos de lei ela está revogando. Essa proposta nada

resolverá se a lei nova estiver em conflito com uma anterior. Logo surgirá a

interpretação de que, apesar da ausência de revogação expressa, a nova lei

teria revogado a anterior.

As dificuldades decorrentes desse gigantesco quadro de atos normativos

legislativos que compõem o ordenamento jurídico brasileiro contribuem,

também, para a profusão de demandas levadas ao Poder Judiciário e para

as divergências de decisões e de jurisprudência na aplicação e interpretação

das leis. Esse mesmo quadro é responsável pela proposta de edição de

súmula vinculante de jurisprudência dos tribunais superiores da União, como

forma de suprir as deficiências de uma legislação que, muitas vezes, não se

consegue entender satisfatoriamente.

Recordo agora um caso curioso. O saudoso Professor Orlando Maga-

lhães de Carvalho, catedrático de Teoria Geral do Estado da Faculdade de

Direito da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG –, ex-reitor da

mesma universidade, mestre de sucessivas gerações na “Casa de Afonso

Pena”, sempre citava uma anedota para seus alunos sobre um livreiro inglês

que recebeu em sua loja um cidadão francês à procura de uma Constituição

da França. O livreiro inglês lhe disse que não trabalhava com publicações

periódicas.

Temos esse problema no Brasil. Hoje, um aluno de curso de Direito já

compra desatualizadas a edição de 2002 da Constituição brasileira ou a

edição de 2002 da maioria dos códigos nacionais.

Um segundo exemplo curioso aconteceu comigo no início de minha

vida profissional. Fui fazer uma audiência em processo criminal na comarca
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de Patrocínio. Seriam ouvidas várias testemunhas. Uma delas, que havia sido

intimada, não compareceu. Então, o juiz mandou buscá-la coercitivamente.

O oficial de justiça trouxe a testemunha ao fórum, e o juiz decretou sua

prisão por 15 dias. Cuidadosamente, eu disse ao magistrado: “Doutor, essa

norma da lei processual penal que o senhor está invocando para mandar

prender a testemunha faltosa já está revogada. Atualmente, a nova redação

só lhe permite aplicar uma multa”.

A falta de cuidado na elaboração legislativa é outro drama que todos nós

enfrentamos. Em 1990, houve uma situação inédita. A Lei Federal nº 8.137,

de 1990, que trata dos crimes tributários, em seu art. 18, introduziu um

artigo novo no Código Penal Brasileiro, ordenando, em seguida:

“Renumerem-se os demais”. Foi uma gritaria geral da comunidade jurídica

e forense. Até o samba-canção ficaria prejudicado, porque cita o famoso

art. 171, que trata do estelionato. O art. 171 iria tornar-se 172, e assim por

diante.

A Lei nº 8.137 é de dezembro de 1990. Felizmente, em fevereiro do ano

seguinte, o Congresso Nacional corrigiu a heresia, aprovando a Lei nº 8.176,

que revogou aquele art. 18, deixando o Código Penal com sua velha se-

qüência de artigos, conhecida até dos presos do Brasil. Se perguntarmos a

algum preso qual é o seu caso, ele responderá: “Doutor, o meu caso é um

155”. Já sabe que é um furto. Ou: “O meu caso foi um 121”, ou seja, um

homicídio.

Outra situação curiosa é a pressão feita pela televisão brasileira na elabo-

ração legislativa. Em 1998, tivemos o famoso escândalo de falsificação de

remédios. Na mesma hora, o Congresso Nacional se mobilizou e editou a

Lei nº 9.677. A ementa da lei dizia: “Transforma em crime hediondo a

falsificação de remédios”. O texto da nova lei, no entanto, não tinha ne-

nhum dispositivo efetivando o que se afirmava na ementa: o acréscimo da

falsificação de remédios na relação da lei de crimes hediondos.
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Surgiu então outra dúvida: deveríamos interpretar a nova lei pela emen-

ta? Afinal, a ementa tem ou não validade? Dois meses depois, para corrigir

a lei anterior, feita de afogadilho, editou-se a Lei nº 9.695, que, expressa-

mente, alterou a lei de crimes hediondos para incluir em sua relação a falsi-

ficação de remédios, suprindo o esquecimento anterior.

Ao lado disso, há o problema de diferenças entre vontade do legisla-

dor e vontade da lei. Na área da justiça penal no Brasil, em 2002, ocorreu

um problema complicadíssimo, que está gerando muitas discussões, em-

bora isso não tivesse sido pretendido pelo Congresso Nacional. Em julho

do ano passado, foi aprovada a Lei nº 10.259, que criou os juizados espe-

ciais federais cíveis e criminais. Essa lei diz que, para efeito dos juizados

especiais criminais federais, consideram-se pequenas infrações penais os

crimes punidos com pena de até dois anos de prisão ou multa. Para os

juizados especiais criminais estaduais, a Lei nº 9.099, de 1995, diz que

pequenas infrações são as contravenções penais e os crimes punidos com

pena de prisão de até um ano.

A nova lei federal ficou em vacatio legis até janeiro deste ano. De lá para cá,

surgiu o debate: esse novo conceito vale para a justiça estadual ou não? O

legislador não queria que valesse, pois disse: “Para os efeitos desta lei”. To-

davia, interpretando-se o novo conceito em harmonia com os princípios

constitucionais de isonomia e proporcionalidade, chega-se à conclusão de

que não se pode dar tratamento desigual para a mesma infração.

Por exemplo, se as duas leis tiverem aplicação distinta, teremos o seguinte

escândalo: se alguém praticar o crime de desacato contra um policial estadual

da Polícia Militar pode ser preso em flagrante, responder a inquérito e a pro-

cesso pelo crime de desacato. Mas, se alguém desacatar um agente da Polícia

Federal, não será preso em flagrante nem responderá a inquérito policial. A

autoridade policial federal se limitará a lavrar um TCO (termo circunstancia-

do de ocorrência) e mandá-lo para o juizado especial criminal federal, onde o

autor do desacato pode fazer uma transação penal, por exemplo, pagar uma
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multa ou doar uma cesta básica, ficando o caso encerrado sem inquérito nem

processo criminal. No entanto, a infração penal é a mesma.

Na interpretação desse dispositivo, muitos entendem que a norma se

aplica a todos os juizados especiais, estaduais ou federais. Como efeito des-

se entendimento, altera-se em muito a competência dos juizados especiais

criminais e das turmas recursais dos mesmos juizados e há significativa re-

dução na competência da justiça comum estadual e também naquela dos

tribunais estaduais. Nada disso foi pretendido pelo legislador.

Podemos citar ainda outro exemplo de inovação legislativa sem o me-

recido cuidado técnico-jurídico. Para coibir a violência doméstica, o Con-

gresso Nacional entendeu que deveria ser permitido ao juiz do juizado

especial criminal adotar medida cautelar, já possível no juízo cível, no

sentido do afastamento provisório do lar do acusado de violência do-

méstica, diante da instauração de procedimento criminal com essa acusa-

ção. Foi votada a Lei nº 10.455, de 13/5/2002, mas o texto ficou tão mal

feito que o presidente da República e o ministro da Justiça ficaram diante

de uma dificuldade: se a proposição de lei fosse vetada, diriam que o

presidente estava contra uma lei que visava combater a violência domés-

tica; se ela não fosse vetada, seria muito complicado para o Poder Judici-

ário aplicá-la. Então, o presidente optou por sancionar a proposição, mas

vetou o dispositivo relativo à vigência imediata1 , deixando incidir a regra

geral de vigência 45 dias após a publicação e comprometendo-se a enviar

ao Congresso Nacional projeto de lei para consertar as flagrantes imper-

feições da lei dentro desse prazo. No entanto, a lei está prestes a entrar em

vigor e o projeto ainda não foi enviado.

Tudo isso faz com que, do ponto de vista pragmático, consideremos a

idéia de consolidação das leis ou de sua racionalização uma boa idéia, que

pode facilitar muito a atividade dos operadores do Direito.

1 BRASIL. Mensagem n. 373, de 13/5/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 14 mai. 2002.
Seção 1, p. 4.
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No plano federal, com fundamento no parágrafo único do art. 59 da

Constituição, editou-se a Lei Complementar Federal nº 95, de 1998,

para disciplinar a consolidação e redação das leis no Brasil. Mineiramente

desconfiado, ontem, ao me preparar para esta exposição, resolvi confe-

rir se essa lei complementar está em vigor. Apurei que ela já foi alterada

pela Lei Complementar Federal nº 107, de 24/4/2001, que mudou vá-

rios de seus artigos.

Em seguida, preocupei-me com seu regulamento. Lendo artigo do

Professor e Ministro Ives Gandra Martins Filho, mestre pela UnB, um

dos teóricos brasileiros da consolidação das leis, identifiquei o regula-

mento: Decreto nº 2.954, de 29/1/1999. Fiquei ainda mais surpreso

quando descobri que ele também já fora alterado, pois atualmente vigo-

ra o Decreto nº 4.176, de 28/3/2002, que regulamenta a consolidação

das leis no plano federal.

O processo de consolidação das leis, no plano federal, portanto, está

regulado pela Lei Complementar Federal nº 95, com as alterações feitas

pela Lei Complementar Federal nº 107, e o regulamento da matéria, hoje, se

eu não estiver enganado, está contido no Decreto nº 4.176.

Em conclusão, não há como obter no Poder Judiciário a resolução singe-

la dos múltiplos conflitos a ele submetidos com o ordenamento jurídico

que temos. Continua difícil saber o que está e o que não está em vigor, o que

foi total ou parcialmente revogado. Há dificuldades até de acesso à legisla-

ção. Daí por que nos parece extremamente válido, respeitadas as limitações

próprias de um processo dessa natureza, pensar num programa de conso-

lidação da legislação, quer no plano federal, quer no plano estadual. Sem

dúvida, do ponto de vista do cotidiano da vida jurídica e forense, vai-se

facilitar a missão dos múltiplos operadores do Direito.
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A Temporalidade da Norma e o Processo de
Consolidação de Leis: Vigência, Revogação e
Direito Adquirido

Maria Coeli Simões Pires
Professora da Faculdade de Direito da UFMG

Introdução

Sob inspiração da modernidade, a idéia de ordem era conatural ao Di-

reito, visto como um conjunto lógico, sistemático e coerente de representa-

ções e de normas de conduta, a retratar a ilusão de uma sociedade homo-

gênea. Mas, já sob tal paradigma, a profusão ou inflação de leis, a fragmen-

tação da disciplina normativa, a incoerência e a obscuridade das prescrições

compunham o quadro caótico de diversos ordenamentos jurídicos.

Nesse contexto, o Brasil não é exemplo isolado ou recente do indesejável

fenômeno da inflação legislativa.

Ocorre, porém, que, hodiernamente, razões quase universais tendem a

pressionar ainda mais os sistemas normativos, por força das demandas de

inclusão e da dinâmica estimulada pela complexidade funcional da socieda-

de, pela heterogenia que esta assume e pela perspectiva aberta do Direito,

no contexto que se vem convencionando como sendo o da pós-

modernidade.

Essa lógica de pressão sobre o ordenamento sugere ou mecanismos de

racionalização para contraposição à desordem legislativa, ou mesmo um

novo perfil de Direito positivo, informado por princípios e assim dotado

da plasticidade necessária para socorrer as múltiplas e variáveis demandas

de normatização.
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Na linha da primeira alternativa, observa-se que algum tratamento espe-

cífico é dado à atividade de reorganização do ordenamento jurídico, medi-

ante a previsão de formas de simplificação e de depuração das leis,

notadamente na Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Grécia,

Itália, Espanha, Suíça e na União Européia.

Importante resenha sobre as soluções desenvolvidas pela experiência ex-

terna nos países europeus é feita por Rodolfo Pagano, sob o título “Notas

sobre as formas de simplificação e de reorganização da legislação em al-

guns países europeus”.1

É certo, igualmente, que, mais recentemente, vêm-se empenhando na

tarefa de “consolidação” a Romênia, a França, o Canadá, a Itália e o

Brasil.

Ordenamento jurídico brasileiro

Os números da pesquisa especializada sobre o ordenamento brasileiro

mostram a extensão da base normativa interna, uma exorbitância que afronta

qualquer critério de racionalidade. Quadros constantes do artigo “O

ordenamento jurídico brasileiro”, de Ives Gandra da Silva Martins Filho2 ,

revelam que há cerca de 200.000 documentos legislativos federais, dos quais

mais de 45.000 em vigor.

Esse quadro apresenta-se ainda mais preocupante se tomado sob o pris-

ma da variedade de instrumentos normativos, mais de 20 formas, cuja

compreensão só se faz possível a partir de cortes temporais tendo em vista

os paradigmas constitucionais. Ainda impõe dificuldade maior a distinta

natureza de que se revestem tais documentos em face dos comandos que

lhes constituem a fonte de validade.

1 PAGANO, R. Notas sobre as formas de simplificação e de reorganização da legislação em
alguns países europeus. Legislação, n. 18, jan./mar. 1997.

2 MARTINS FILHO, I. G. da S. O ordenamento jurídico brasileiro. Revista Virtual, n.3, jul.
1999.
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Assim, a tradição de proliferação legislativa, aliada à paradoxal omissão

do legislador em relação a questões cruciais; as peculiaridades do

ordenamento, entremeado de medidas excepcionais; a usual técnica de re-

vogação tácita, a criar incertezas; o vício da lei extravagante; as remissões

feitas de forma insuficiente, com o propósito de enovelamento da

normatividade; a ausência de prática de republicação de leis alteradas subs-

tancialmente; a ausência de efeito vinculante às decisões do Supremo quanto

às Adins; e o desconhecimento, por parte do Legislativo, do comporta-

mento do Executivo na aplicação dos comandos legislativos são fatores

que comprometem a compreensão do sistema, o que frustra sobremaneira

o ideal democrático e a materialização dos direitos, e, por que não dizer,

inviabilizam a segura e responsável atuação do Legislativo, pela falta de

domínio do universo normativo no qual intervém.

Caio Mário da Silva Pereira3  chega a dizer que a proliferação legislativa é

hoje o mais franco desmentido da presunção geral de conhecimento das

leis. E, de fato, se o próprio parlamento não pode dominar todas as pro-

víncias da normatividade, o que dizer dos cidadãos? Assim, há de se acolher

a lição do civilista no sentido de que a lei a todos obriga, mesmo àqueles que

a ignorem, não pela presunção ou ficção de conhecimento, mas pela exi-

gência do interesse da própria vida social.

No entanto, há os que identificam como razão imediata das mazelas do

ordenamento o estilo da Constituição vigente. Há quem afirme, referin-

do-se à Carta de 1988, que a solução para o caos da legislação é “jogar no

armário essa obra de copismo de esquerda”.4  Equivocada visão. Mais

que o modelo constitucional, a legislação reflete o estado da própria soci-

edade, a crise do Direito e da modernidade e a visão paradigmática do

próprio tempo.

3 PEREIRA, C. M. da S. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1994.

4 HADDAD, S. de F. Consolidação das leis federais. Marília: Universidade de Marília, [19—?].
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Tal quadro, observadas as proporções, é o mesmo que se delineia no

âmbito do Estado de Minas Gerais.

Diante da realidade nacional, é justificado, sob o pálio do paradigma do

Estado Democrático de Direito, o movimento de Brasília voltado para a

valorização da técnica legislativa como ciência e como instrumento da de-

mocracia e para a racionalização ou reorganização do ordenamento jurídi-

co, conquanto se deva colocar sob reflexão aprofundada a opção

metodológica da consolidação.

Merece também aplausos o esforço que, na esteira da União, ganha fôle-

go no âmbito de Estados como Minas Gerais.

Um novo alento à democracia se vislumbra neste momento em que a

matéria começa a ganhar importância, especialmente entre juristas, lógicos,

sociólogos, políticos e técnicos da produção legislativa. Nesse contexto, deve-

se assinalar que as decisões acerca da simplificação e da reorganização do

corpus legislativo pertencem à esfera política, mas o discurso sobre as for-

mas de simplificar é de ordem técnico-legislativa. E é, sobretudo, para os

técnicos e juristas que se apresenta o desafio maior.

Simplificação/consolidação/racionalização e o desafio

Que desafio é esse que se coloca aos que se propõem a tarefa de reorga-

nização, racionalização ou consolidação do ordenamento?

Para se aquilatá-lo, tematizando a consolidação (como a recolha, a coorde-

nação e a sistematização formal de leis em vigor, sem alterações substanciais e

como um clássico método de reorganização geral da legislação), mister se faz

recordar lição do Prof. João Baptista Vilela5 , que, referindo-se ao desconfor-

to psicológico inerente à atividade do consolidador, lembra que lhe cabe “um

fazer que suscita, nas suas expressões paradoxistas, o sonho do impossível:

5 VILELA, J. B. Da consolidação das leis civis à teoria das consolidações: problemas histórico-
dogmáticos. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 23, n. 89, p. 323-337, jan./mar. 1986, p. 333.
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formular sem produzir, reescrever sem alterar, dispor sem impor, eliminar

mas não extinguir, criar o novo e no entanto manter o velho”.

A advertência de Vilela sugere limites especiais ao consolidador, não

obstante não se possa reduzir sua atividade ao âmbito da estrita neutralida-

de, uma vez que, pressupondo interpretação, atrai a idéia de liberdade, ain-

da que restrita. Tal sorte de limitação, contudo, parece sugerir uma certa

incompatibilidade entre a função legiferante e criadora do parlamento e a

atividade estritamente condicionada de consolidação.

De qualquer modo, o desafio material que se coloca ao consolidador é o

de tomar o direito estático (enquanto mera opção regulativa) ou objetivo e

confrontá-lo com as sucessivas estatuições no tempo, atento especialmente

às tensões de incompatibilidades, para identificação das possíveis revoga-

ções e conformação do núcleo da opção regulativa no seu conjunto. Essa

conformação pode ser feita segundo critério temático, ou de acordo com

outro método de ordenação, compartimentação ou de distribuição topo-

gráfica dos conteúdos normativos, ou ainda segundo combinações que res-

pondam às ordens de interesse da coletividade e às necessidades do Direito

positivo. Isto é, o desafio é buscar a simplificação das normas gerais que

prevalecem no ordenamento legal.

Por outro lado, o desafio, sob a perspectiva temporal, é, sobretudo, o de

conciliação do passado e do presente para adequação do ordenamento e

para a anulação da distância cronocultural das regras, de modo a adequar as

determinações preceituais da legislação ao sentido vigente no ordenamento.

Pois bem, a tarefa de reorganização ou consolidação das leis obedece a

um iter, a técnicas e a métodos específicos; obedece a critérios variáveis de

abrangência (geral, temática etc.); envolve procedimentos e limites

operacionais ou condicionamentos próprios acerca de conteúdos, confor-

me seja da alçada do parlamento, do Executivo ou de órgãos técnicos; e

atende a critérios de simplificação e de ordenação.
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Do ponto de vista metodológico, o primeiro passo há de ser o conheci-

mento do universo normativo, a sua disposição cronológica geral, seguin-

do-se a disposição cronológica específica segundo o critério eleito. Só então

é possível dar curso às operações técnicas de racionalização, a começar pela

identificação do Direito efetivamente em vigor.

Na seqüência, do ponto de vista técnico, pode-se falar, por exemplo, em

categorização de operações relativas à sistemática, como exclusão de nor-

mas intrusas, fusão de disposições repetitivas; relativas à linguagem, como

normalização de grafia, atualização de denominações, homogeneização

terminológica, eliminação de ambigüidades, etc; e, no tocante às relações

entre as normas, eliminação de normas declaradas inconstitucionais, atuali-

zação e adequação do texto tendo em vista derrogações expressas.

Não é nosso propósito, contudo, discutir esses aspectos, nem é este o

espaço para travar discussão sobre questões pontuais. O corte de nossa

exposição sobre a racionalização das leis deve ser feito pela linha da

temporalidade. Mesmo porque em todo iter processual de simplifica-

ção ou racionalização não se pode abstrair da temporalidade, seja ela a

de edição do direito, seja a do presente, seja ainda e especialmente a do

futuro, já que toda reorganização do Direito tende a prepará-lo para o

tempo vindouro. O elemento tempo, contudo, há de ser conjugado com

outros que integram o Direito.

Direito: sociedade, normatividade e tempo

Para tecermos um pano de fundo para as considerações que pretende-

mos desenvolver daqui para frente, puxaremos, então, três fios diferentes

que fazem a trama do Direito: sociedade, normatividade e tempo.

Sociedade e Direito

O Direito, “um dos mais sofisticados instrumentos civilizatórios”, existe

como mecanismo e resultado da evolução da sociedade e do Estado, con-
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cebido este como instância especial daquela e considerado em relação ao

tempo e ao espaço que o circunstanciam.

A sociedade, em suas múltiplas dimensões e heterogenia, compõe, na

linguagem de Luhmann6 , um “sistema global de comunicação”, do qual o

Direito participa, seja como ordenação temporalmente válida, seja como

concepção de valores para firmação de consensos, seja, ainda, como práti-

ca, o que, em última análise, invoca a tridimensionalidade do Direito (fato,

valor e norma), em contraposição às visões reducionistas do jusnaturalismo,

do positivismo e do realismo jurídico.

A correlação entre Direito e sociedade dá-se em permanente tensão, sob

o influxo de uma intensa variação de expectativas comportamentais que

disputam a concretização no campo da experiência jurídica.

Trata-se do que Luhmann7 , ao desenvolver sua concepção de Direito, cha-

ma de redução de expectativas comportamentais. Segundo ele, “o comporta-

mento social em um mundo altamente complexo e contingente exige a realiza-

ção de reduções que possibilitem expectativas comportamentais recíprocas”.

A redução dessas expectativas, no nível temporal, equivale à normatização,

isto é, à estabilização das expectativas sociais. Daí Cristiano Paixão Araújo

Pinto8  direcionar o Direito a uma função básica: “a generalização congruente

de expectativas comportamentais normativas”. E porque essa “generaliza-

ção e congruência” se fazem segundo o critério da mais “alta seletividade”,

o Direito positivo vige, ganha sua validade formal e a força de apoderamento

da experiência jurídica.

Tal função, que se cumpre pela positivação do Direito, é informada pela

imparcialidade do legislador na generalização de expectativas, diferentemente

da imparcialidade do juiz, que se dá pela escolha da norma individual para

cada uma das situações que o Direito deve abrigar, sem exclusão. Eis por que

6 LUHMANN, N. Sociologia do Direito. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983.

7 ibid., p. 109.

8 PINTO, C. P. A. Modernidade, tempo e Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 235.
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o desafio do legislador é generalizar a expectativa, em contraposição ao papel

do juiz, que é o de particularizar a solução segundo a expectativa generalizada.

A seleção de expectativas, ou a sua positivação, varia de acordo com o

processo histórico que a circunstancia e reflete o crescente nível de comple-

xidade da estrutura social, de acordo com mecanismos novos de validação

e legitimação da normatividade.

Tempo e Direito

Se há inegável relação entre Direito e sociedade, há de se reconhecer,

também, a relação do Direito com o tempo. Eis que é a temporalização da

expectativa o próprio sentido da positivação do Direito. Vem daí, e tendo

em vista a inafastável referência do tempo à norma e aos fenômenos jurídi-

cos, a importância de se compreender a concepção do tempo jurídico.

Oscar Tenório9, ao analisar a relação entre tempo e norma, mostra a

indissociabilidade desses elementos como noção fundamental do Direito,

sustentando, que o tempo é um dos pressupostos da norma jurídica. De

fato, a lei – no dizer de Luís Recaséns Siches1 0, “vida humana objetivada” –

tem dimensão temporal, que lhe fixa o nascimento e a morte.

O fenômeno jurídico, à sua vez, assentado na norma e sempre circuns-

tanciado por tempo e espaço, atrai, também, a discussão acerca desses nú-

cleos, transcendendo o campo de formação da lei para a seara de sua aplica-

ção. O tempo jurídico é, assim, elemento científico do Direito como pro-

dução, como aplicação e como controle ou interpretação e, como tal, é

tratado ao influxo de sucessivos paradigmas de conhecimento.

O tempo foi sempre elemento primordial na organização das socieda-

des, seja sob inspiração utilitarista, seja como objeto do conhecimento fi-

9 TENÓRIO, O. Lei de introdução ao Código Civil brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi,
1955.

10 Citado por: BATALHA, W. de S. C. Direito intertemporal. Rio de Janeiro: Forense, 1980.
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losófico, a partir mesmo da dimensão trágica da temporalidade do ho-

mem. Eis que medir o tempo é cortejar a morte, é admitir a finitude.

Assim, a percepção do fluxo do tempo segue a evolução da ciência,

como lógica associação homem-tempo. Daí, a multiplicidade de categorias

temporais: o tempo do racionalismo, o do o criticismo, o do idealismo, o

do positivismo, o do marxismo, o tempo coletivo, o tempo fenomenológico,

o tempo existencial, entre tantos.

Malgrado a multiplicidade de teorias sobre o tempo, a visão de linearidade

estabeleceu o seu primado, assentando-se o tempo jurídico na concepção

unitarista da temporalidade, visão que tem prevalecido no Direito, mesmo

contra novas tendências da ciência.

Sabe-se que a maneira como a ciência encara o tempo, nos dias atuais,

vem sofrendo mudança radical. Tendência que se faz mais nítida quando se

tomam em conta as contingências da pós-modernidade, sob cuja influência

a noção de tempo experimenta drástica reconfiguração, graças aos avanços

da tecnologia de comunicação (v.g., internet), à mitigação das fronteiras na-

cionais/espaciais (v.g., globalização) e ao surgimento de novas formas de

conhecimento não limitadas pelo rigor da lógica clássico-aristotélica.

Sabe-se, igualmente, que o Direito vem, no entanto, apresentando resis-

tência à apropriação das novas formulações ditadas pelo avanço da ciência,

preso a antigas e superadas concepções. Qualquer tentativa de reconfiguração

da dimensão temporal do Direito é recebida pela dogmática com reações

hostis, enquanto os institutos jurídicos, sustentados pela sedimentação da

doutrina e da prática jurisprudencial, continuam informados pela noção

linear e monolítica do tempo. Desse modo, apoiada em premissas da con-

cepção unitária do tempo, persiste a teoria tradicional do tempo jurídico,

tomado como noção espacializante – o tempo dividido em pedaços como

o espaço.
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O tempo jurídico segundo a concepção clássica
e a insuficiência das premissas do unitarismo temporal

Sob tal enfoque filosófico, o tempo jurídico é considerado em dupla

perspectiva: estática e dinâmica. A primeira vislumbra-se no plano da

normatividade abstrata, que é, em si, estático; a segunda diz respeito ao

campo fenomenológico do Direito.

No campo estático, o tempo jurídico figura como elemento de edição

do Direito e, por isso, de interpretação histórica, de sustentação do controle

jurídico-formal da própria normatividade e como critério de integração e

permanência desta no ordenamento. Nessa perspectiva, o passado prefigura

o presente e o futuro.

O tempo jurídico dinâmico revela-se no plano da aplicação, no qual a

norma ganha fluidez e variabilidade próprias da seara fática, conforme lem-

bra Batalha11, ao afirmar que a “norma jurídica constitui esquema rígido a

aplicar-se a uma realidade cambiante e flexível”. Ou seja: é no momento em

que a norma jurídica escapa ao tempo da abstração, para alcançar a

concreticidade ou facticidade, que se projeta a dinâmica do tempo jurídico.

Essas figurações tradicionais, apesar de importantes, são insuficientes. É

que o próprio trato com a normatividade em abstrato não pode prescindir

de múltiplas dimensões temporais, e a aplicação da lei ao caso concreto

invoca não apenas a temporalidade desse caso, mas a historicidade dos

sujeitos envolvidos, a temporalização da lei como momento da conduta

humana e a temporalidade coletiva, entre outras dimensões, o que desafia a

capacidade do Direito para a maior diversidade e abrangência de respostas

e, por vezes, para enfrentar as contingências que escapam à linearidade das

matrizes de regulação.

Desse modo, não se podem desprezar outras concepções de tempo,

especialmente quando se leva em conta o caráter aplicativo do Direito como

11 BATALHA, W. de S. C., op. cit., p. 15.
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ciência social e, assim, a sua indissociabilidade da história. Ora, não se cons-

trói o Direito, nem se maneja sua normatividade, nem se produz conheci-

mento no campo jurídico com abstração da temporalidade de referência

dos sujeitos envolvidos, que, para além do tempo jurídico estrito e linear,

trazem a temporalidade do eu, no presente, num quadro que assim se torna

mais abrangente.

Nesse sentido, as lições do filósofo Ivan Domingues1 2 acerca da necessi-

dade, da contingência e da liberdade no tempo histórico podem ser apro-

priadas para auxiliar na compreensão da historicidade do Direito e, especi-

almente, na compreensão da possibilidade de abertura da textura da ordem

jurídica, já que a normatividade, assim como a história, não pode ser toma-

da como artificialização de uma unidade em perspectiva reducionista, fe-

chada e totalizante do fenômeno jurídico. Em outras palavras: trata-se, no

Direito, da impossibilidade de cortes de tempos jurídicos lineares ou

distendidos, do mesmo modo que é impossível reconhecer “uma história

sem acontecimentos, sem ações e sem homens”.

Luhmann13, à sua vez, apóia-se numa noção de tempo como interpretação

social da realidade, desvinculada da experiência existencial e bem distinta da

idéia de cronologia, sustentando ser o presente o único ponto de partida ou

chegada, sendo o passado e o futuro linhas de horizontes. Segundo a concep-

ção de Luhman, a função do passado é também radicalmente transformada.

Na mesma linha, o futuro, que era apenas mera presentificação de

uma escolha já decidida anteriormente ou um resultado de interceptação

no presente, apresenta-se, segundo Luhmann14, “aberto a um sem-fim

de possibilidades, radicalmente diferente do passado. O presente é

vivido como um ponto de inflexão instantâneo entre passado e futu-

12 DOMINGUES, I. O fio e a trama: reflexões sobre o tempo e a história. São Paulo:
Iluminuras, 1996, p. 100.

13 LUHMANN, N., op cit.

14 ibid.
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ro.” Sobre a importância do futuro para o Direito, escreveu Maurice

Hauriou15:

“As sociedades humanas são ávidas pela serenidade. Elas a pro-

curaram durante muito tempo no passado, apoiando-se, deses-

peradamente, no costume. [...] Em conseqüência de enorme revi-

ravolta, elas  procuram agora do lado do futuro, apoiando-se nas

virtualidades”.16

Há, aqui, portanto, uma relativização do passado e do futuro como

decorrência da mudança de percepção do tempo. No Direito positi-

vo, há uma repercussão importante dessa nova conexão temporal e os

estudiosos fazem um alerta para a necessidade de compreensão dessa

mudança.

Cristiano Paixão Araújo Pinto enfatiza, nesse sentido, que o futuro

substitui o passado como horizonte temporal predominante: o passado

perde sua força de determinação ou conformação do presente e do

futuro. O tempo e o Direito, dessa maneira, não poderiam mais ser

concebidos na base de uma continuidade linear da natureza, como se os

horizontes estivessem precondicionados, ou como se não pudesse o

futuro ter outras possibilidades. “A assimetria das funções do passado,

presente e futuro na diferenciação do sistema jurídico da sociedade

moderna impede que se continue a interpretar a passagem do tempo

como algo contínuo, como uma seqüência predeterminada de aconteci-

mentos (...)”, afirma o autor.17

Nessa vertente, vem a calhar o estudo desenvolvido por François Ost. A

par de denunciar o caráter fragmentário da teorização nesse campo, o autor

15 Citado por: OST, F. Multiplicité et descontinuité du temps juridique - quelques observations
critiques. Contradogmáticas, v. 2, n. 415, p. 37-59, 1985.

16 Tradução livre de: “Les sociétés humaines sont avides de durée. Elles l’ont cherchée
pendant longtemps du côté du passé, s’appuyant désespérément sur la coutume. A la suite d’un
revirement prodigieux [...], elles la cherchent maintenant du côté de l’avenir en s’appuyant sur les
virtualités.” (ibid, p. 58).

17 PINTO, C.P.A., po. cit., p. 253
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abre novas perspectivas para a elaboração de uma teoria do tempo jurídico

propriamente dito, voltada para a discussão sobre os modos de articulação

das distintas temporalidades em cada sistema jurídico.

Por uma nova relação entre tempo e Direito:
a contribuição de François Ost

Ost começa por notar que a dogmática jurídica não desenvolve uma

teoria global sobre o tempo no Direito, limitando-se a analisar o problema

de um ângulo técnico específico, qual seja, o da validade e da eficácia da lei

no tempo, não havendo uma visão sistemática da relação entre tempo e

Direito na literatura especializada.

Ost não pretende esgotar a análise das várias temporalidades jurídicas, mas

apenas dar conta dessa multiplicidade, de maneira a evidenciar a categoria

temporal como elemento carente de mais profundas investigações sob a óptica

jurídica. O estudo de Ost é, assim, uma forma de ruptura epistemológica

com a percepção jurídica estabilizada e instrumental do tempo.

Para introduzir o estudo específico das diversas temporalidades jurídicas,

Ost traz à luz a contribuição de Husserl, que relaciona as categorias do

presente, do passado e do futuro com as três funções do poder: executiva,

judiciária e legislativa:

“O Executivo atua no tempo presente. O administrador aplica o

Direito caso a caso.[...] Em contrapartida, surge o juiz como o

homem do passado. Sua missão consiste em dizer o direito esta-

belecido a propósito de fatos pretéritos. Enfim, o tempo do le-

gislador é aquele do futuro. Pela atuação do legislador, o futuro

permanece aberto; ele pode, mediante regras gerais, modificar as

condutas sociais e, dessa forma, modelar a sociedade futura.”18

18 Tradução livre de:“L’exécutif  se produit dans le temps présent. L’administrateur applique
le droit au cas par cas; [...] En revanche, le juge apparaît comme l’homme du passé. Sa mission
consiste à dire le droit établi à propos de faits révolus. [...] Enfin, le temps du législateur est celui
du futur. Pour le législateur, l’avenir est ouvert; il peut, par des règles générales, modifier les
comportements sociaux et ainsi modeler la societé future.” (OST, F. , op. cit., p. 41).
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A complexificação atual da teoria da tripartição das funções estatais não

nega validade às idéias acima sumuladas, sendo, antes, um fator indicativo

da necessidade de se aprofundar a análise.

Pois bem, com esse pano de fundo, Ost distingue sete temporalidades

jurídicas diversas, que podem ajudar na compreensão da normatividade:

1ª) Tempo de fundação: é um tempo dito original, místico, fundador de

um grupo social e transfigurado em sua constituição, que aspira à pere-

nidade.

2ª) Tempo intemporal da dogmática jurídica: funda-se sobre a pretensa autori-

dade e validade permanente dos princípios e regras invocados pela dogmática

jurídica. Esse “presente onitemporal” faz tábula rasa do contexto histórico

de enunciação e de aplicação do Direito positivo. Seu método principal é a

glosa ou comentário de textos legais, que, visando à unicidade interpretativa,

desconsidera o escoar do tempo social, que sempre exige novas exegeses

para problemas até então inéditos.

3ª) Tempo da instantaneidade: o instante isolado pode, como em um passe

de mágica, criar diversas situações jurídicas que perduram no tempo, por

força dessa “magia” inicial.

Assim, a obrigatoriedade, elemento essencial ao conceito de Direito, é deri-

vada de um tal momento, sem duração, que é “um puro instante de razão”.19

4ª) Tempo de longa duração: liga-se a uma noção contínua do tempo. É

graças ao tempo de longa duração que se tem o nascimento dos costumes,

a acumulação de precedentes jurisprudenciais, a consolidação de situações

de fato (v.g., prescrições aquisitivas). É também por força desse quarto

gênero que ocorrem no Direito fenômenos classificados por Ost como

negativos: destruição de provas, superação das razões da lei e erosão dos

textos normativos em vigor.

19 OST, F., op. cit., p. 45.
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O pensamento jurídico moderno, amplamente orientado pelo positivismo,

não leva em consideração a variável do tempo de longa duração, já que a

missão do jurista se esgota na simples análise do Direito positivo vigente.

Atualmente, no entanto, essa categoria do tempo tem sido utilizada pela

escola do pluralismo jurídico como instrumento de estudo de ordens jurí-

dicas diversas existentes sobre um mesmo território, v.g., favelas e colônias.

5ª) Tempo prometeico: o tempo prometeico é altamente valorizado pelo

pensamento jurídico moderno e abre perspectiva para o futuro, já que pri-

vilegia o voluntarismo e tem em vista a realização de objetivos traçados pela

razão humana. Essa variedade temporal tem como principais manifesta-

ções o processo legislativo, especialmente no que toca às normas dirigentes,

e as codificações.

No Direito positivo, a temporalidade prometeica sustenta a idéia de or-

ganização, de instrumentalização de alternativas e de antecipação de regula-

mentações jurídicas.

6ª) Tempo revolucionário: a aceleração da história e o fervilhar de novas

idéias fazem com que o tempo não apenas se projete para o futuro, mas dê

à luz o próprio futuro.

7ª) Tempo de alternância entre o avanço e o retrocesso: todas as outras variedades

temporais são, na verdade, idéias-tipo insuscetíveis de realização completa

na realidade, o que não ocorre com esta última espécie temporal. O tempo

de alternância entre o avanço e o retrocesso revela permanente tensão do

Direito.

Após dar por findo o exame das sete variantes temporais, Ost tenta

encontrar um elemento comum a todas elas, assinalando como tal a aspira-

ção à durabilidade, a sustentação de uma ordem de permanência. Explica

que o Direito necessita de um tempo que, renegando o que há de aleatório

na existência, seja uma referência para a regulação das relações sociais, para

solução das contradições inerentes à sociedade. Admite que até mesmo o

tempo instantâneo pode enquadrar-se nessa consideração, ao reconhecer
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que a obrigatoriedade das normas que reside no “instante mágico” é uma

forma de negar a contingência do tempo aleatório.20

Entretanto, a durabilidade que o Direito tem como escopo não é a mera

estratificação de solução numa linha cronológica. Assim sendo, a interação, a

confrontação e a comunicação dos diversos paradigmas temporais podem

oferecer ao intérprete e ao aplicador do Direito soluções até então inéditas.

Outra não é a compreensão do fenômeno temporal e dos paradoxos

que ele guarda revelada pela fala de Carvalho Netto21, que alude ao tempo

como “o significado mesmo do ser do humano”. Ele percebe o tempo

pregnando o objeto da ciência – tendo em vista que “a reflexão ‘temporaliza’

os conceitos” – e explica-o como indisponibilidade, na condição de passa-

do reconstruído no presente, e como contingência, na condição de futuro

no presente mesmo projetado.

Nessa linha, Carvalho Netto mostra que, na relação com o tempo,

“A sociedade se faz instável por si e assim produz contingência, já

que, no presente, tudo também pode ser diverso. [...]. Assim, a

legitimidade da sociedade moderna reside na impossibilidade de

nela se produzir uma representação natural e sem concorrência

da sociedade e que lhe sirva de fundamento inquestionável já que

compartilhado por todos”. 22

E é esse tempo em sua complexidade que deve compor os elementos de

reflexão sobre a normatividade no tempo.

20 OST, F., op. cit., p. 58.

21 CARVALHO NETTO, M. de. Apresentação. In: PINTO, C. P. A. Modernidade, tempo e
Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. XI.

22 ibid.,  p. XIII.
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Normatividade no tempo:
permanência, mutação e conflituosidade

As normas seguem a evolução da sociedade e se alimentam pelo mesmo

processo histórico de desenvolvimento, para além da linha cronológica de

um tempo contínuo.

É, sobretudo, sob inspiração filosófica unitarista, e no âmbito da teoria

clássica da temporalidade jurídica, que se distinguem a estática e a dinâmica,

que se desenvolvem as formulações encontradiças na doutrina e na juris-

prudência sobre a vigência, a eficácia e a revogação da lei.

Qualquer que seja a perspectiva sobre o tempo, a discussão da lei como

opção regulativa abstrata e o ajustamento do plano normativo ao da

facticidade pressupõem a adequada apropriação das noções de vigência e

eficácia – malgrado insuficientes para explicar os paradoxos da temporalidade

do Direito.

Kelsen23 distingue validade e eficácia. Associa a primeira à existência de

uma norma que obriga no sentido do dever-ser do Direito, assentada em

uma norma fundamental hipotética, que é a Constituição, e faz corresponder

à segunda – eficácia – a condição de ser do Direito.

Miguel Reale24 adota o termo validade em sentido amplo, dele fazendo

derivar a validade formal ou técnico-jurídica, inserida nos domínios da vi-

gência; a validade social, no sentido de eficácia ou efetividade; e a validade

ética, no sentido de fundamento da norma jurídica.

Tratemos, inicialmente, da vigência. A vigência diz respeito à facul-

dade impositiva da norma, à “executoriedade compulsória de uma

regra de direito, por haver preenchido os requisitos essenciais à sua feitura

ou elaboração”. Trata-se do reconhecimento, no tempo, de uma matriz de

regulação – a priori válida – ou da estabilização de expectativas

comportamentais selecionadas mediante sua imposição como ordem geral.

23 KELSEN, H. Théorie pure du Droit.  2 ème éd. Paris: Dalloz, 1962.  v. 7.

24 REALE, M. Lições preliminares de Direito.  2. ed. São Paulo: Bushatsky, 1974.
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Pode-se dizer, apropriando as idéias de Luhmann25, que a validade for-

mal ou vigência do Direito positivo diz respeito à forma de seleção das

expectativas e à sua generalização em abstrato; diz respeito à condição da

positivação do Direito e à integração de sua força como ordem geral que a

todos submete. Em outras palavras, a norma produzida segundo os crité-

rios estabelecidos pelo ordenamento passa a ter força obrigatória, após

fixada sua existência pela publicação e configurada a sua vigência, confor-

me nela mesma estatuído.

Tais condições se articulam em três ordens distintas:

a) a de legitimidade subjetiva, no sentido de que a lei deve ser declarada

pelo “poder competente como tal enunciado por uma norma constitucio-

nal de reconhecimento”26;

b) a de legitimidade ratione materiae, relativa à temática sobre a qual a

legislação versa; e

c) a de legitimidade de procedimento, para o que importa analisar a ma-

neira pela qual o órgão exercita a competência legislativa, incluindo a obser-

vância de prazos, de quórum e de formalidades.

Faltando legitimidade, o diploma legal não trará conseqüência jurídica.

É certo que ao legislador cabe escolher o momento de entrada em vigor

da nova lei. Entretanto, na falta de disposição a respeito, prevalece, no âm-

bito interno, a vacatio legis fixada em prazo único ou simultâneo de 45 dias

após a publicação da lei, e para Estados estrangeiros, quando for o caso, a

de três meses a contar da publicação.

A Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-Lei nº 4.657, de 4/9/42)

e a doutrina relacionam imposições específicas referentes à vigência, quais

sejam: no caso de republicação da lei por erros materiais ocorrida antes da

entrada em vigor, prevalece, para os artigos republicados, novo prazo con-

25 LUHMANN, N. , op. cit.

26 HART, apud REALE, M., op. cit., p. 118.
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tado da última publicação; para as emendas e correções da lei no curso de

vigência desta dá-se tratamento de lei nova, sendo que os direitos adquiri-

dos sob o pálio da lei antes de sua retificação devem ser respeitados; em

caso de legislação dependente de regulamentação do Poder Executivo, con-

sidera-se suspensa a vigência até a expedição do decreto executivo, isto no

tocante à parte carente de regulamentação.

Cabe registrar, quanto às leis em vigor, que não cabe ao Legislativo ou ao

Executivo decretar a sua inconstitucionalidade; a matéria fica na alçada do

Judiciário. O que se reconhece ao Executivo e ao Legislativo é o poder de

recusar eficácia a uma lei flagrantemente inconstitucional, caso em que cabe

ao interessado na aplicação ir a juízo para provar a legitimidade da norma

impugnada.

Feitas essas considerações sobre a vigência, registram-se breves anota-

ções sobre a eficácia. Esta refere-se à aplicação ou execução da norma

jurídica e incide sobre uma conduta humana temporalizada. Diz respeito ao

cumprimento efetivo do Direito por parte de uma sociedade, ao “reconhe-

cimento” do Direito pela comunidade ou, mais particularmente, aos efeitos

que sua regra produz.27

Há leis, no entanto, que, mesmo vigentes, não ganham eficácia, situando-

se em um verdadeiro limbo da normatividade abstrata. Não ganham curso

no campo da realidade, não se revelam como momento de conduta huma-

na. São aquelas leis que violentam a consciência coletiva, provocando reação

da sociedade; as que entram em choque com a tradição de um povo ou não

guardam correspondência com valores primordiais da sociedade; aquelas

que contrariam tendências e inclinações no seio da coletividade. Em alguns

casos, não logrando eficácia espontânea, só são cumpridas de maneira com-

pulsória e, às vezes, nem desse modo são cumpridas.

27 REALE, M., op. cit., p. 125-126.
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Vê-se que tanto a vigência quanto a eficácia suscitam irremediavelmente

o cotejo da norma com a linha do tempo jurídico.28 No plano da vigência,

o tempo jurídico opera como marco da normatividade abstrata ou de

imposição de escolhas de expectativas comportamentais, ligando-se ao pro-

cesso formativo extintivo da normatividade e ao reconhecimento da auto-

ridade de sua emanação no tempo, como ordem geral; no da eficácia, o

tempo jurídico acompanha o caráter experimental da normatividade.

A norma, como instrumento de segurança da sociedade, é informada

pelo princípio da permanência ou continuidade.

A lei, tendencialmente rígida e permanente, pode sofrer transformação

ou extinção, por força da inexauribilidade da fonte formativa do Direito

positivo, para fazer face às demandas de alteração da ordem ou à pressão

do fluxo de alternativas comportamentais disputantes.

Ou, no dizer de Luhmann29, as normas jurídicas válidas “tornam-se ob-

soletas ou mudam o próprio sentido ou escolha entre as expectativas ou

possibilidades, ou funções e, quando a sociedade se transforma, novas nor-

mas as substituem”. Ou, na visão tradicional, as leis nascem, duram, trans-

formam-se e morrem, pelo fluir natural ou por golpes que as assaltam no

tempo, por força das mudanças decorrentes de demandas sociais.

É certo, também, que as normas estarão mais protegidas, conforme re-

presentem expectativas enfaticamente generalizadas, e, assim, passíveis de

plasticidade para adequação à própria sociedade mutante.

Bem por isso, afirma Caio Mário da Silva Pereira30 que a lei em vigor

permanece vigente até que seja colhida por uma força contrária. De fato,

não se destinando à vigência temporária, a lei estará em vigor até que outra

a modifique ou revogue.

28 REALE, M., p. 125-126.

29 LUHMNANN, N., op. cit.

30 PEREIRA, C. M. da S., op. cit.
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Sabe-se que as leis temporárias desaparecem ao fim do tempo previsto

para sua aplicação. Não podem ultrapassar seu termo final, salvo prorroga-

ção tácita ou expressa. Exemplo de prorrogação tácita ocorre quando a lei

orçamentária não é votada para o exercício seguinte, omissão que se resolve

pela aplicação da lei relativa ao ano findo.

A cessação de vigência pode decorrer do definitivo desaparecimento da

circunstância de fato que tenha ditado a norma, como bem exemplifica o

caso de uma lei vinculada a uma situação de guerra.

Entretanto, mais comum é a revogação, que pode ocorrer de modo

total, tomando o sentido de ab-rogação, e que abrange, além da lei, as

disposições dela dependentes ou as acessórias, ou de modo parcial, caracte-

rizando a chamada derrogação. Tal expediente não retira a lei de circulação,

eis que ela se mantém, apenas amputada na parte atingida.

Por outro lado, a revogação pode ser expressa ou tácita. A primeira

ocorre com a declaração extintiva inserta na lei, sendo essa forma a mais

pacífica e segura. A revogação tácita ou indireta decorre de uma incom-

patibilidade entre a lei antiga e a nova lei, e, como é incompossível a

existência simultânea de normas incompatíveis, o problema deve ser re-

solvido com o auxílio de alguns princípios: lei nova de hierarquia superior

ou igual à da lei anterior com ela incompatível revoga a lei anterior; uma

lei nova, ao regular por inteiro a matéria versada na lei anterior, opera a

revogação da lei mais antiga; leis gerais e leis especiais não se mostram, via

de regra, incompatíveis; etc.

Sob a tensão do tempo, a dinâmica da vida comunica ao Direito e, assim,

à lei a lógica da permanência e da mutação. O Direito, por seu turno, influen-

cia a realidade, de modo que vida e Direito reciprocamente se influenciam.

Por isso mesmo, o Direito não se constrói em processo linear, sem so-

bressaltos, consoante a lição de Lessa31 :

31 LESSA, P. Estudos de philosophia do Direito. Rio de Janeiro: Liv. Francisco Alves, 1916,
p. 37.
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“O direito, pois, não se forma suavemente, do mesmo modo

como os usos da vida comum, segundo pretende Savigny, mas

em meio de uma lucta incessante, pertinaz, como ensina Ihering”.

Ao contrário, o Direito positivo é vocacionado para surpreender a reali-

dade, conforme afirma Batalha32:

“[...] o direito legislado surge inopinadamente, vive no máximo

de sua pujante vitalidade e morre de um golpe, cortado pela san-

ção de novas leis”.

Fluindo em seu curso normal, a lei nova deve trazer efeito imediato

sobre o maior número possível de relações, tudo como corolário do prin-

cípio universalmente consagrado: Lex posterior derogat priori. Postulado que

ganha, em Mortati33 , a seguinte expressão:

“Sustenta-se que o efeito derrogativo da lei sucessiva encontra a

sua fonte na própria lei anterior ab-rogada que condicionaria a

própria eficácia na implícita condição resolutiva da entrada em

vigor de uma lei sucessiva incompatível”.34

Tal efeito extintivo – é a regra – opera ex nunc, a partir do momento em

que a nova vontade normativa substitui a precedente. Assim, a linha do

tempo da normatividade desenrola-se segundo a tendência para disciplinar

o presente e o futuro e, portanto, em posição de neutralidade com relação

ao passado.

A aludida neutralidade, contudo, há de ser compreendida no sentido de

que a normatividade estabelecida no tempo estático é pregnada positiva-

mente pelo tempo dinâmico, assim, sem vocação para regência da realidade

32 BATALHA, W. de S. C., op. cit., p. 48.

33 MORTATI, C. Istituzioni di Diritto pubblico I. 10. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

34 Tradução livre de: «Si è sostenuto che l’effetto abrogativo della legge successiva trovi la sua
fonte nella stessa legge anteriore abrogata che condizionerebbe la propria efficacia all’implicita
condizione risolutiva all’entrata in vigore di una legge successiva incompatibile .» (MORTATI, C.,
op. cit., p. 372)
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passada. Há de se compreender, porém, que, tomado o ordenamento como

construção social e política, não se lhe pode negar a influência do passado

na composição de sua historicidade, o que não corresponde a aceitar a

força determinística do passado em relação ao futuro.

Já tomado sob a perspectiva dos entrechoques, o tempo dinâmico migra

para o campo do Direito intertemporal conflitual, situando-se neste ramo a

questão da irretroatividade das leis e dos limites de retrooperância da

normatividade jurídica, em última análise, as indagações sobre a aplicação

de leis em conflito.

De fato, a conflituosidade intertemporal alimenta-se dos sobressaltos do

Direito, que opera por cortes, na fluência de sua vocação, conforme registra

Batalha35:

“O tempo jurídico corta, opera dividindo, secando. Não é fluxo

contínuo, não constitui um desenrolar-se, um evolver, um trans-

formar-se. Opera por cortes e saltos numa realidade que insta,

dura e se transforma paulatinamente”.

Exatamente por fugirem à linearidade, os esquemas normativos – liga-

dos a uma “temporalidade estática” e incidentes sobre a realidade alimenta-

da pela “temporalidade dinâmica” – podem atrair a intertemporalidade

conflitual.

É nesse campo que o traço de neutralidade do Direito novo em relação ao

passado, enquanto regulação de conduta, pode relativizar o efeito ex nunc da

lei nova, e a lei antiga pode então ter vida mitigada no entretempo jurídico,

para resguardo do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e de coisa julgada.

A verificação da possibilidade de relativização está pressuposta na inda-

gação a que se refere Batalha36 quanto à norma aplicável, tendo em vista a

alteração da ordem jurídica no tempo:

35 BATALHA, W. de S. C., op. cit., p. 15.

36 ibid, p. 17.



134

“[...] A morte de uma lei e o nascimento de outra lei, caindo no

fluxo da realidade, que perdura, impõe a indagação acerca da

aplicabilidade da primeira ou da segunda, ou acerca da aplicabilidade

de um sistema jurídico intermédio ou de adaptação”.

A identificação da lei aplicável quando instalado o conflito intertemporal

refoge, no entanto, aos domínios do Legislativo. A ele cabe tão só respeitar

os limites da retrooperância da lei nova no seu mister de produção legislativa

e, naturalmente, a ele se reserva a faculdade de definição de um regime

jurídico de adaptação.

A solução da tensão entre segurança jurídica e justiça – o denominado “con-

flito de leis no tempo” – desenvolve-se mediante o ajustamento do plano

normativo ao da facticidade, no entretempo jurídico, como tarefa de interpre-

tação e aplicação do Direito, a partir de operação que deve levar em conta as

noções de tempo capazes de explicar a historicidade do Direito, da norma, do

caso concreto, dos sujeitos envolvidos e da sociedade a que se refere.37

A temática específica do direito adquirido pode e deve ser trazida ao

campo da produção legislativa e da sistematização ou racionalização das

normas, eis que a garantia é estabelecida como limite oponível também ao

legislador. A matéria, no entanto, deve ser amplamente discutida no campo

da aplicação do Direito, como limite ou, sobretudo, como garantia dos

jurisdicionados, sendo certo que ao legislador apenas cabe respeitar o direi-

to adquirido, e não verificar na situação concreta a sua própria ocorrência.

O conflito intertemporal pode, sim, ser evitado pelo legislador por

meio da definição de um regime de adaptação. Não lhe cabe, porém,

instalado o conflito intertemporal, dizer qual a norma aplicável. Ao Judi-

ciário compete dizer da configuração do direito adquirido e solucionar o

conflito, determinando a norma de aplicação, cotejadas as circunstâncias

jurídicas e fáticas.

37 BATALHA, W. de S. C., op. cit., p. 1.
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Demais disso – repita-se –, ciência social e historicidade são inseparáveis.

O Direito é assim historicidade, e a solução dos conflitos instalados no seu

campo devem ser tratados ao influxo de diversas temporalidades: da nor-

ma, do caso, dos sujeitos envolvidos.

Essas variadas categorias temporais criam um cenário de multiplicidade que

chega a lembrar, no extremo, o universo de tempos labirínticos imaginados

pelo escritor argentino Jorge Luís Borges, aos quais Marcílio França Castro38, ao

tratar do tempo na literatura do séc. XX, se refere da seguinte maneira:

“Nesse tempo labiríntico, um mesmo sujeito se multiplica em

vários, e suas histórias se dispersam em infinitas séries temporais.

Dessa multiplicidade, surgem paralelismos, convergências, diver-

gências. Todas as combinações de histórias são possíveis: mesmo

as que se negam, ou se aniquilam por contradição, coexistem [...]”

Eis assim porque os móveis de segurança jurídica e de justiça que propul-

sam o Direito são sempre, no presente, a instabilidade e a contingência,

numa sociedade plural no seu desejo, na sua necessidade e na sua expressão.
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A Experiência da Consolidação no Governo Federal

Marisa de Souza Alonso
Assessora Jurídica – Supremo Tribunal Federal

Refletir sobre o tema da consolidação, entendida como forma de racio-

nalização do ordenamento jurídico, assume papel relevante em nosso país,

não apenas em função da nossa tradição escrita ou da chamada cultura

brasileira de produção fecunda de leis, mas antes, e principalmente, pela

dinâmica das mudanças institucionais a produzir um quadro de contínua

adaptação do sistema jurídico às múltiplas demandas sociais a que temos

assistido, notadamente, nos últimos anos.

Podemos observar que o processo de elaboração legislativa não se ca-

racteriza pela sistematização, correspondendo muito mais a um processo

tópico, dinâmico e prospectivo, ou seja, voltado para o futuro. Além disso,

a lógica do Legislativo é política, o que naturalmente dificulta a sistematiza-

ção ideal imposta pela técnica jurídica de elaboração de leis.

Nesse contexto, a tarefa de facilitar a compreensão das leis que regem a

vida do cidadão brasileiro, que poderia estar consubstanciada no projeto de

consolidação da legislação federal, criado a partir da edição da Lei Com-

plementar n° 95, de 1998, com o propósito de racionalizar o ordenamento

e de facilitar a identificação das normas pelo cidadão, assumiu importância

crucial como instrumento destinado a permitir o exercício pleno da cidada-

nia e, conseqüentemente, o aperfeiçoamento da democracia.

Dúvidas e questionamentos sobre a eficácia e a efetividade do modelo

adotado pelo Executivo para cumprimento da mencionada lei comple-

mentar surgiram e se renovam constantemente.
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A respeito do desenrolar dos trabalhos de consolidação, dos quais tive a

oportunidade de participar como integrante do grupo executivo da Casa

Civil da Presidência da República, instituído em março de 1998, gostaria de

fazer alguns breves registros, a título de contribuição para o debate sobre a

consolidação.

Esse projeto, obviamente, não poderia ter como objetivo a consolida-

ção, pronta e acabada, da legislação federal, pois trata-se de um processo

contínuo e permanente. A primeira dificuldade enfrentada foi relativa à

perspectiva de realização do trabalho em prazo determinado e exíguo. À

época da edição da lei, estabeleceu-se que o Executivo teria dez meses

para concluir a consolidação. Dessa forma, a primeira tarefa foi buscar

um ponto para recorte do trabalho a ser empreendido pelo grupo, no

Executivo.

A primeira tarefa da qual se ocupou o grupo executivo da Casa Civil,

juntamente com os Ministérios, foi o levantamento quantitativo da legisla-

ção. As observações sobre esse trabalho e a sua memória encontram-se

disponíveis na internet, na página “Planalto”, com todas as informações

sobre seu início e andamento.

O primeiro susto que tivemos foi a quantidade de normas legais em

vigor: de início eram em torno de 27 mil a 28 mil leis, das quais cerca de

14 mil seriam passíveis de consolidação, uma vez que eram normas de

caráter geral.

O passo seguinte à seleção desses diplomas legais foi a definição de uma

diretriz para a elaboração e conclusão dos trabalhos, com base no objetivo

principal, qual seja, facilitar o trabalho dos operadores do Direito e do

cidadão, destinatário final da legislação.

Na época, visualizou-se como primeira necessidade a alteração da lei

complementar, porque a conclusão do trabalho não seria possível em ape-

nas dez meses.



139

No início dos trabalhos, contou-se com a expertise técnica dos Ministérios. Aqueles

que trabalham diretamente com determinadas normas têm maior facilidade para

identificar a legislação de sua área, bem como aqueles diplomas legais que estão ou

não em vigor e os que poderiam ser agrupados e em que medida.

Para a tarefa seguinte, a elaboração dos textos de consolidação, contou-

se com a cooperação do Centro de Informática e Processamento de Da-

dos do Senado Federal – Prodasen – , que, em tempo recorde, desenvol-

veu aplicativo destinado a facilitar a execução dos trabalhos. O principal

objetivo desse aplicativo seria criar um banco de dados textual.

De início, verificou-se que não havia um banco de dados oficial da legis-

lação federal e que grande parte da legislação teria que ser digitada. Não

seria produtivo trabalhar com 14 mil atos normativos em word.

Em julho, iniciaram-se os primeiros trabalhos de treinamento e elabora-

ção do banco de dados textual no Siscon (o aplicativo elaborado pelo

Prodasen). Como resultado desse trabalho, foram elaborados dez projetos

de lei com indicação de revogação expressa de diplomas legais. Também na

Câmara dos Deputados, foram elaborados projetos como esses, três em

fase final de aprovação, na Comissão de Constituição e Justiça e Redação.

Em 1999, foram concluídos dois projetos de consolidação que aguardam

parecer nessa mesma comissão.

Esses breves registros têm o objetivo único de revelar a dimensão do

trabalho empreendido pelo Executivo. Trago agora ao debate algumas

questões que a mim têm causado certa perplexidade. A primeira delas

refere-se ao objetivo de sistematização do ordenamento jurídico: será

que esse objetivo pode prosperar diante da dinâmica do nosso quadro

normativo e político? A segunda questão: o projeto de consolidação

poderia constituir-se em oportunidade de reparação de danos causados

pela imprevisão ou imperícia do legislador? A terceira: em que medida

os cursos jurídicos cumprem o papel de preparar profissionais habilita-
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dos a produzirem instrumentos legais adequados, também do ponto de

vista da técnica legislativa, aos propósitos do legislador? A quarta ques-

tão: como alterar práticas legislativas viciosas, por exemplo, a de se in-

cluírem disposições de caráter permanente em norma de vigência limi-

tada, como é o caso das leis orçamentárias anuais que trazem disposi-

ções de caráter permanente?

Nessa questão, gostaria de abrir parênteses porque, embora essa práti-

ca tenha sido largamente criticada por doutrinadores da estirpe do Prof.

Vítor Nunes Leal, ela se propaga desde 1920 até os nossos dias. No final

da década de 20, por exemplo, o ministro da Fazenda fez publicar o que

chamou de “Consolidação das Disposições Orçamentárias de Caráter Per-

manente”.1  Observa-se que várias das nossas leis orçamentárias anuais

fazem alterações na Lei nº 4.320, por exemplo. Como, então, consolidar e

declarar revogadas normas de vigência limitada que trazem dispositivos

permanentes?

A quinta questão refere-se à rigidez dos preceitos legais, o que, vale sali-

entar, tem vantagens e desvantagens. Mas será que a rigidez na aplicação do

princípio da legalidade, por exemplo, permite o avanço institucional que se

pretende? A sexta e última questão: as sucessivas emendas à Constituição de

1988 parecem estar demonstrando não apenas as mudanças institucionais,

mas igualmente a necessidade de adaptação jurídica que estaria vinculada às

demandas sociais. Nesse contexto, qual seria, de fato, a efetividade da

constitucionalização das políticas públicas?

São essas as indagações que tenho feito ao longo dos trabalhos de

consolidação da legislação federal dos quais tenho tido a oportunidade

de participar.

1 BRASIL. Consolidação das disposições orçamentárias de caráter permanente. 2ª. ed. Rio
de Janeiro: Imprensa Nacional, 1927.
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A Experiência da Consolidação
no Congresso Nacional

Bonifácio Andrada
Deputado Federal

A consolidação das leis é fundamental no regime democrático, porque é

por meio dela que conseguimos sistematizar o ordenamento e facilitar o

acesso à norma legal. Hoje, no Brasil, há mais de 25 mil leis e de 5 mil

decretos-leis, além de cerca de 4 mil medidas provisórias em vigor, bem

como uma série enorme de decretos, portarias, resoluções e outras normas

legais. Todos esses textos estão vigorando e interferem, portanto, na vida

do cidadão. Entre nós, a burocracia é tão grande que, em diversas oportu-

nidades, resoluções e normas legais que não são leis passam a ter mais força,

mais expressão na vida jurídica que a própria lei.

Na área tributária, por exemplo, ocorre um verdadeiro absurdo: qual-

quer resolução do Ministério da Fazenda ou das Secretarias da Fazenda

ignora as leis e passa a exercer uma coação mais poderosa e uma influência

mais determinante na vida social que a própria lei.

A consolidação é muito importante porque coloca as leis nos seus devi-

dos lugares, facilitando o acesso do cidadão, do advogado, do juiz e dos

responsáveis pela administração a seu conteúdo, o que possibilita sua defesa

com maior eficiência diante de outras normas regulamentares que, às vezes,

anulam a própria lei.

A experiência da consolidação no Congresso Nacional nasceu na Câma-

ra dos Deputados. Em 1997, o Deputado Michel Temer era o Presidente

da Câmara. Tínhamos saído da direção da Procuradoria da Câmara dos

Deputados e fomos logo chamados por ele, que nos disse ser a falta de
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sistematização das leis um dos maiores problemas da ordem jurídica brasi-

leira, já que havia muitas leis extravagantes, desconhecidas, conflitantes,

esparsas, com falhas na redação e inconstitucionais consideradas como em

vigor. Sendo assim, afirmou que precisávamos consolidá-las, como aconte-

cia em outros países, pois, no Brasil, o assunto não estava sendo devida-

mente enfrentado. Pediu-nos que coordenássemos o processo e organizás-

semos um grupo de trabalho para levar à frente a questão.

Em um primeiro momento, ficamos em dúvida com relação ao convite,

mas, logo depois, procuramos conhecer mais sobre o assunto em outros

países. A França já está, há alguns anos, tratando da matéria. Lá, definem

bem a codificação pelo método chamado droit constant. A Inglaterra, desde

o século passado, vem cuidando da consolidation, que é diferente da codificação.

É clara a diferença entre consolidação e codificação. Nessa última, as leis

são reunidas, mas podem ser alteradas de acordo com as exigências e rei-

vindicações da representação parlamentar. Já na consolidação, não se entra

no mérito da lei. Na França, a codificação do direito constante é realmente

a reunião das normas legais existentes, sem alteração do mérito. Na Ingla-

terra, há o mesmo procedimento com a consolidation. Na Itália, há tanto

consolidação quanto codificação.

A consolidação, portanto, consiste na arrumação das normas legais, de

modo que haja uma sistematização que permita acesso mais fácil ao texto.

Assim sendo, organizou-se na Câmara um grupo de trabalho de parla-

mentares, e a área de assessoria e de consultoria legislativa da Casa ficou à

nossa disposição. Ao iniciarmos o trabalho, procuramos verificar se havia

dispositivos legais que tratavam da consolidação. Estava em tramitação na

Casa, nessa época, o projeto que originou a Lei Complementar nº 95, vindo

do Senado, que tinha por objetivo disciplinar as técnicas de elaboração,

redação, alteração e codificação das leis, mas que tratava da consolidação de

forma confusa e fora desse conceito generalizado de que a consolidação
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seria a reunião de normas legais, sem alteração de conteúdo, em um só

diploma legal.

Chegamos à conclusão de que o projeto de lei complementar que estava

sendo debatido no Congresso Nacional pouco nos oferecia para enfrentar-

mos a matéria e para regulamentarmos o procedimento do grupo de tra-

balho. Procuramos o presidente da Casa e mostramos-lhe a necessidade de

alterar o Regimento Interno e de introduzir este conceito de consolidação,

generalizado nos países em que ela era já uma tradição: a consolidação como

reunião de normas legais, sem alteração de mérito. O presidente concordou

plenamente.

Então, apresentamos à Casa, e ela o aprovou, um projeto de reforma do

Regimento, que se tornou o primeiro texto normativo brasileiro a enfrentar

o problema como essa visão. Mais tarde, essas disposições seriam inseridas

na Lei Complementar nº 107, de abril de 2001. A definição de como se

deveria fazer a consolidação das leis entre nós está na Resolução nº 33, de

28/1/99, que, uma vez aprovada, passou a ser norma regimental.

O art. 212 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados diz: “A

Mesa Diretora e qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputa-

dos poderão formular projeto de consolidação, visando à sistematização, à

correção, ao aditamento, à supressão e à conjugação dos textos legais, cuja

elaboração cingir-se-á aos aspectos formais, resguardada a matéria de mé-

rito”. Então, criou-se um grupo de trabalho, que reuniu alguns deputados,

assessores e consultores da Casa, para iniciar as suas atividades. Quando a

Mesa da Câmara aprovou a alteração regimental, com esse aditamento,

definindo como deveria ser feita a consolidação e a elaboração dos proje-

tos, o Poder Executivo manteve contato conosco.

À época, conversamos com o Subsecretário para Assuntos Jurídicos da

Presidência da República, hoje Ministro, Gilmar Mendes. Iniciamos esses

contatos porque o Executivo estava muito preocupado também com a
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matéria e verificamos que os membros daquele Poder estavam interessados

em tomar para si todo o comando da tarefa. Falei ao Ministro Gilmar

Mendes e aos outros representantes do Poder Executivo que participaram

das nossas reuniões que não seria de boa solução entre nós, e até desconhe-

cida de outros povos, entregar o comando da consolidação ao Executivo,

porque haveria conflito com o Legislativo, e a consolidação não obteria

êxito.

Há uma tendência, como sabemos muito bem, no regime presidencialista,

ao contrário do regime parlamentarista, de o Executivo ficar sempre em

conflito com o Legislativo, sobretudo em assuntos dessa natureza. Chegou-

se então a um acordo de que tanto o Legislativo quanto o Executivo pode-

riam ter a iniciativa da consolidação das leis. E de que haveria, permanente-

mente, intercâmbio e negociação a respeito da matéria. Também ficou cla-

ro que o conceito que se tinha colocado no Regimento da Câmara dos

Deputados seria aquele adotado para a consolidação das leis brasileiras.

Foi mais tarde que o Executivo, inspirado nesses entendimentos, enviou

para a Câmara um projeto de lei complementar – transformado na Lei nº

107 – que alterou a Lei Complementar nº 95, introduzindo, de maneira

mais sofisticada e extensa, o conceito de consolidação entre nós. O art. 13

da Lei Complementar nº 95, com a redação dada pela Lei Complementar

nº 107, define a consolidação, mostrando como ela deve se realizar e indi-

cando as providências que podem ser tomadas.

Nota-se que essa lei tem certa influência do pensamento germânico. O

Prof. Gilmar Mendes é homem muito vinculado às idéias e à doutrina jurí-

dica germânica. Procura-se, assim, fixar de maneira muito clara os diversos

momentos em que a consolidação deve ocorrer e, sobretudo, os diversos

procedimentos que deve seguir. Diz a lei que, preservando-se o conteúdo

normativo original dos dispositivos consolidados, poderão ser feitas as se-

guintes alterações nos projetos de lei de consolidação: introdução de novas
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divisões no texto – que é a sistematização –, diferente colocação e numera-

ção de artigos, fusão de disposições, atualização de denominação, atualiza-

ção de termos, entre outras.

Feito isso, o Poder Legislativo adquiriu, de fato, as normas básicas

para efetuar as suas atividades, mas, mesmo enquanto não se votava

essa lei complementar, que foi realmente básica, nós, com a reforma do

Regimento Interno da Câmara, começamos a trabalhar. Estabelecemos

contato com o Senado para que também reformasse o seu Regimento

Interno, a fim de que conseguíssemos aprovar textos consolidados em

lei. Mas logo no início, como o Senado é uma Casa conservadora, tive-

mos algumas resistências.

Procurei, então, o Presidente da Casa, Antônio Carlos Magalhães, que

disse que estava de acordo com o meu ponto de vista e com a minha

explanação, mas que o Senado é uma Casa complexa, porque é menor do

que a Câmara dos Deputados, e não alteraria o Regimento sem uma con-

creta justificação. Aconselhou-nos que mandássemos o projeto de consoli-

dação aprovado pela Câmara, porque aí surgiria o problema, o que iria

auxiliar na reforma do Regimento e no andamento da matéria, para ter-

mos, então, o projeto de consolidação das leis.

Em face dessa afirmação do presidente do Senado, continuamos os nos-

sos trabalhos. Verificamos que na Câmara dos Deputados não havia com-

preensão adequada do assunto. O primeiro projeto de consolidação enca-

minhado à Comissão de Justiça recebeu alterações em questões de mérito.

Sabendo que isso poderia ocorrer, tomamos outra providência, que depois

foi também incluída no Regimento Interno.

Uma vez que o grupo de trabalho elabora um projeto de consolidação,

ele é publicado no Diário Oficial, na internet ou em outro órgão de divul-

gação durante 30 dias, para receber as contribuições necessárias. Todas as

contribuições que nos eram remetidas alteravam o mérito, porque poucas
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pessoas no País compreendiam esse esforço consolidatório, que deveria se

restringir à formalidade, nunca alterando o conteúdo das leis.

Isso era curioso. Tínhamos de encaminhar a cada entidade que nos remetia

suas sugestões essa explicação. Com isso, começamos a elaborar muitos pro-

jetos, como o de consolidação da legislação ambiental. De 320 artigos, pas-

sou-se a 238, num texto único. Na legislação do crédito rural, havia 166 arti-

gos, mas só ficaram 110. Havia três leis, mas só ficou uma.

Passamos então a elaborar a legislação educacional. Aí começaram a sur-

gir problemas curiosos. Os consultores da Casa achavam que, na consolida-

ção das leis nacionais de educação, deveriam entrar as normas da Lei de

Diretrizes e Bases da Educação. Por quê? Opusemo-nos a isso, porque a Lei

de Diretrizes e Bases da Educação é da Federação, não da União, e estáva-

mos consolidando as leis da União. A Lei de Diretrizes e Bases da Educa-

ção destina-se não apenas a regulamentar a educação na esfera da União,

como também a estabelecer normas gerais para a legislação estadual, e não

pode, portanto, entrar nessa consolidação.

O curioso é que, na área educacional, encontramos 57 leis ordinárias

e 13 decretos-leis. No total, havia cerca de 188 artigos. A lei que se fez,

o projeto educacional da União, reúne apenas 120 artigos num único

texto. Também ocorreu o mesmo com a legislação mineral, que de 135

artigos passou para 75.

Com a legislação eleitoral, houve uma coisa interessante. A legislação elei-

toral está espalhada, hoje, no Brasil, em 34 leis ordinárias e três decretos-leis,

mas tudo foi resumido num único dispositivo legal. Consolidamos as leis

eleitorais do País e incluímos essa consolidação no Código Eleitoral. Passa-

mos de 857 artigos para 480. Houve a supressão de 377 artigos que

conflitavam com a Constituição ou eram artigos repetitivos, pouco claros

ou revogados. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça e deve-

rá ser aprovado brevemente.
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De acordo com nosso Regimento Interno, o primeiro passo é realizado

pelo grupo de trabalho. Em seguida, o projeto vai para a Comissão de

Constituição e Justiça e para o Plenário. Aprovado na Câmara, ele vai ao

Senado. Valemo-nos da técnica adotada na França, na Suíça e na Inglaterra,

países em que o parlamento dá a palavra final. Na Itália e na Espanha, países

parlamentaristas, a consolidação é feita pelo Executivo, porque o parlamen-

to delega ao Executivo, ao gabinete, a autorização para fazê-la. No Brasil,

portanto, a consolidação só passa a ter vigência uma vez aprovada pelo

Congresso Nacional.

No momento em que se aprova a consolidação, o texto consolidado

passa a ser o elemento coercitivo das normas legais sobre a matéria a que

diz respeito.

Outro aspecto interessante é que os alemães têm tendência a fazer um

trabalho permanente de consolidação. Já outros países, como a França e a

Itália, fazem a consolidação temática, que corresponde à linha que adota-

mos. Consolidamos as leis relativas a determinados temas importantes.

Cuidamos da legislação das áreas mineral, de meio ambiente, eleitoral, edu-

cacional, etc. Há uma posição mais flexível para que a consolidação possa,

de fato, desenvolver-se.

Todavia, a questão da consolidação levanta alguns problemas curiosos,

como o da incompreensão em face da técnica da sua feitura. Vou relatar

aos senhores um episódio que ilustra a situação. Fez-se um projeto de con-

solidação das leis do meio ambiente, que foi publicado. Passamos então a

receber uma série de sugestões dos grupos econômicos mais poderosos do

País, sobretudo daqueles que trabalham com madeira na área da Amazônia.

Isso se deu de tal maneira que uma organização de São Paulo, que reunia

um grupo economicamente poderoso, fez um apelo ao presidente da Câ-

mara dos Deputados para que ele enviasse os responsáveis pelo assunto

para participar de uma reunião. Fui a São Paulo e me lembro de que um
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assessor  me comunicou a presença ali de grande parte do PIB nacional. As

50 pessoas que estavam naquele plenário talvez fossem os homens mais

ricos do Brasil e estavam todos muito preocupados com o problema da lei

do meio ambiente. Mas tínhamos feito apenas a consolidação, não tínha-

mos alterado nada.

Pediram a palavra. Cerca de seis deles falaram, criticando, com a maior

violência, o texto da consolidação, dizendo que ele continha uma série de

erros, que havia atingido o patrimônio deles e vinha dificultar a atividade

empresarial e industrial no Brasil. Todos foram agressivos em relação ao

projeto que havia sido feito pelo nosso grupo de trabalho.

Quando terminaram, falei que, por um lado, ficava muito satisfeito com

essas manifestações todas, mas, por outro, ficava muito triste. Satisfeito

porque a consolidação das leis passara a ser um tema de alto interesse da

vida econômica do País, o que a presença e o interesse daqueles senhores

demonstrava, mas ficava triste porque eles não tinham assessoria jurídica.

São empresas importantíssimas, mas não têm assessoria jurídica, pois nosso

projeto de consolidação não alterava as leis vigentes.

As leis que estavam sendo criticadas e agredidas eram leis que estavam

em vigor. Eles já tinham que se comportar de acordo com elas. Não tínha-

mos mudado nada, apenas sistematizado, para facilitar as críticas e as altera-

ções que pudessem vir. Foi um mal-estar generalizado entre eles. Disse que

eles tinham de contratar nova assessoria jurídica, pois as atuais estavam intei-

ramente afastadas dos dados da realidade, da legislação ambiental brasileira.

Eles não gostaram. Resultado: ficou evidente, perante um grupo altamente

selecionado, que o desconhecimento das leis entre nós, por excesso de nor-

mas legais, é enorme, mesmo nos setores econômicos mais fortes do País.

Surgiu um problema de ordem técnica na hora de se fazer a consolida-

ção das leis eleitorais. Há um caso curioso. Eu me lembro bem do debate

da Constituinte de 1988. O TSE tem suas atribuições, hoje, regulamentadas
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por dispositivos do antigo Código Eleitoral, que era lei ordinária. Mas a

Constituição de 1988 determinou que as atribuições do TSE fossem

estabelecidas por lei complementar.

Então, as leis ordinárias que dão atribuições ao TSE foram elevadas, pela

Constituição, a leis complementares. No momento de fazer a consolidação,

alguns consultores alegaram que não poderiam incluir as atribuições do TSE,

pois eram matéria de lei complementar e somente as leis ordinárias estavam

sendo consolidadas. Houve um grande debate. Deixamos bem clara a nos-

sa posição: não nos interessa qualquer espécie de debate sobre a natureza

dessa ou daquela norma. O que interessa é responder à seguinte pergunta: a

lei “X” está em vigor? Se está, ela deve entrar na consolidação. Essas nor-

mas estão em vigor como leis ordinárias, embora, futuramente, devam ser

leis complementares. Assim acontece com vários dispositivos.

Em relação às medidas provisórias, houve também um debate enorme.

Elas deveriam entrar na consolidação? Conforme o meu ponto de vista, a

norma contida na MP está em vigor. O cidadão brasileiro é obrigado a se

curvar a ela. Se não a respeitar, sofrerá as conseqüências. A lei suspensa pela

MP não está em vigor. Esse é um problema grave para a consolidação.

A lei complementar resolveu o problema – de uma forma que não

recebe o nosso maior agrado –, estabelecendo que, no texto consolidado,

não podem entrar MPs. É um problema jurídico sério: um advogado que

consultar a lei de consolidação – cujo texto está suspenso pela MP –

seguirá uma lei que não está em vigência, porque é a norma da MP que

está em vigor.

Após debatermos muito essa questão, estamos defendendo a seguinte

tese: a MP, com o caráter que passou a ter, é norma legal, que pode ter

vigência durante muitos anos. Existem muitas MPs em vigência há muito

tempo. Estando em vigência há muito tempo, a MP é norma legal que

interfere na vida do cidadão. Fazer a consolidação desconhecendo-a é o
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mesmo que orientar mal o cidadão, o juiz e o advogado na solução dos

problemas jurídicos que lhes forem apresentados.

Por outro lado, a MP é muito criticada, mesmo pelo próprio Governo,

mas no momento da necessidade é muito usada. A solução para o caso

seria, depois do último artigo da lei, que fala sobre a revogação, introduzir

mais um artigo que fizesse referência aos artigos consolidados suspensos

pelas MPs. O advogado e o juiz, ao receberem o documento consolidatório,

verificariam que, depois do último artigo revogatório, existe outro que faz

referência à suspensão de artigos ou de cláusulas legais por MP.

Com isso, então, teríamos um adendo ao texto consolidatório que per-

mitiria ao julgador, ao homem do Direito, conhecer a realidade jurídica que

o envolve. Do contrário, estaremos fazendo o mesmo que aquela ave que

esconde a cabeça, mas deixa o corpo de fora.

Não podemos desconhecer medida provisória que existe, porque ela

assume, às vezes, posição de lei com duração bem demorada. Essa é a

minha tese em relação ao problema. Logicamente, isso haverá de ser ob-

jeto de um projeto de lei complementar que altere as leis em vigor e

introduza essa técnica, que me parece fundamental. Caso contrário, um

conjunto de normas importantes da vida jurídica estará fora do conheci-

mento dos interessados.

Devo dizer, finalmente, que, aos poucos, estamos realmente vencendo o

problema da consolidação no Congresso Nacional. Há hoje a compreen-

são de que os problemas relacionados com a organização das normas, com

o aperfeiçoamento de sua linguagem e com a relação entre as leis têm que

ser superados e, sobretudo, de que as leis inconstitucionais têm que ser afas-

tadas do texto. Estamos verificando que essa matéria está alcançando, na

Câmara e nos meios jurídicos do País, uma compreensão cada vez maior.

Há países, como a Inglaterra, em que a preocupação com a consolidação

é muito grande e as leis são consolidadas automaticamente, à medida que
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vão sendo votadas. Aliás, a Inglaterra, desde o século XIX, vem trabalhan-

do com questões relacionadas à consolidação.

Verificamos que a consolidação nada mais é do que uma resposta a fenô-

menos sociais muito antigos. No nosso tempo, o progresso tecnológico

muito avançado, as modificações dos costumes, a superação de normas

legais existentes, tudo isso mostra que a consolidação tem de ser uma preo-

cupação do sistema jurídico de qualquer país e tem de ser feita de forma

efetiva e muito eficiente.

Hoje, felizmente, todas as áreas do Congresso Nacional, em virtude da

lei complementar e dos debates havidos a respeito da matéria, estão consci-

entes da importância e da significação da consolidação. Estamos, pois, neste

fórum, trazendo aos senhores uma mensagem de defesa da consolidação e,

sobretudo, mostrando a sua importância. Ela deve contar conosco como

defensores, como soldados, para que possa, de fato, ser concretizada, por-

que representa não só um avanço para a ordem jurídica, mas também para

a democracia, já que a lei fica mais fácil de ser vista, de ser lida e de ser vivida

pelo povo.
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Registros sobre as Propostas de Consolidação da
Legislação Ambiental Brasileira

Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo*

Consultora da Câmara dos Deputados

Introdução

Nos últimos doze anos, a reunião das principais normas ambientais fe-

derais em único diploma legal tem sido periodicamente proposta no Con-

gresso Nacional, por parlamentares de diferentes tendências políticas. A dis-

cussão ocorrida até agora teve pouco resultado em termos de conquistas

efetivas no processo legislativo, mas não pode, de forma alguma, ser

desconsiderada. As organizações e os técnicos que trabalham com Direito

ambiental praticamente não têm discutido o tema e correm o risco de não

contribuir como deveriam quando projetos de lei consolidando ou mesmo

codificando a legislação ambiental eventualmente começarem a tramitar com

maior sucesso ou rapidez no Legislativo federal.

Há que se ter em mente que o trâmite legislativo, por vezes, traz surpresas

mesmo para os que o acompanham de forma contínua. Um bom exem-

plo, na área ambiental, da condição sui generis do processo legislativo foi a

fase final de análise do projeto que deu origem à Lei nº 9.605, de 12 de

fevereiro de 1998. Tratava-se de um projeto complexo, que aparentemente

estava parado por falta de consenso. Porém foi incluído na ordem do dia

na convocação extraordinária do Congresso e, em menos de um mês, trans-

formado na Lei de Crimes Ambientais.

Mais do que uma análise das iniciativas com vistas à consolidação ou à

codificação das normas ambientais federais ocorridas nos últimos anos,
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faz-se aqui um registro do processo de elaboração do projeto de consoli-

dação das leis ambientais empreendido no âmbito do Grupo de Trabalho

de Consolidação das Leis da Câmara dos Deputados. Há questões de téc-

nica legislativa, já enfrentadas e ainda a serem enfrentadas nesse processo,

que certamente não são exclusivas das normas ambientais e merecem aten-

ção e debate.

Antecedentes históricos

Em 1991, sob inspiração da intensa movimentação em torno das ques-

tões ambientais gerada pela Rio-92, surgiu na Câmara dos Deputados a

proposta de se instituir o Código Brasileiro de Meio Ambiente, por meio

do Projeto de Lei nº 1.969, de autoria do então Deputado Avenir Rosa,

parlamentar que não integrava a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio

Ambiente e Minorias nem atuava na área de meio ambiente.

A despeito de conter uma série de problemas técnicos, o projeto apre-

sentava uma estrutura razoavelmente consistente e, de certa forma, inspirou

proposições legislativas posteriores. Parece que, mais em função do peque-

no engajamento de seu autor na causa ambiental do que em função de

qualquer outra coisa, o projeto não chegou a ser objeto de parecer nas

comissões permanentes da Câmara dos Deputados e acabou sendo arqui-

vado definitivamente em 1995.

Em fevereiro de 1992, no auge da preparação para a Conferência do

Rio, a Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República publicou

uma versão preliminar do anteprojeto de lei de consolidação das leis fede-

rais sobre meio ambiente, para fins de consulta pública. O texto, elaborado

pelos órgãos ambientais federais, principalmente o Ibama, a despeito de

intitulado de consolidação, propunha uma série de alterações e

complementações na legislação em vigor. Tratava de temas como o sistema

nacional de unidades de conservação, a educação ambiental e os recursos

hídricos, que viriam alguns anos depois a ser objeto de leis específicas.
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Em 1993, o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Decreto nº

36.860, criou uma comissão de juristas com o encargo especial de elaborar

um anteprojeto de código ambiental brasileiro. Integraram essa comissão

alguns dos juristas mais respeitados do País na área ambiental, como Ada

Pellegrini Grinover, Adilson Abreu Dallari, Alaôr Caffé Alves, Gilberto Passos

de Freitas, Helita Barreira Custódio e Paulo Affonso Leme Machado. A

comissão foi presidida por Édis Milaré e teve como secretário executivo

Antônio Herman V. Benjamin.

Ensejaram a idéia de elaboração desse trabalho, segundo relatório pro-

duzido pela comissão, os seguintes problemas encontrados na legislação

ambiental: ineficiência; falta de organicidade e sistematicidade, incluindo

conflitos normativos; desatualização conceitual, especialmente diante da

Constituição de 1988; e existência de clareiras normativas. A experiência

estrangeira também teve influência, já que na França e na Alemanha haviam

sido criadas comissões de juristas com a mesma finalidade.

O texto proposto pela comissão, posto em discussão pública em de-

zembro de 1994, optou por uma loi-cadre, que, não obstante a sua amplitu-

de, admitia normas mais específicas regulando determinados assuntos.

A comissão de juristas reconheceu em seu relatório ter aproveitado

no trabalho parte de textos anteriormente produzidos, como o já co-

mentado anteprojeto de lei de consolidação das leis federais do meio

ambiente de 1992, o anteprojeto de código ambiental brasileiro da OAB-

SP, sobre o qual não há maiores informações disponíveis, e projetos de

lei sobre temas específicos, alguns deles então em tramitação no

Legislativo federal.

O anteprojeto preparado não foi encampado pelo Governo Fernando

Henrique Cardoso e não chegou a ser enviado ao Congresso Nacional.

Não obstante, como aconteceu com o PL nº 1.969/91, partes de  seu texto

foram aproveitadas em proposições legislativas posteriores, a exemplo do

capítulo referente aos crimes ambientais.
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Deve-se notar que o Governo Fernando Henrique Cardoso passou al-

guns anos sem manifestar apoio expressivo a propostas de lei na área

ambiental, mantendo-se omisso inclusive em relação a projetos de lei de sua

própria iniciativa, exceção feita àqueles que originaram a Lei nº 9.433, de

1997 (Lei dos Recursos Hídricos), e a Lei de Crimes Ambientais, em fase

final de discussão.

A consolidação das leis e as normas ambientais

No início da década de 90, conforme se pôde ver nos comentários fei-

tos anteriormente, não havia entre juristas e técnicos, ou pelo menos entre

aqueles que se dedicavam à legislação ambiental, consenso sobre os concei-

tos de consolidação e codificação. Propostas com conteúdo bastante simi-

lar eram qualificadas como consolidação ou como código de meio ambi-

ente, indistintamente.

Tanto as propostas de consolidação quanto as de codificação baseavam-

se, em grande parte, em normas já em vigor, nas quais pretendiam introdu-

zir ajustes. Isso significa que as propostas de código não pretendiam legislar

sobre todos os detalhes dos temas por elas abrangidos, ou seja, não esgota-

vam a matéria.

Não existia até então uma definição legal do escopo de uma conso-

lidação. A única referência expressa ao tema encontrava-se no pará-

grafo único do art. 59 da Constituição Federal, que prevê que “lei

complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consoli-

dação das leis”.

Em 1997, o Deputado Bonifácio Andrada iniciou na Câmara dos De-

putados um trabalho em prol da consolidação das leis federais de forma

ampla. Com o apoio do presidente da Casa, Deputado Michel Temer, foi

criado o Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis, coordenado pelo

Deputado Bonifácio Andrada, com a proposta de dar partida a um pro-
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cesso de elaboração de projetos de lei de consolidação em diversos setores.

A preocupação básica era eliminar, ao máximo possível, as superposições

normativas sobre os mesmos temas, reduzindo o enorme número de leis

federais em vigor.

O primeiro tema ao qual o grupo de trabalho dedicou atenção foi exata-

mente a legislação ambiental, provavelmente em função tanto da existência

dos antecedentes aqui relatados quanto do apelo do tema para a sociedade.

Ainda em 1997, o grupo divulgou, em processo de consulta pública, o

anteprojeto de lei de consolidação da legislação ambiental brasileira. O an-

teprojeto consolidava o conteúdo das Leis nos 4.771, de 1965, 5.197, de

1967, 6.803, de 1980, 6.902, de 1981, 6.938, de 1981, 7.643, de 1987, 7.661,

de 1988, 7.679, de 1988, 7.802, de 1989, e 8.723, de 1993, bem como do

Decreto-Lei nº 1.413, de 1975, e propunha a revogação expressa desses

diplomas legais.

Além das referidas leis, a proposta aproveitava em seu texto normas

constantes de alguns decretos e resoluções do Conselho Nacional do Meio

Ambiente – Conama. Entendia-se que a devida hierarquia das normas le-

gais era aspecto a ser observado pela consolidação. Assim, matéria impor-

tante constante de decreto ou resolução do Conama que extrapolasse os

limites de regulamento seria alçada ao nível de lei. Como exemplos, podem

ser citados o licenciamento ambiental e o estudo prévio de impacto ambiental.

Deve-se ter presente que não existia à época consenso sobre os limites de

um projeto de lei de consolidação. A consolidação, em linhas básicas, seria

uma lei ampla, com pretensão de sistematizar determinado tema e cujos

dispositivos tivessem origem, essencialmente, em normas já em vigor. Como

precedente desse entendimento sobre consolidação, tinha-se a Consolida-

ção das Leis do Trabalho, de 1943.

O anteprojeto de consolidação da legislação ambiental preparado pelo

grupo de trabalho trazia inovações ao ordenamento jurídico, mas não che-

gava a fazer uma reforma substancial na disciplina dos temas abordados.
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Deve-se notar que o grupo ainda pretendia dar à proposta uma tramitação

normal de projeto de lei, sem restrições ao poder de emenda dos parla-

mentares ou quaisquer outras.

Édis Milaré, comentando esse anteprojeto de consolidação, reconhece

que “é um empreendimento de grande alcance jurídico e social”, mas inqui-

re se “essa proposta, que vai além de suas características técnicas, não resul-

taria muito melhor num Código de Meio Ambiente Nacional”.1

Em 1998, surgiu uma novidade importante nesse quadro, a aprovação

da Lei Complementar nº 95, regulando o disposto no parágrafo único do

art. 59 da Constituição. A redação original dessa lei complementar trouxe

um entendimento bastante diverso sobre a consolidação de leis. Dispu-

nham os seus arts. 13 a 15:

“Art. 13 – As leis federais serão reunidas em codificações e em

coletâneas integradas por volumes contendo matérias conexas ou

afins, constituindo em seu todo, juntamente com a Constituição

Federal, a Consolidação das Leis Federais Brasileiras.

Art. 14 – Ressalvada a legislação codificada e já consolidada, to-

das as leis e decretos-leis de conteúdo normativo e de alcance

geral em vigor serão reunidos em coletâneas organizadas na for-

ma do artigo anterior, observados os prazos e procedimentos a

seguir:

I – os órgãos diretamente subordinados à Presidência da Repú-

blica e os Ministérios, no prazo de cento e oitenta dias, contado

da vigência desta Lei Complementar, procederão ao exame, tria-

gem e seleção das leis complementares, delegadas, ordinárias e

decretos-leis relacionados com as respectivas áreas de competên-

cia, agrupando e consolidando os textos que tratem da mesma

matéria ou de assuntos vinculados por afinidade, pertinência ou

1 MILARÉ, E. Direito do ambiente. 2. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001, p. 101-
102.
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conexão, com indicação precisa dos diplomas legais ou preceitos

expressa ou implicitamente revogados;

II – no prazo de noventa dias, contado da vigência desta Lei

Complementar, as entidades da administração indireta adotarão,

quanto aos diplomas legais relacionados com a sua competência,

as mesmas providências determinadas no inciso anterior, reme-

tendo os respectivos textos ao Ministério a que estão vinculadas,

que os revisará e remeterá, juntamente com os seus, à Presidência

da República, para encaminhamento ao Congresso Nacional nos

sessenta dias subseqüentes ao encerramento do prazo estabeleci-

do no inciso I;

III – a Mesa do Congresso Nacional adotará todas as medidas

necessárias para, no prazo máximo de cento e oitenta dias a con-

tar do recebimento dos textos de que tratam os incisos I e II, ser

efetuada a primeira publicação da Consolidação das Leis Fede-

rais Brasileiras.

Art. 15 – Na primeira sessão legislativa de cada legislatura, a Mesa

do Congresso Nacional promoverá a atualização da Consolida-

ção das Leis Federais Brasileiras, incorporando às coletâneas que

a integram as emendas constitucionais, leis, decretos legislativos e

resoluções promulgadas durante a legislatura imediatamente an-

terior, ordenados e indexados sistematicamente.”

A lei complementar definia, assim, a Consolidação das Leis Federais Bra-

sileiras como a reunião da Constituição Federal, dos códigos existentes e de

coletâneas temáticas de leis de alcance geral. A princípio, parece que seria o

resultado de um procedimento administrativo, envolvendo o Executivo e o

Legislativo. A lei complementar falava em mera publicação da consolida-

ção. No máximo, o que se podia imaginar em termos de processo legislativo

era a aprovação da consolidação por meio de decreto legislativo. Ocorre

que a lei complementar falava também em tornar explícitas revogações
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implícitas, o que, para ter força normativa, imporia a aprovação de leis

revogatórias. O impasse estava criado.

A Lei Complementar nº 95 gerou uma confusão considerável nos deba-

tes sobre a consolidação de leis. Logo após a sua publicação, Executivo e

Legislativo começaram a discutir a sua alteração. A Casa Civil da Presidên-

cia da República elaborou minuta de projeto de alteração da lei comple-

mentar e coordenou algumas reuniões para o debate desse texto. Nessas

reuniões, foi levantada uma série de questionamentos importantes em rela-

ção ao tema consolidação.

Alguns dos participantes entendiam, por exemplo, que as limitações ao

poder de emenda dos parlamentares que se pretendia impor no rito de

aprovação de projetos de consolidação apenas poderiam vir a ser

estabelecidas por meio de emenda à Constituição. Restringir o poder de

emenda seria limitar prerrogativa constitucional do Legislativo. Nem mes-

mo uma lei complementar poderia estabelecer esse tipo de restrição.

Em 1º/9/1998, o Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis apre-

sentou formalmente a proposta de consolidação da legislação ambiental

brasileira, por meio do Projeto de Lei nº 4.764. O texto apresentado signi-

ficou uma reformulação completa da versão submetida à consulta pública.

Adotou-se um conceito de consolidação bastante próximo do que viria a se

estabelecer posteriormente por meio da Lei Complementar nº 107, ou seja,

o texto basicamente reúne os dispositivos em vigor numa única lei, manten-

do a mesma redação, com exceção de pequenos ajustes no caso de termos

considerados ultrapassados, explicita revogações tácitas e suprime normas

não recepcionadas pela Constituição de 1988.

O projeto de lei propõe a seguinte estrutura para dar suporte às normas

ambientais:

“Título I – Da Política Nacional do Meio Ambiente: disposições

gerais; do Sistema Nacional do Meio Ambiente; dos instrumen-
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tos da Política Nacional do Meio Ambiente; do Fundo Nacional

do Meio Ambiente;

Título II – Da Proteção à Flora;

Título III – Da Proteção à Fauna;

Título IV – Da Proteção aos Recursos Aquáticos Vivos;

Título V – Do Gerenciamento Costeiro;

Título VI – Das Unidades de Conservação;

Título VII – Do Controle da Emissão de Poluentes: do lançamento

de resíduos na água; do zoneamento industrial em áreas críticas de

poluição; do controle da poluição do ar por veículos automotores;

Título VIII – Das Sanções Penais e Administrativas: disposições

gerais; da aplicação da pena; da apreensão do produto e do ins-

trumento de infração administrativa ou de crime; da ação e do

processo penal; dos crimes contra o meio ambiente; da infração

administrativa; da cooperação internacional para a preservação

do meio ambiente;

Título IX – Disposições Finais.”

A proposta revoga expressamente as Leis nos 5.197, de 1967, 5.357, de

1967, 6.803, de 1980, 6.902, de 1981, 6.938, de 1981, 7.643, de 1987, 7.661,

de 1988, 7.679, de 1988, 7.754, de 1989, 7.797, de 1989, e 9.605, de 1998,

bem como o Decreto-Lei nº 1.413, de 1975. Revoga apenas parcialmente

as Leis nos 4.771, de 1965, e 8.723, de 1993, mantendo em vigor dispositi-

vos objeto de medida provisória, e o Decreto-Lei nº 221, de 1967. Os 320

artigos totalizados na soma das leis atualmente em vigor são reduzidos a

238 no texto consolidado.

O conteúdo desse projeto, pelas limitações associadas ao conceito de

consolidação adotado, é bem mais restrito do que o das propostas anteri-

ormente analisadas. A polêmica mais significativa em relação ao seu texto

diz respeito à inserção de algumas normas advindas de medida provisória.
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Em 1999, a Câmara dos Deputados aprovou a Resolução nº 33, alteran-

do o seu Regimento Interno e estabelecendo um rito próprio para os pro-

jetos de consolidação. A resolução adota uma interpretação para a consoli-

dação de leis semelhante à que inspirou a segunda versão do projeto refe-

rente à legislação ambiental: são expressamente vedadas alterações de méri-

to na legislação em vigor, e as propostas não passam pela análise das comis-

sões temáticas da Casa, apenas pelo Grupo de Trabalho de Consolidação

das Leis e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Mencione-

se que, com a resolução, esse grupo de trabalho ganha status de comissão

permanente. O rito previsto nessa resolução, até agora, não tem equivalên-

cia no Senado Federal.

Em 2001, finalmente, foi aprovada a alteração na Lei Complementar nº

95, por meio da Lei Complementar nº 107, estabelecendo o seguinte em

relação à consolidação:

“Art. 13 – As leis federais serão reunidas em codificações e consoli-

dações, integradas por volumes contendo matérias conexas ou afins,

constituindo em seu todo a Consolidação da Legislação Federal.

§ 1º – A consolidação consistirá na integração de todas as leis

pertinentes a determinada matéria num único diploma legal, re-

vogando-se formalmente as leis incorporadas à consolidação, sem

modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos

dispositivos consolidados.

§ 2º – Preservando-se o conteúdo normativo original dos dispo-

sitivos consolidados, poderão ser feitas as seguintes alterações nos

projetos de lei de consolidação:

I – introdução de novas divisões do texto legal base;

II – diferente colocação e numeração dos artigos consolidados;

III – fusão de disposições repetitivas ou de valor normativo idêntico;
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IV – atualização da denominação de órgãos e entidades da admi-

nistração pública;

V – atualização de termos antiquados e modos de escrita ultra-

passados;

VI – atualização do valor de penas pecuniárias, com base em

indexação padrão;

VII – eliminação de ambigüidades decorrentes do mau uso do

vernáculo;

VIII – homogeneização terminológica do texto;

IX – supressão de dispositivos declarados inconstitucionais pelo

Supremo Tribunal Federal, observada, no que couber, a suspen-

são pelo Senado Federal de execução de dispositivos, na forma

do art. 52, X, da Constituição Federal;

X – indicação de dispositivos não recepcionados pela Constitui-

ção Federal;

XI – declaração expressa de revogação de dispositivos implicita-

mente revogados por leis posteriores.

§ 3º – As providências a que se referem os incisos IX, X e XI do

§ 2º deverão ser expressa e fundadamente justificadas, com indi-

cação precisa das fontes de informação que lhes serviram de base.

Art. 14 – Para a consolidação de que trata o art. 13 serão obser-

vados os seguintes procedimentos:

I – o Poder Executivo ou o Poder Legislativo procederá ao le-

vantamento da legislação federal em vigor e formulará projeto

de lei de consolidação de normas que tratem da mesma matéria

ou de assuntos a ela vinculados, com a indicação precisa dos di-

plomas legais expressa ou implicitamente revogados;
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II – a apreciação dos projetos de lei de consolidação pelo Poder

Legislativo será feita na forma do Regimento Interno de cada

uma de suas Casas, em procedimento simplificado, visando a dar

celeridade aos trabalhos.

§ 1º – Não serão objeto de consolidação as medidas provisórias

ainda não convertidas em lei.

§ 2º – A Mesa Diretora do Congresso Nacional, de qualquer de

suas Casas e qualquer membro ou Comissão da Câmara dos

Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional po-

derá formular projeto de lei de consolidação.

§ 3º – Observado o disposto no inciso II do caput, será também

admitido projeto de lei de consolidação destinado exclusivamente a:

I – declaração de revogação de leis e dispositivos implicitamente

revogados ou cuja eficácia ou validade encontre-se completamente

prejudicada;

II – inclusão de dispositivos ou diplomas esparsos em leis

preexistentes, revogando-se as disposições assim consolidadas nos

mesmos termos do § 1º do art. 13.”

Com isso, a menos que alguém eventualmente venha a ser bem-sucedido

numa ação judicial que conteste a constitucionalidade desses dispositivos,

têm-se agora o conceito e os limites da consolidação de leis postos como

determinação legal.

A partir da Lei Complementar nº 107, impõem-se alguns ajustes no conteú-

do do PL 4.764/98, que, apesar de não ter sido arquivado, encontra-se parado

em seu trâmite legislativo. Não há que se falar mais, por exemplo, em inclusão

de matéria objeto de medida provisória. Ajustes substanciais precisam ser feitos

nesse projeto de lei, também em razão da aprovação de leis federais importan-

tes depois de 1998, como a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, a

Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a lei sobre o controle da
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poluição hídrica por óleo e a lei que instituiu a taxa de fiscalização ambiental

federal. Atualmente, o Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis está fazen-

do esses ajustes e atualizando o PL 4.764.

Há notícias de que, no momento, o Poder Executivo também está traba-

lhando em proposta de consolidação das leis ambientais. Não se divulgou

até agora, todavia, versão preliminar alguma desse trabalho.

Os limites da consolidação e a técnica legislativa

Conforme já referido, a Lei Complementar nº 95, após as alterações feitas

por meio da Lei Complementar nº 107, traz uma série de limites que devem ser

observados pelo legislador na elaboração de um projeto de lei de consolidação.

Fundamentalmente, uma consolidação de leis deve manter o conteúdo

normativo das leis consolidadas. Para tanto, são admitidas apenas as alterações

expressamente previstas pela lei complementar que disciplina a matéria.

A partir da experiência com a consolidação da legislação ambiental, po-

dem ser lançadas questões importantes em relação a algumas das regras

estabelecidas pelo art. 13 da Lei Complementar nº 95, com a redação dada

pela Lei Complementar nº 107, as quais serão comentadas a seguir.

Introdução de novas divisões no texto legal base

Muitas vezes, a interpretação de uma lei pode ser radicalmente modifica-

da pela forma como são organizados os dispositivos que a integram. Na

consolidação das leis ambientais, observa-se que, na maior parte dos casos,

para que não se altere a essência das normas em vigor, a tendência é a

transformação de cada um dos diplomas legais hoje existentes em capítulos

ou seções quase independentes no texto consolidado. Apesar dessa limita-

ção, a consolidação cria a oportunidade de ajustes importantes em proble-

mas de técnica legislativa presentes na legislação atual.



166

Um exemplo bastante conhecido nas leis ambientais está no § 1º do

art. 3º da Lei nº 4.771, de 1965 (Código Florestal), dispositivo que pre-

vê a autorização para a supressão de vegetação de preservação perma-

nente. Esse parágrafo deveria constituir um artigo autônomo, uma vez

que, na aplicação da lei, tem sido entendido como referente não apenas

à vegetação de que trata o art. 3º, situada em área delimitada por ato do

poder público, mas também à vegetação de que trata o art. 2º, situada

em área delimitada pela própria lei. Encontram-se em doutrina, no en-

tanto, discordâncias em relação a esse entendimento. Na consolidação,

parece claro que esse tipo de impasse deve ser enfrentado e, assim, ser

feita uma opção pelo legislador.

Atualização de termos antiquados e modos de escrita

ultrapassados

Os ajustes em relação a expressões desatualizadas podem, e em alguns

casos talvez devam, ter uma extensão muito maior do que a imaginada à

primeira vista. O Código Florestal também é um bom exemplo nesse caso.

Essa lei vem sendo atualizada na sua aplicação a partir da interpretação

histórica. A vegetação de preservação permanente passou, com os anos,

mantido o mesmo texto da lei, a compreender o ecossistema em que essa

vegetação se insere, na forma das áreas de preservação permanente.

A possibilidade de o proprietário gravar com perpetuidade uma floresta

passou a abranger áreas não florestadas, como os campos, também sem

alterações no texto da lei. A reserva legal, percentual da propriedade rural

que não pode ser desmatado, em sua origem exigida por uma preocupação

com o estoque de madeira, ganhou paulatinamente uma função de conser-

vação ambiental extremamente importante.

Parte dessas atualizações conceituais estão, hoje, explicitadas no texto da

Medida Provisória nº 2.166, de 2001. Desconsiderando-se essa MP, o Có-

digo Florestal poderia vir a ser consolidado com alterações que efetivassem
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esse tipo de atualização conceitual? Diante da regra de que a consolidação,

por princípio, não pode implicar inovações normativas e, ainda, diante do

rito especial para o trâmite legislativo dos projetos de consolidação, dificil-

mente poderão ser efetuadas nesse âmbito todas as atualizações necessárias

no Código Florestal.

Em primeira análise, parece que as atualizações que se impõem nessa

lei, exatamente por serem conceituais e não apenas terminológicas, de-

mandam a aprovação de lei alterando a Lei nº 4.771. De toda forma, o

debate permanece aberto, já que a aprovação, em 2002, de uma lei de

consolidação mantendo as expressões originais da lei de 1965 poderia

significar uma redução do alcance normativo do Código Florestal ou,

pelo menos, uma redução da liberdade de uso da interpretação históri-

ca para sua atualização.

Padronização terminológica do texto

Também nesse aspecto as alterações feitas na consolidação podem ter

uma extensão muito maior do que a imaginada inicialmente. Um exemplo

que pode ser trazido ao debate são os preços do Ibama previstos no anexo

da Lei nº 9.960, de 2000. Apesar de esse anexo falar em preços públicos,

parece evidente que as cobranças em questão constituem taxas instituídas

em razão do exercício do poder de polícia.

Não há como se falar em preços públicos obrigatórios, pois pressupõe-se,

para sua cobrança, a livre manifestação da vontade do interessado. Inclusive,

cobranças com fatos geradores similares aos previstos no anexo da Lei nº

9.960, estabelecidas pela Lei nº 5.197 e pelo Decreto-Lei nº 221, ambos de

1967, são legalmente consideradas taxas. Na consolidação das leis ambientais,

os “preços” do Ibama podem ser explicitados como taxas? Fica lançada a

dúvida, já que esse tipo de ajuste tem implicações jurídicas importantes, entre

elas a de que a alteração do valor de uma taxa exige a aprovação de lei.
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Indicação de dispositivos não recepcionados pela Constituição

Federal e declaração expressa de revogação de dispositivos

implicitamente revogados por leis posteriores

O § 3º do art. 13 da Lei Complementar nº 95 exige que as supressões de

normas não recepcionadas ou revogadas tacitamente sejam justificadas, “com

indicação precisa das fontes de informação que lhes serviram de base”. A

justificação em si, na maior parte das vezes, não é questão complicada. A

dificuldade fica por conta das fontes de informação.

Na legislação ambiental, há normas não recepcionadas pela Constituição

de 1988 que não são objeto nem de comentário freqüente pela doutrina,

nem de decisões judiciais. Como exemplo, podem ser citados alguns dispo-

sitivos da Lei nº 6.803, de 1980 (zoneamento industrial em áreas críticas de

poluição), que definem como atribuição exclusiva do Estado ou da União

a aprovação da implantação de zonas industriais em determinadas situa-

ções, em evidente choque com as competências municipais definidas pela

Constituição de 1988.

Na legislação ambiental, há também várias normas em relação às quais a

doutrina apresenta divergências sobre sua revogação por leis posteriores.

Um exemplo está nos efeitos derrogatórios da Lei de Crimes Ambientais.

Como essa lei é recente, a solução dessas divergências não vai encontrar

apoio na jurisprudência. Na consolidação, o que fazer nesses casos para

cumprir a exigência de indicação das fontes de informação constante no §

3º do art. 13 da Lei Complementar nº 95? Provavelmente, nada. Essa regra

permanecerá, algumas vezes, inaplicada pelo legislador.

Há outros questionamentos que podem ser imaginados: quais são os

limites em relação ao poder de veto do presidente da República num pro-

jeto de lei de consolidação aprovado pelo Congresso Nacional? Como não

se aprovou ainda nenhuma lei de consolidação com base na Lei Comple-

mentar nº 95, essa e outras dúvidas não terão resposta simples, nem única.
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Diante da definição jurídica de consolidação presente na lei complemen-

tar, tem-se certeza de que o legislador atua, nesse caso, com limites muito

mais rígidos do que os usuais. Ele deve evitar, ao máximo, as inovações

normativas. Ele deve agir com a menor subjetividade possível nas suas de-

cisões sobre o conteúdo das normas em vigor. Se e como esses limites

serão objeto de controle pelo Poder Judiciário, não se sabe.

De toda forma, parece que as dúvidas relativas ao instituto da consolida-

ção estão relacionadas, sobretudo, à pouca experiência com o tema. Prova-

velmente, o caminho mais indicado para a obtenção de respostas está no

prosseguimento do trâmite legislativo dos projetos de consolidação já apre-

sentados, entre eles o da legislação ambiental.

Consolidação, codificação ou muito pelo contrário?

Segundo o coordenador do Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis

da Câmara dos Deputados, Deputado Bonifácio Andrada, o processo

consolidatório objetiva a redução do excesso de normas legais, envolvendo o

agrupamento das leis em termos sistemáticos, superando as indefinições de

textos, as normas conflitantes em decorrência de revogações tácitas, as regras

repetitivas, os dispositivos confusos e, até mesmo, revitalizando cláusulas pra-

ticamente ignoradas por terem caráter extravagante ou serem dispostas de

forma esparsa, fora da legislação básica, além de outras providências de as-

pecto essencialmente formal, vedadas as alterações de mérito.

Assim, com a consolidação das leis com objeto idêntico, análogo ou

conexo, pretende-se eliminar eventuais divergências, colisões ou repetições

no corpo de normas. Admitem-se também leis de consolidação que se

limitam a tornar expressas revogações tácitas ou a inserir dispositivos esparsos

em leis preexistentes.

A codificação tem escopo mais amplo e complexo. Além da unificação

das normas relativas a determinada matéria, efetiva-se uma reforma subs-
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tancial da disciplina até então existente, inovando o ordenamento jurídico.

Mais importante, os códigos são concebidos de forma a constituir a fonte

principal de um determinado ramo do Direito.

Diante dos conceitos de consolidação e codificação, cabe a importante

pergunta: as normas ambientais federais devem ser consolidadas, codifica-

das ou permanecer com a estrutura atual?

Para justificar um processo consolidatório, a legislação deve apresentar os

problemas identificados como fundamentos do esforço de consolidação de

leis: normas conflitantes em função de revogações implícitas, regras repetitivas

e dispositivos confusos, que geram dificuldades para sua implementação.

Por outro lado, para justificar um processo de codificação, a legisla-

ção deve pecar pela assistematicidade e apresentar problemas que não

podem ser solucionados com as limitações inerentes a um processo

consolidatório, como lacunas normativas importantes. É o caso da le-

gislação ambiental?

A legislação ambiental brasileira é constituída por um complexo corpo de

normas que, inegavelmente, pode ser considerado abrangente e avançado.

Não obstante, não se pode negar que ela padece de problemas que justifica-

riam tanto uma lei de consolidação quanto um código de meio ambiente.

A consolidação, mesmo com as limitações impostas pela Lei Comple-

mentar nº 95, traria o benefício de organizar as normas em vigor em texto

único, facilitando sobremaneira a sua divulgação, bem como de eliminar as

dúvidas a respeito de dispositivos não recepcionados pela Constituição de

1988 ou revogados implicitamente, que, em ambos os casos, não são pou-

cos na legislação ambiental.

O código possibilitaria a atualização completa de leis importantes como

o Código Florestal e a Lei nº 5.197, de 1967 (Lei de Proteção à Fauna), hoje

bastante defasadas em termos conceituais e, também, excessivamente

centralizadoras no que se refere a atribuições dos órgãos ambientais fede-

rais. Possibilitaria, ainda, alçar ao nível de lei temas relevantes que são regula-
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dos apenas por resoluções do Conama, como o já mencionado caso do

estudo prévio de impacto ambiental.

Não obstante as vantagens potencialmente trazidas por um código de

meio ambiente, pessoalmente prefiro, hoje, a opção pela consolidação das

leis ambientais. Por um lado, na consolidação não há riscos de perda de

conquistas já inseridas nas leis ambientais. Por outro, a consolidação pode

funcionar como um primeiro momento de trabalho, a partir do qual fica-

rão plenamente evidentes todas as lacunas e necessidades de alteração nas

normas atualmente em vigor. Consolidada a legislação, poder-se-ia partir

para um código de meio ambiente.
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