CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Ricardo de Moura Lopes

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO
DAS LEIS – GTCL
UMA ABORDAGEM TEÓRICA

Brasília – DF
Agosto/2013

Ricardo de Moura Lopes

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO
DAS LEIS – GTCL
UMA ABORDAGEM TEÓRICA

Monografia apresentada ao Programa de PósGraduação
do
Centro
de
Formação,
Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos
Deputados, como parte da avaliação do Curso
de Especialização em Processo Legislativo.

Orientador: Professor Doutor Júlio Roberto de
Souza Pinto

Brasília – DF
Agosto/2013

Autorização

Autorizo a divulgação do texto completo no sítio da Câmara dos Deputados e a
reprodução total ou parcial, exclusivamente, para fins acadêmicos e científicos.
Assinatura: __________________________________
Data: ___/___/___

Lopes, Ricardo de Moura.
Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis - GTCL *manuscrito+ : uma
abordagem teórica / Ricardo de Moura Lopes. -- 2013.
85 f.

Orientador: Júlio Roberto de Souza Pinto.
Impresso por computador.
Monografia (especialização) – Curso de Processo Legislativo, Câmara dos
Deputados, Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor),
2013.

1. Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Grupo de Trabalho de
Consolidação das Leis (GTCL). 2. Processo legislativo, Brasil. 3. Consolidação
legislativa, Brasil. I. Título.

CDU 342.537(81)

GRUPO DE TRABALHO DE CONSOLIDAÇÃO
DAS LEIS – GTCL
UMA ABORDAGEM TEÓRICA

Monografia – Curso de Especialização em Processo Legislativo (PL5)
2º Semestre de 2013

Discente: Ricardo de Moura Lopes

Banca Examinadora:
__________________________________________
Professor Doutor Júlio Roberto de Souza Pinto
Professor Mestre Fernando Sabóia Vieira
___________________________________________

Brasília, agosto/2013.

À minha família, em especial meus
filhos, mais pelo exemplo que todo pai
procura deixar como legado, do que pela
provação que naturalmente decorre de
cursos desse nível.

Agradecimentos

Inicialmente pensamos em não o fazer. Parece-nos algo hipócrita. Mas ao
final da obra sobrevém um forte sentimento de gratidão em relação a todos que, de
alguma forma, influenciaram o presente trabalho, razão deste verdadeiro capítulo à
parte.
Assim sendo, ao meu orientador, Professor Doutor Júlio Roberto S. Pinto
por sua serena, mas copiosa sabedoria e precisas recomendações. É certo que a
satisfação e, quiçá, o sucesso de um trabalho acadêmico técnico-científico depende
muito da competência do orientador. Por isso, ficamos devendo.
Ainda sobre o mister de ensinar, somos especialmente grato aos
veneráveis professores do Curso de Processo Legislativo, colegas dotados de admirável
virtude típica do magistério que enaltece, ainda mais, suas brilhantes carreiras
profissionais nesta honrada Casa Legislativa.
Neste aspecto, a despeito do sucesso de todos, não podemos deixar de
destacar a importante contribuição de, na verdade, amigos, que foram além de suas
qualidades funcionais e, de alguma maneira, nos agraciaram com um pouco mais dos
seus elevados conhecimentos.
Posto isso, nosso destacado reconhecimento ao ilustre professor Miguel
Gerônimo da Nóbrega Netto, por seu respeitável conhecimento nessa instigante área
profissional voltada ao processo legislativo e, acima de tudo, por sua reservada amizade.
No mesmo sentido, reverenciamos o insigne professor Nivaldo Ferreira
Júnior, igualmente por sua amizade e inquestionável domínio na teoria política, o que
justifica sua hábil vocação magisterial, bem como sua competente atuação na arte e na
responsabilidade de fazer política.
Por fim, nosso especial reconhecimento à competência e zelo profissional
do Secretário Luiz Claudio Alves dos Santos, que muito nos ensinou sobre a admirável
e complexa prática de Secretariar uma Comissão da Câmara dos Deputados, sobretudo
pela maneira eficiente e responsável que caracterizam o seu trabalho.

De outra forma, acima de tudo é preciso registrar a singular experiência
profissional verificada sobre a coordenação do Deputado José Mentor, parlamentar de
notável capacidade política e de reconhecida competência, sem exageros é visto como
modelo de político e profissional a ser observado.
Para corroborar esse franco reconhecimento, nos últimos quatro anos
sobre a sua gestão o Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis – GTCL tem
experimentado um inegável e incomparável avanço em termos de resultados
afirmativos, com destaque a ter sua condição ampla e favoravelmente reconhecida
(Parecer) no sentido de ser elevado à condição de Comissão Permanente da Câmara dos
Deputados e, paralelamente, a inédita circunstância de ter incluída na Ordem do Dia do
Plenário três dos seus vinte e cinco projetos de lei de consolidação em trâmite na Casa,
o que se espera em breve sejam aprovados, representando um relevante passo para a
organização e racionalização das leis federais brasileiras.
Outrossim, não há como deixar de homenagear a fabulosa equipe do
Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis, pelo esforço e empenho dispensado aos
frequentes desafios, bem como as providências necessárias ao alcance dos objetivos que
obstinadamente se busca atingir.
Nesse sentido, releva destacar a importante contribuição e o exemplar
compromisso dispensado ao GTCL pelo seu Assessor Legislativo Vinícius Pereira
Meirelles Pinheiro, que muito tem realizado no sentido do engrandecimento e promoção
dos trabalhos do órgão, enaltecendo suas qualidades profissionais certamente
reconhecidas e admiradas por seus colegas.
Nada obstante, oportuna considerar a disposição e eficiência dos
funcionários do GTCL, bem como os do Gabinete do Parlamentar, que muito
contribuíram para a realização deste trabalho, seja pela compreensão quanto aos
necessários afastamentos presenciais para fins de aula ou pesquisas, seja pelo
afastamento cognitivo em razão de provas, tarefas e da própria monografia. Assim,
nosso reconhecimento aos estimados Diogo Yamamoto Paulo, Cláudio José Moreira de
Mello, Luciana Esteves Nunes, Andréia Chrystiane Vieira da Silva e Mariana Cardoso
Silveira.

”Quando vou a um país, não
examino se há boas leis, mas se
as que lá existem são
executadas, pois boas leis há
por toda a parte” (Montesquieu)

RESUMO

A função legislativa representa uma das bases do Estado Democrático de Direito e, por
assim o ser, concentra a primordial missão de garantir a estabilidade e a segurança
jurídica à sociedade, circunstância indispensável para a organização do próprio Estado e
das relações sociais. A presente obra procura resgatar e divulgar o dever e as atribuições
constitucionais do Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis – GTCL, recolhendo,
organizando e registrando os principais documentos que representam sua história e que
revelam suas principais características, progressos, bem como suas dificuldades
funcionais, especialmente decorrentes da sua mitigada importância no cenário onde
prevalece o típico comportamento distributivista do nosso legislativo.
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I – Introdução
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no que diz
respeito a sua concepção, representa o conjunto de normas que organizam o Estado,
determinam as funções e competências dos órgãos que exercem o Poder Público, as
formas e os limites desse exercício, bem como os direitos e garantias fundamentais dos
cidadãos e, assim entendida, é o documento normativo supremo do Estado e da
sociedade proporcionando uma esperada e necessária interação1.
Em síntese, a Constituição é a lei fundamental e suprema do Estado e, em
decorrência dessa sua supremacia, toda e qualquer norma do ordenamento jurídico deve,
obrigatoriamente, ser compatível com o seu conteúdo, o que significa dizer que toda a
vida em sociedade, em princípio, encontra nela o fundamento de suas relações.
Dito isso, o parágrafo único do art. 59 da Constituição determina que: "Lei
complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis."
Sendo assim, consolidação das leis é uma formalidade constitucional de grande
importância para a sociedade, pois faz com que se possa melhorar e facilitar a
compreensão e aplicação das leis, evitando, inclusive, as interpretações díspares,
conflitos e excessos entre as normas.
Em face desse supremo comando legal, a Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998, posteriormente alterada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de
abril de 2001, surge, principalmente, para regulamentar a consolidação das leis federais,
servindo, inclusive, de suporte para as diretrizes definidas para o tema nos Regimentos
Internos das Casas Congressuais, conforme se tem na Resolução nº 33, de 1999 (Anexo
4), no caso da Câmara dos Deputados, instituição sobre a qual se concentra o presente
trabalho.
Países como a Romênia, França, Canadá e Itália, entre outros, representam
casos bem-sucedidos na aplicação da consolidação das leis em seus respectivos sistemas
jurídicos, o que lhes permitiram consideráveis ganhos com a eliminação de excessos,

1

Miranda, Jorge. Manual de direito constitucional. 2 ed. T.II. Coimbra, 1983, p.16-17.
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bem como de normas conflitantes, precárias, enfim, sanear determinadas situações que
contribuíam para um ordenamento jurídico pesado, confuso e de difícil compreensão 2.
Com a constante criação de preceitos jurídicos, é comum nos depararmos
com normas que se choquem (contradigam), ou que abordem o mesmo assunto
(redundância), provocando, não raramente, interpretações díspares no primeiro caso, ou
confusas no segundo.
A consolidação se traduz na coleta, conjugação e sistematização das leis
vigentes, sem que haja qualquer alteração quanto a sua essência, seu mérito. Pode-se
dizer, então, de forma simplificada, que o objetivo de consolidar as leis é evitar
problemas ocasionados por normas conflitantes, repetitivas, desatualizadas, esparsas e
sobrepostas. Para tanto, necessário que se proceda a eliminação, revisão e organização
das leis. Ou seja, significa dizer, objetivamente, que deve restar apenas uma lei para
regular todos os aspectos de um determinado assunto, revogando ou suprimindo o que
se apresentar como excesso, sem prejudicar o texto original.
Considerando a população de um modo geral, é inegável o alto
desconhecimento que as pessoas têm em relação aos direitos e garantias pessoais. De
outra forma, sabe-se que o interesse sobre determinado assunto cresce à medida que
mais o conhecemos e nos é dado maiores oportunidades de acesso às informações sobre
o tema. Assim, a compreensão das leis será tanto maior, quanto maior e mais fácil for o
alcance e compreensão que se tenha em relação às normas que regulam a vida na
sociedade.
Nesse aspecto a consolidação das leis é um importante mecanismo de
aperfeiçoamento e contribuição de evolução social. Afinal, o conhecimento da lei deve
fazer o elo entre o Estado e o cidadão3.
De acordo com o Ato Conjunto nº 2, de 2013, dos Presidentes do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados, a Casa Civil da Presidência da República, em
recente levantamento, contabilizou mais de 180 mil diplomas normativos entre leis,
decretos-leis, decretos, portarias, resoluções e instruções normativas, em grande número

2

Revista Ciência Jurídica em Foco, localizada em http://direitonoturno.com.br/novosite/wpcontent/uploads/2010/08/00-direito-constitucional. Acesso em 16/10/12.
3
Dutra, Valéria Souza Arruda. A questão da legitimidade e da eficácia social dos direitos fundamentais e
influência da Legística. Revista CEJ, Brasília, nº 33, abril/junho, 2006. p. 78 – 82.
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conflitante entre si e com a própria Constituição Federal, além daquelas ultrapassadas
ou tacitamente revogadas e que, por isso, não tem mais efeito prático social4.
O excesso de normas é um de nossos maiores problemas, um resultado
direto de nossa tradição jurídica. O Direito brasileiro, que tem forte influência do
Direito romano, berço do positivismo jurídico, se apoia bastante na solução de conflitos
com fundamento em regras jurídicas, na maioria, específicas, que dificilmente evoluem
no mesmo compasso da sociedade. Em consequência, observa-se uma criação
legislativa intensa no sentido de adaptar a norma às mudanças ocorridas em um mundo
cada vez mais dinâmico e inovador.
Com isso, leis e mais leis são criadas enquanto outras tantas definham pela
pouca ou nenhuma utilidade. Neste e em outros casos a consolidação aparece como
solução para ajustar, regular textos legais diversos sobre um mesmo assunto de maneira
a torna-los um único corpo, uma só lei nítida e precisa.
É reconhecido que o trabalho de consolidação das leis cumprirá o
importante papel de quebrar paradigmas. Isso porque há uma cada vez maior
consciência de que só produzir leis não basta, é preciso torná-las aplicáveis. Para tanto,
é condição inicial e indispensável um especial empenho no sentido de identificar o que
existe e o que realmente precisamos. Nesse sentido, deve haver um esforço coerente
entre a produção qualitativa de leis e a manutenção das que realmente são
indispensáveis.
No Brasil os estudos sobre a racionalização do Direito não atingiram, ainda,
a força e a importância que o tema exige e merece. Verifica-se uma abundância de leis
em todos os níveis governamentais (Federal, Estadual e Municipal), explicada por uma
visão do legislador contemporâneo centrado na hipótese de que quanto mais leis
apresentar, mais eficientemente estará a cumprir sua tarefa, mesmo que na prática tais
comandos não sejam eficazes e, sequer, amplamente conhecidos.
Pelas características de nossa realidade parece ser mais cômodo criar lei
nova, abarrotando o sistema normativo nacional, do que apenas reformar as antigas.
Diante disso, as leis são assim editadas, na maioria das vezes no calor dos
acontecimentos, visando, muitas vezes, regular, também, as menores atitudes humanas,
4

Anexo 1, 3º parágrafo.
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com a finalidade de atender algum problema imediato, seja social ou governamental, em
geral efêmero (“Efeito Fantástico”5).
Nota-se a falta de um mínimo de planejamento do legislativo federal voltado
à produção normativa. Nem mesmo uma visão sistêmica ou principiológica na feitura
das leis é considerada, ou seja, observa-se uma completa ausência de mecanismos
técnicos eficientes de avalição da necessidade ou do impacto legislativo. Em outras
palavras, carece o Poder Legislativo do amparo técnico de um órgão voltado ao uso
efetivo e amplo da Legística 6 no seu processo de produção legiferante, sem perder de
vista que a consolidação das leis representa parte formal dessa teoria.
O fato é que a lei, assim vista como o supremo corolário da igualdade e que
tem no seu obrigatório e coercitivo cumprimento uma exigência social, é apresentada ao
cidadão comum na forma de milhares de textos semeados randomicamente por uma
quantidade gigantesca de agentes políticos, distribuídos por inumeráveis organismos
autônomos, pertencentes aos poderes das várias esferas administrativas e que têm, em
não raras ocasiões, interpretações distintas sobre uma mesma legislação. Trata-se de um
cipoal de comandos normativos atabalhoado, desprovido de critério integrativo claro e
consistente, além da indesejável ausência da necessária unicidade de princípio sistêmico
do conjunto jurídico, que se pressupõe ordenado.
Enfim, a crescente crise de legalidade, seja como for, nos leva a inevitável
posição de que o processo legislativo, tal como hoje se apresenta, não é capaz de
garantir uma boa qualidade de seu produto final, ou seja, da lei, deixando clara a
necessidade de novas práticas que promovam o esperado equilíbrio da segurança
jurídica e, consequentemente, materialização da justiça, mormente como meio que
ofereça a oportunidade de aperfeiçoamento da democracia, incentivo ao progresso e
melhoria do bem-estar social.

5

“Efeito Fantástico”: expressão utilizada para representar o fato de que uma notícia de relevante
repercussão nacional, em geral lançada como a grande manchete no programa de domingo da rede Globo,
“Fantástico”, transforma-se em disputa entre alguns Parlamentares para, a partir de 2ª feira, ser o primeiro
a lançar projeto de lei visando ajustar a situação.
6
A Legística se configura como uma área do conhecimento preocupada com as consequências produzidas
pelos atos legislativos e os meios passíveis de potenciar a sua qualidade, simplificação e eficiência. Sendo
assim, a elaboração das leis deve observar um procedimento metódico e sistemático, atento, sobretudo, a
utilidade, a capacidade de produzir os efeitos pretendidos, a harmonização com o ordenamento vigente, o
equilíbrio entre custos e benefícios, a aplicabilidade e a efetividade da norma na solução de conflitos.
(Artigo de Patrícia Rosset, disponível no endereço eletrônico: http://www.al.sp.gov.br/StaticFile/
ilp/legistica.pdf. Acesso em 27/9/2012.
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Sobre isso, José Manoel da Silva preleciona:
o que mais preocupa o homem de empresa, hoje, é a
instabilidade ou a descontinuidade do processo legislativo... O
fenômeno da turbulência legislativa acaba por gerar um estado
de espírito negativo, não só entre os chamados especialistas ou
estudiosos do estudo do direito, como também no meio dos que,
por imposição profissional ou empresarial, se colocam no dever
de comando ou direção.7
Nesse contexto, a consolidação das leis é uma intervenção necessária e
positiva para o ordenamento preexistente, de maneira a tornar operável a justiça. Um
ordenamento jurídico bem sistematizado e devidamente organizado é um dos
pressupostos para que se tenha um verdadeiro sistema igualitário e, até por isso,
democrático, além de promover um mais seguro e satisfatório sistema jurídico.
Isto posto, pretende-se com este trabalho promover uma descrição sobre as
principais características do Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis – GTCL,
como o órgão se enquadra no processo legislativo, suas dificuldades e que instrumentos
são utilizados para respaldar suas atividades.
Para tanto, será imprescindível lançar mão da reduzida fundamentação
teórica existente sobre o tema, porém, sobretudo, buscar respaldo na parca
documentação de interesse existente no âmbito do órgão, vale dizer registros
arduamente resgatados pelo trabalho do ex-Secretário do GTCL, Luiz Claudio Alves
dos Santos, além da própria experiência que adquirimos nos últimos quatro anos de
lotação nesse Grupo de Trabalho.

7

SILVA, José Manoel da. Leis mal redigidas, Leis sem finalidade. LTr: Legislação do trabalho.
Suplemento tributário. São Paulo, v. 30, n. 29, 1994. p. 175-178.
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II – Do Processo Legislativo

1 – A Evolução da Lei
Faça-se a lei! E a lei foi feita. Assim como na passagem Bíblica (Gênesis
1,3) em que Deus iluminou a terra para transformá-la esplêndida e habitável, o homem
criou a lei na expectativa de tornar o mundo harmônico e de aprazível convívio social.
Com raízes reconhecidamente fundadas na cultura religiosa, a lei
experimentava uma razoável conexão com as crenças praticadas. Em outras palavras, a
lei se fundava no reflexo direto dos dogmas das doutrinas teológicas. Sua própria
origem era resultado da consulta que se fazia aos deuses e divindades. Cabia apenas ao
legislador – assim considerado aqueles dotados de alguma forma de poder, em geral de
reconhecimento social – o papel exclusivo de tradução das vontades divinas, as quais
acabavam expressas em instrumentos normativos.8
Nesse aspecto, na consagrada obra Platônica “As Leis” é possível constatar
a efetiva preocupação do monarca em consultar os Deuses com o propósito de definir
normas. Decorre dessa narrativa que para os gregos a justiça na terra se faz a partir da
fidedigna vontade divina.9
As leis são semelhantes às regras da moral, pois visam controlar ou
modificar nosso comportamento. Elas se distinguem das regras da moral, por serem
impostas sob coerção.
Do Código de Hamurabi passando pela Lei das XII Tábuas, além da própria
Bíblia, chegando aos respeitáveis contratualistas Thomas Hobbes, John Locke e Jean
Jacques Rousseau, sem desconsiderar os jusnaturalistas modernos que defendiam a
necessidade de um Estado natural por parte dos homens, a história tem demonstrado que
a lei evolui e passa a ser concebida como o resultado da vontade racional da sociedade.

8

AQUINO, Tomás de. Suma teológica: Da mudança das leis, terceiro artigo. São Paulo: Loyola, 1995 p.
35.
9
PLATÃO. As leis. Trad. Edson Bini. São Paulo: Edipro,1999, p. 31-33.
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Segundo esclarece Manoel Gonçalves Ferreira Filho, 10 a despeito da lição
medieval de que a lei deve conformar-se com o comando natural ou divino, os
mencionados pensadores defendem a existência de um Estado surgido através de um
contrato onde os homens estabeleceram regras para o convívio social e subordinação
política.
Na concepção de Hobbes, na falta de um Estado controlador e absolutista
haveria um constante ambiente de tensão e conflitos iminentes, uma vez que as
necessidades e interesses são ilimitados em contrariedade com as limitadas
disponibilidades.
Assim, para o autor de Leviatã, a lei é sempre um comando emanado do
soberano aos súditos, por ser aquele a entidade com poder único de fazer e revogar leis,
desde que estas não fujam à razão, eis que “se a cada um fosse dado aferir, segundo seu
próprio entender, do justo ou do injusto relativamente às leis, restabelecer-se-ia a guerra
de todos contra todos”11.
Enfim, para Hobbes o comando do soberano é a lei, independentemente de
seu conteúdo, porque há que se presumir a justiça deste e evitar, com todas as forças, a
anarquia, para ele a pior situação política.
No entender de John Locke, o ser humano vivia originalmente num estágio
pré-social, caracterizado pela mais perfeita liberdade e igualdade circunstância esta
considerada e denominada como estado de natureza. Locke afirmava que o estado de
natureza era uma situação real pela qual passara a maior parte da humanidade ao longo
da história12.
Todavia, nesse estado instintivo faltava aos homens questões fundamentais
que distinguissem o que é de quem, juízes imparciais que decidissem os litígios e força
pública que mantivesse a ordem nos termos da lei da razão. Nesse sentido, necessário
que os homens concordem em viver em sociedade (contrato social) e, para tanto, devem

10

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do Processo Legislativo. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p.
39-42.
11
HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um estado Eclesiástico e Civil. Editora Abril
Cultural. São Paulo, 1974, p. 34.
12
LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Editora Abril Cultural, São Paulo, 1974, p. 41.
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ceder de seus direitos naturais o mínimo indispensável, pois o que difere a sociedade
humana de outras sociedades é a necessidade de regras para organização dos interesses.
Dessa forma, o poder político resultante haveria que se estruturar de
maneira que se tenha um poder para estabelecer leis, outro que as execute e, finalmente,
um terceiro, independente dos dois primeiros, os quais poderiam estar sobre uma
mesma chefia, apesar de que com plena autonomia.
Enfim, o modelo jusnaturalista de Locke é, em linhas gerais, semelhante ao
de Hobbes. Ambos partem do estado de natureza que, pela mediação do contrato social,
realiza a passagem para o estado civil ou contratual. 13
A partir desse momento, a lei assume um novo papel. Ela passa a ser
concebida como resultado da vontade racional da sociedade. Por esse motivo, passou a
ser pensada e elaborada a partir de princípios lógicos e a discricionariedade vai
tomando, paulatinamente, o lugar da arbitrariedade no processo de tomada das decisões
políticas. 14
De outra maneira, Rousseau afirmava que os homens nascem livres, felizes
e iguais. Porém, num determinado momento, a civilização corrompeu esse homem e ele
perdeu a liberdade natural, sendo necessário o estabelecimento de um pacto social que o
aproximaria do estado natural. Esse pacto não seria legitimado na força nem em um
chefe nascido naturalmente para governar, mas sim na convenção estabelecida entre
todos os membros do corpo social. Dessa forma, Rousseau aponta para um Estado
Democrático onde a soberania pertenceria tão somente ao povo e a este Estado caberia
conciliar a vontade individual e o bem coletivo 15.
Assim, a partir da institucionalização do Poder e com o advento do
iluminismo, o processo de formação das leis, tal como apresentado hoje, acaba,
finalmente, desenhado.

13

WEFFORT, Francisco Correa, organizador. Os clássicos da política. 14ª Ed. São Paulo: Ática, 2012, p.
84.
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BOVERO, Michelangelo. Contra o governo dos piores. Trad. Daniela Beccaria. Rio de Janeiro:
Campus, 2002, p. 150-151.
15
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2 – A Constituição do Poder
Destarte, a concepção clássica da separação dos poderes é devida a
Montesquieu que em sua obra “Do Espírito das Leis” (1748), consagrar a teoria da
tripartição dos poderes ou, na expressão mais conhecida, o princípio da separação dos
poderes.
Asseverava Montesquieu que todo homem que possui o poder tende a
abusar dessa faculdade. O abuso iria até onde encontrasse limites. Assim, visando evitar
tal abuso, seria necessário organizar a sociedade de tal modo que o poder limitasse o
próprio poder.16
Dessa forma, a teoria da separação dos poderes se fundamenta na
identificação racional de três funções estatais essenciais, ou seja, as de legislar,
administrar e julgar. Nestes termos, as respectivas atribuições, complementares, devem
ser exercidas por órgãos distintos que terão a responsabilidade individual e autônoma
para cumprir sua respectiva e importante missão.
Muito embora Montesquieu tenha assinalado as funções exercidas pelo
Estado, é de se destacar que sua principal contribuição para o mundo contemporâneo foi
a convicção de que tais funções deveriam corresponder a órgãos distintos e autônomos
entre si.17
No Brasil, o princípio da separação dos poderes encontra-se positivado no
artigo 2° da Carta Magna, assim dito: “Art. 2º São Poderes da União, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. O texto constitucional,
inclusive, alude tal dogma como cláusula pétrea, no momento em que elenca a
“separação dos poderes” como conteúdo insuscetível de ser objeto de emenda
constitucional, de acordo com o artigo 60, § 4°, III, da Constituição Federal (CF). 18
Atualmente, a doutrina da separação dos poderes encontra-se relativizada,
não podendo ser interpretada com a rigidez de outrora. O Direito Constitucional
16
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contemporâneo prefere adotar, então, um mecanismo de controle recíproco entre os
poderes, denominado sistema de freios e contrapesos.19
Dessa forma, distribui-se a cada poder uma função típica preponderante,
mas não exclusiva e, subsidiariamente, funções atípicas, visando o controle dos demais
poderes.20

3 – Do Poder Legislativo
Na esfera federal, o Congresso Nacional representa o Poder Legislativo que
se caracteriza por duas principais e igualmente importantes funções, quais sejam as de
legislar e fiscalizar. Neste caso, oportuno ressaltar que essa função representa a
indispensável tarefa de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Poder Executivo, conforme dispõe o artigo 70 da Constituição Federal.
Destaca-se, outrossim, que o Poder Legislativo possui subsidiariamente as
tarefas de administrar e julgar, assim classificadas como funções atípicas, da mesma
forma como acontece com os Poderes Judiciário e Executivo que, além das suas
respectivas funções principais e típicas, exerce as demais, acessoriamente, de maneira
atípica. Nesses termos, reconhece-se que a tripartição de poderes adotada pela Carta
Magna possibilita que cada poder exerça uma atividade prevalente, mas não exclusiva e,
ao mesmo tempo, exerça funções secundárias não preponderantes com o objetivo de
controle mútuo da atuação de cada órgão.
O Brasil adota o sistema bicameral de representação, o que significa que a
função legislativa no âmbito federal é exercida por dois órgãos distintos. Diante disso, o
nosso Poder Legislativo, representado pelo Congresso Nacional como dito, se compõe
de um órgão, ou Casa, denominado Câmara dos Deputados (Câmara Baixa), constituída
por representantes do povo e outra, o Senado Federal (Câmara Alta), que reúne
representantes dos Estados da Federação e do Distrito Federal.
19
20
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Primordialmente, importa ressaltar que o processo de escolha dos membros
do Senado Federal ocorre por eleição majoritária. Diferentemente, portanto, da eleição
para a Câmara dos Deputados, cujos representantes são eleitos de forma proporcional.
Sabe-se que as eleições para o Senado ocorrem de quatro em quatro anos,
com renovação alternada de seus representantes na proporção de um e dois terços.
É bem verdade que o Senado Federal ainda conserva o papel preponderante
de Casa Revisora por força da própria Constituição Federal, que, em seu art. 64,
estabeleceu ser a Câmara dos Deputados a Casa onde começa a tramitação dos projetos
de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores. Todavia, o Senado Federal tem iniciativa dos projetos de lei de
autoria dos Senadores e seus órgãos.

4 – Do Procedimento Legislativo
A expressão processo legislativo pode ser compreendida sob dois aspectos,
sendo um jurídico e outro sociológico. Juridicamente, observada a Constituição Federal,
consiste no conjunto coordenado de preceitos que disciplinam o procedimento a ser
obedecido pelos órgãos competentes na produção das leis e atos normativos, enquanto,
sociologicamente, pode ser visto como um conjunto de fatores reais que impulsionam e
direcionam os legisladores no exercício de suas atribuições. 21
Conceitualmente, contudo, processo legislativo pode ser visto como um
conjunto de atos formais ou instrumentais (iniciativa da lei, discussão, emenda, votação,
aprovação, sanção, promulgação e publicação) praticados pelos órgãos competentes
pela produção das leis e atos normativos. Segundo José Afonso da Silva, envolve um
sentido geral, um momento dinâmico de certo fenômeno no seu “vir a ser”. Um
processo representa sempre o momento de evolução de alguma coisa.22
As regras do processo de elaboração das leis essencialmente encontram seu
fundamento na Constituição e dela retiram os princípios que regem o procedimento

21
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responsável pela formação legislativa, inclusive aqueles que dizem respeito ao exercício
do poder de iniciativa das leis (art. 61, CF).
Nesse aspecto, juridicamente a Constituição Federal define no seu art. 59 as
diversas espécies normativas que serão os objetos do processo legislativo, de acordo
com suas próprias orientações e as constantes nos regimentos internos das Casas
Legislativas, considerando que em função do bicameralismo federativo as deliberações
se dão na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. São as seguintes, in verbis, as
matérias a serem elaboradas:
Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I – emendas à Constituição;
II – leis complementares;
III – leis ordinárias;
IV – leis delegadas;
V – medidas provisórias;
VI – decretos legislativos;
VII – resoluções;
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação,
alteração e consolidação das leis.

Destarte, na concepção dos Mestres Luiz Claudio e Miguel Gerônimo, o
processo legislativo se apresenta sob dois aspectos, a saber: um geral e outro
específico 23.
No que diz respeito ao entendimento amplo, o processo legislativo se
caracteriza pelas macros funções de legislar e fiscalizar, além de incluírem no mesmo
nível a de representação do povo brasileiro.
Quanto ao aspecto específico, o processo legislativo representa o conjunto
de atos sucessivos realizados para a produção de lei. Para tanto, a própria Constituição
Federal e os respectivos regimentos interno da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal definem as espécies normativas, conforme as acima descritas e correspondentes
ao art. 59 da Magna Carta, bem como as regras aplicáveis à sua elaboração.
23
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Assim, para que uma lei passe a existir, isto é, produzir os efeitos desejados,
é necessário que a proposta de lei percorra um exaustivo e, em muitos casos, complexo
procedimento formal.
Nas palavras de Miguel Reale,
a lei, no sentido técnico desta palavra, só existe quando a norma
escrita é constitutiva de direito, ou, esclarecendo melhor, quando
ela introduza algo novo com caráter obrigatório no sistema
jurídico em vigor, disciplinando comportamentos individuais ou
atividades públicas.24

Tércio Sampaio Ferraz parte do entendimento de que a lei é formada
atendendo a um procedimento institucionalizado, que culmina numa promulgação
solene e oficial, o qual "confere à norma um caráter jurídico, especificamente o caráter
legal". 25
Diante disso, para que a lei passe a integrar o ordenamento jurídico
brasileiro, é necessário que seja observado um processo legislativo solene e rigoroso,
vale dizer: para que uma proposição possa vir a se tornar uma lei e pertença ao mundo
do Direito, deve cumprir uma série de exigências determinadas pela Constituição
Federal e, também, pelos atos internos do Congresso Nacional.
Isto posto, o processo legislativo, visto como uma sequência de atos formais
e intrínsecos, pode ser classificado de acordo com o rito que esteja submetida a matéria
a ser apreciada, observando-se a seguinte classificação: ordinário (arts. 61 a 67 - CF),
sumário (art. 64, §1º - CF) e especial (arts. 60, 62, 69, 68, 166 - CF). Isso corresponde,
respectivamente, ao rito de matéria ordinária, ou comum; em regime de urgência; e,
finalmente, no caso de procedimento diferenciado.
Visto isso, considerando as regras gerais para elaboração dos atos
normativos no âmbito da Câmara dos Deputados e destacando o processo legislativo
ordinário que representa a grande maioria da produção legislativa, vejamos as três fases
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distintas que compreendem esse rito:

A - Introdutória (ou de Iniciativa); B –

Constitutiva; e C – Complementar.

A – Fase Introdutória (ou de Iniciativa)
Esta fase é a que dá início ao processo de formação da lei, por meios da
denominada iniciativa de lei. Em outras palavras, um projeto de lei surge a partir de
uma iniciativa, isto é, quando alguém ou algum ente autorizado apresenta uma proposta
de criação de um novo direito, o que, em regra, como explicado, em geral começa a
tramitação pela Câmara dos Deputados.
A iniciativa pode ser parlamentar, considerando assim a proposta de lei
realizada por qualquer membro do Congresso Nacional (Deputado ou Senador), ou
órgão interno dessa entidade. Pode ser, ainda, extraparlamentar, quando conferida a
órgãos ou pessoas não integrantes do Congresso Nacional, nos termos do art. 61 da
Constituição Federal.
Porém, a Constituição destinou a determinadas autoridades ou órgãos a
possibilidade da iniciativa de projetos de lei exclusivos. Trata-se de matérias reservadas,
assim definidas no seu próprio texto, conforme previsto nos artigos 61, §1º; 93; 96; 125,
§1º; 127, §2º.
A iniciativa pode ser ainda concorrente e vinculada. No primeiro caso, se
verifica quando a iniciativa pertence, simultaneamente, a mais de um legitimado. É o
caso, por exemplo, da iniciativa de lei sobre organização do ministério Público da
União, concorrente entre o Presidente da República e o Procurado-Geral, e das leis
sobre matéria tributária, de iniciativa concorrente entre o Chefe do Executivo e os
Congressistas.
Quanto à iniciativa vinculada, esta acontece sempre que a Constituição
impõe a determinado órgão ou entidade a apresentação de projeto de lei sobre certa
matéria, como, por exemplo, a obrigação que o Executivo tem de apresentar, nos prazos
estabelecidos em lei complementar, os projetos de lei orçamentária (CF, art. 166, §6º).
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B – Fase Constitutiva
A fase constitutiva compreende duas atuações distintas. A primeira,
legislativa, em que o projeto de lei apresentado será discutido e votado na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal. A segunda refere-se à manifestação do Presidente da
República, por meio da sanção ou veto, sobre os projetos aprovados por ambas as Casas
do Congresso Nacional.
Existe, contudo, a possibilidade de apreciação complementar pelo
Legislativo, no caso de veto por parte do Executivo, conforme será visto adiante.

Apreciação do Projeto de Lei
Recebido pela Mesa da Câmara dos Deputados, a proposição é numerada,
datada e distribuída, por despacho do seu Presidente, às Comissões competentes, além
de publicada no Diário da Câmara dos Deputados para conhecimento público.
Às Comissões cabe a análise técnica dos projetos submetidos à Câmara dos
Deputados e sobre eles emitir Parecer. Este documento, de autoria de um Relator
inicialmente indicado pelo Presidente da Comissão, caso aprovado passa a representar a
opinião do órgão, isto é, Parecer da Comissão.
Oportuno ressaltar que, por força constitucional (art. 58, § 2º, I) e de acordo
com a previsão contida no art. 24 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados RICD, as proposições podem ter sua apreciação concluída no âmbito das próprias
Comissões Permanentes, de mérito, a que forem distribuídas, salvo nos casos que
especifica (art. 24, II – RICD).
Entendemos que essa orientação se deve ao fato de serem as Comissões
legislativas órgãos especialistas nas diversas áreas temáticas das relações sociais,
abrangendo, portanto, os diversos projetos de lei, representando, dessa forma, o
colegiado mais habilitado para dizer se a matéria proposta serve ou não ao interesse
social, podendo, assim, modificar ou não a ordem jurídica preexistente.
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Enfim, nesta fase o projeto é examinado por pelo menos uma das Comissões
que opinará sobre o seu mérito e a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a
qual cabe emitir parecer sobre aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de
técnica legislativa das proposições, havendo a possibilidade de receber as mesmas
prerrogativas que ocorrem durante a apreciação no Plenário da Casa, caso tenha sido o
projeto considerado conclusivo e não tenha havido requerimento de um décimo dos
membros da Casa, no sentido de levar a matéria à deliberação do Plenário, nos termos
do art. 58, §2º, I, da CF, assim como art. 132, §2º, do RICD.

Votação
Com o propósito de dar a todos os parlamentares a oportunidade de
modificar um determinado projeto, poderão ser apresentadas Emendas no âmbito das
Comissões, no caso de ser a proposição conclusiva (art. 119 - RICD). Nos demais casos,
o projeto poderá ser emendado no Plenário da Casa (art. 120 - RICD).
Após o projeto ser aprovado por uma Casa, será reexaminado pela outra -chamada Casa Revisora (princípio do bicameralismo) -- em um só turno de discussão e
votação, salvo a PEC, consoante o art. 65 da CF.
Nesse aspecto, a Casa Revisora poderá: aprovar o projeto, situação em que o
mesmo será remetido à apreciação do Presidente da República para sanção ou veto.
Rejeitá-lo, o que levará a proposição ao arquivo. Emendá-lo, devendo o projeto, neste
caso, em respeito ao princípio do bicameralismo, retornar à Casa iniciadora para
apreciar exclusivamente as emendas apresentadas. Nesta hipótese, isto é, emendamento
de projeto pela Casa revisora, oportuna ressaltar que o posicionamento da que iniciou o
processo legislativo prevalecerá, eis que será a última a se pronunciar sobre a matéria.
Encerrado a apreciação do projeto de lei por ambas as Casas do Congresso
Nacional, o documento é encaminhado para apreciação do Presidente da República que
deverá sancioná-lo, ou vetá-lo no todo ou em parte.
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Sanção (art. 66 – CF)
A sanção representa a concordância do Chefe do Poder Executivo com o
projeto de lei aprovado pelo Legislativo. É o ato que completa a fase constitutiva do
processo legislativo de elaboração das leis.
De acordo com o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho,
A sanção é que transforma o projeto aprovado pelo Legislativo
em lei. Por ela, fundem-se as duas vontades, a do Congresso e a
do Presidente, de cuja conjunção o constituinte quis que
resultasse a lei ordinária. Só pela sanção é que se aperfeiçoa o
processo de elaboração desse tipo de ato normativo em nosso
Direito. É operação integradora da feitura da lei, conforme
unanimemente reconhece a doutrina. 26

Embora a sanção seja um ato privativo do Poder Executivo, o professor José
Afonso da Silva o classifica como de natureza legislativa, porquanto “no sistema
constitucional brasileiro a participação do Chefe do Poder Executivo é essencial para o
nascimento da lei.”. Assim o douto constitucionalista se pronuncia:
A sanção constitui, assim, não mera ratificação ou confirmação
de uma lei já nascida, mas a adesão dada pelo Chefe do Poder
Executivo ao projeto aprovado pelas Câmaras, de tal sorte que,
enquanto ela não se manifesta, a obra legislativa não se encontra
definitivamente formada. Em realidade, no caso, existem duas
vontades legislativas paralelas, a do Governo e a das Câmaras,
cujo concurso é constitucionalmente necessário para o
nascimento mesmo da lei. 27

A nosso ver, acoberta-se de razão o eminente professor, ainda mais quando
se destaca que a ausência de sanção no prazo constitucional de quinze dias não
representa a caducidade da pretensão legislativa e sim a aceitação tácita do projeto de
lei.

26

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do Processo Legislativo. 5ª ed. São Paulo. Ed. Saraiva, 2002.
SILVA, José Afonso da. Princípios do Processo de Formação das leis no Direito Constitucional. São
Paulo. Rev. dos Tribunais, 1964.
27

28

Segundo ainda o professor Manoel Gonçalves F. Filho,
a sanção tácita foi prevista em nosso Direito para evitar o
„engavetamento‟ de projetos pelo Presidente. Transformou-se,
todavia, em instrumento de covardia política, em modo de
querer fingindo não querer. Serve para sancionar aquilo que não
se quer vetar, mas que não se tem a coragem de aprovar
publicamente, por temor à impopularidade. 28

Oportuno destacar a polêmica que se formou sobre o momento em que o
projeto vira lei. A despeito da imprecisa redação do § 5º do art. 66 da Constituição
Federal, o qual determina que “se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para
promulgação, ao Presidente da República” (grifo nosso), a maciça maioria da posição
doutrinária sobre o assunto converge para o entendimento de que a rejeição do veto
representa, imediatamente, o nascimento da lei, até porque, neste caso, não há falar em
sanção. Ademais, para concluir, não se promulga projeto e sim lei.

Veto (art. 66 – CF)
Veto consiste na discordância do Presidente da República sobre o projeto de
lei em análise. E essa discordância pode ser total ou parcial.
Será total quando afetar todo o projeto, ao passo que será parcial quando
suprimir texto integral de artigos, parágrafos, incisos ou alíneas, mas jamais poderá
vetar palavras ou acrescentar algo no texto, o que configuraria usurpação da função
legislativa.
O veto é um ato irretratável e sua manifestação deve dar-se, como dito, no
prazo de quinze dias úteis contados do recebimento do projeto de lei. Comunicam-se as
razões ao Poder Legislativo no prazo de quarenta e oito horas, sendo então insuscetível
de modificação.
A motivação é essencial para a sustentação de sua existência, sem a qual
acarreta a sanção tácita do projeto.
28
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Vetado, o projeto deverá ser deliberado pelo Congresso Nacional, em sessão
conjunta, no prazo de trinta dias, a contar do seu recebimento pelo Poder Legislativo.
Sendo, contudo, rejeitado o veto pela maioria absoluta dos Deputados e
Senadores, a matéria é, então, remetida para o Presidente da República para a próxima
fase descrita a seguir.
Por fim, releva consignar que, conforme visto, o projeto torna-se lei com a
sanção ou, até mesmo, com a aceitação do veto pelo Congresso, desde que este se
apresente parcial, seguindo o texto, então, para que seja promulgado e publicado.

C – Fase Complementar
Na fase complementar estão compreendidas a promulgação e a publicação
da lei. A promulgação representa a garantia da sua executoriedade, enquanto a
publicação lhe permite notoriedade. Como recorda Celso de Mello, “a obrigatoriedade
da lei decorre de sua publicação. O ato promulgatório confere à lei certeza quanto à sua
existência e autenticidade. Dele também emana a presunção juris tantum (relativa) de
constitucionalidade da lei promulgada”. 29
Há que se observar que esta fase não integra propriamente o processo de
elaboração de lei, visto que seus atos -- promulgação e publicação – incidem sobre a lei
e não sobre o projeto que deixou de sê-lo com a sanção ou o resultado da apreciação do
veto.

Promulgação (art. 66 – CF)
Promulgar é atestar que a ordem jurídica foi inovada, declarando que uma
lei existe e, em consequência, deverá ser cumprida. Assim, a promulgação incide sobre
um ato perfeito e acabado, ou seja, sobre a própria lei, constituindo mera atestação da
existência da lei e promulgação de sua executoriedade. 30 Em outras palavras, a
29
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promulgação é um ato formal, escrito e solene, além de obrigatório, que declara (ato
declaratório) aos destinatários da lei que esta foi criada com determinado conteúdo.
O ato de promulgação leva a presunção de que a lei anunciada é válida,
executória e potencialmente obrigatória, restando, para que se efetive, publicá-la de
maneira a promover o devido conhecimento público. Com a promulgação há o
reconhecimento de que todos os atos correspondentes aos ditames constitucionais para a
criação de lei foram realizados.

Publicação
Trata-se de requisito formal para que a lei se torne eficaz, ou seja, para que
produza efeito. Destina-se a levar o texto da lei ao conhecimento daqueles a quem esteja
obrigado a cumpri-la.
Impende ressaltar que não é a publicação que confere obrigatoriedade à lei,
nem a sua eficácia. Na verdade, a obrigatoriedade da lei decorre da Constituição, a
publicação é mera condição para que a impreterível observância da lei possa ser exigida.
Vale dizer que a publicação é um pressuposto da eficácia da lei, uma vez que seus
efeitos só se materializam a partir do momento em que ela se torna exigível.
Nas palavras de José Afonso da Silva,
A publicação, no caso, surge como uma das conseqüências imediatas
da promulgação, talvez como um complemento. Assim é razoável que
seja entendido: a publicação completa a promulgação como um de
seus elementos, pois pouco adiantaria fazer saber que uma lei nova
passou a ser parte da ordem jurídico-formal, se não se divulgasse essa
comunicação.31

A doutrina, de modo geral, defende a ideia de que a publicação visa tornar
conhecido o fato de que um ato normativo foi promulgado, ou seja, objetiva a
publicação tornar notória a ocorrência da promulgação do ato normativo. Dessa forma,
é a promulgação e não propriamente o ato normativo que se publica, ou, em outras
31

SILVA, José Afonso da. Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito constitucional. São
Paulo. Revista dos Tribunais, 1964.
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palavras, por meio da publicação dá-se conhecimento à população da promulgação do
ato normativo e, como consequência, do conteúdo da lei.
Enfim, Publicar significa dar conhecimento a todos sobre a existência da
nova lei. A regra é que as decisões ou ordens vindas do Estado não são válidas se não
forem publicadas no diário oficial. Assim, em geral alguém não pode ser obrigado a
cumprir a lei se não lhe foi dada oportunidade de lê-la. É por isso que todas as leis,
assim como qualquer outro ato do Executivo, Judiciário e Legislativo, são oficialmente
publicadas.
Por último, não há um prazo definido para o ato da publicação a partir da
promulgação, porém, considerando sua formal obrigatoriedade nos termos do art. 8º da
Lei Complementar nº 95, de 2008, essa providência deve ser feita no mais curto tempo
possível como medida de responsabilidade.
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III – Do Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis – GTCL

De acordo com o Parágrafo único do artigo 59 da Constituição da República
Federativa do Brasil, “lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e
consolidação das leis”. (grifamos)
Constituído em 25 de março de 1997 por Ato da Presidência (Anexo 2), o
Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis - GTCL, órgão atualmente pertencente à
estrutura administrativa da Presidência da Câmara dos Deputados, tem a missão
regimental de consolidar as leis federais, isto é, integrar as normas legais existentes
sobre uma mesma matéria em um único diploma legal, revogando-se as leis
incorporadas, com o objetivo de evitar textos contraditórios, bem como eliminar os
preceitos ultrapassados, tudo sem modificação ou interrupção de seu alcance.
Tais atribuições coadunam-se com o disposto na Lei Complementar nº 95,
de 26 de fevereiro de 1998, posteriormente alterada pela Lei Complementar nº 107, de
26 de abril de 2001, que disciplinam a matéria dispondo sobre a elaboração, a redação, a
alteração e a consolidação das leis.
Enfim, o comando constitucional apontou a necessidade de que as leis
brasileiras fossem consolidadas e essas duas legislações complementares passaram a
representar um inegável avanço no sentido de arrefecer o aumento indiscriminado e
desmedido da produção de leis, de forma indevida e desordenada, além de oportunizar à
sociedade maior facilidade na consulta e do próprio conhecimento em relação ao nosso
ordenamento jurídico.
A legislação federal passou a ser estudada, então, segundo os preceitos
definidos no art. 13 da Lei Complementar, in verbis:
Art. 13. As leis federais serão reunidas em codificações e
consolidações, integradas por volumes contendo matérias conexas ou
afins, constituindo em seu todo a Consolidação da Legislação
Federal. (Redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)

O parágrafo primeiro desse mesmo artigo 13 determina que:
§ 1º A consolidação consistirá na integração de todas as leis
pertinentes a determinada matéria num único diploma legal,
revogando-se formalmente as leis incorporadas à consolidação, sem
modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos
dispositivos consolidados. (Inciso incluído pela Lei Complementar nº
107, de 26.4.2001)
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Nota-se, aqui, a importante determinação normativa no sentido de que a
matéria a ser submetida ao processo de consolidação deve ser integralmente preservada
quanto ao seu mérito, não sendo possível, portanto, qualquer tipo de alteração de
repercussão material. Ou seja, há que se conservar o alcance bem como a força da lei
atualizada.
Por outro lado, mantendo-se a estrutura do texto legal principal como
paradigma consolidatório, é possível alterá-lo no sentido de: novas divisões do texto
legal (sistematização); fusão de dispositivos repetidos ou com valor normativo idêntico;
diferentes colocação e numeração dos artigos; eliminação de ambiguidades;
modificação de termos antiquados e modos de escrita ultrapassada; atualização dos
nomes de órgãos e entidades da administração pública; atualização de valor de penas
pecuniárias; homogeneização terminológica do texto; supressão de dispositivos
declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal; declaração expressa de
revogação de dispositivos implicitamente revogados por leis posteriores e indicação de
dispositivos não recepcionados pela Constituição Federal. 32
Tendo em vista um melhor planejamento em relação às atividades de
consolidação, logo que entrou em vigor a Lei Complementar 95/1998 o governo federal
providenciou o levantamento da legislação existente, como condição precípua para o
dimensionamento do ordenamento jurídico nacional.
O resultado desse trabalho, realizado pela Casa Civil da Presidência da
República, constatou a existência no Brasil de mais de 180 mil diplomas normativos,
entre leis, decretos-leis, instruções normativas, comunicados, portarias e resoluções 33.
Diante desse número, observou-se que a maioria das normas se apresenta
inócua, pois são conflitantes com leis posteriores ou com a própria Constituição Federal
de 1988, estão ultrapassadas ou não têm mais efeito prático na vida do cidadão,
devendo, pois, serem submetidas ao efetivo processo de consolidação. 34
Por esta forma, considerando, então, essa expressiva abundância de normas
legais apuradas e a consequente constatação da carga laboral necessária para promover a
pertinente consolidação, o GTCL recebeu algumas alterações estruturais a partir da sua
constituição em 25 de março de 1997 (Anexo 2), de acordo com os seguintes
documentos recuperados, ressaltando que, a despeito da pesquisa interna e em outros
órgãos da Casa (DECOM, SGM e CEDI) nenhum expediente foi encontrado que se
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Diário Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
http://www.almg.gov.br/opencms/export/sites/default/consulte/arquivo_diario_legislativo/pdfs/2002/07/L
20020706.pdf, p. 91.
33
Ato Conjunto nº 2, de 2013, dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, 3º
parágrafo. Publicado no DCN em 25/04/2013, p. 1103-1104 (Anexo1).
34
Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis: Balanço do Biênio 2007-2008. Edições Câmara, 2008. p.
11.
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referisse à criação propriamente dita do GTCL, o que nos leva a acreditar ter sido o
órgão direta e unicamente constituído:
- Ato da Mesa nº 68, de 10/07/1997 (Anexo 3), que “dá estrutura temporária
de suporte administrativo ao Grupo de Trabalho constituído pelo Ato da Presidência de
25 de março de 1997 e dá outras providências.”;
- Resolução da Câmara dos Deputados nº 33, de 29/01/1999 (Anexo 4), que
“altera os arts. 212 e 213, acrescenta parágrafos aos arts. 205 e 210, todos do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, e dá outras providências.”;
- Ato da Mesa nº 93, de 29/11/2006 (Anexo 5), que “define estrutura
temporária de suporte administrativo ao Grupo de Trabalho para Consolidação da
Legislação Brasileira.”;
- Ofício nº 2033/SGM/P/07, de 27/11/2007 (Anexo 6), assinado pelo
Presidente da Câmara dos Deputados, que equipara às Comissões o Grupo de Trabalho
de Consolidação das Leis;
- Resolução nº 9, de 2008 (Anexo 7), que “altera dispositivo da Resolução
nº 1, de 2007.”
A despeito de alguns desses documentos se referirem à estrutura do GTCL
como temporária, nos parece um contrassenso essa “imprevisão”, haja vista o órgão ser
reconhecidamente permanente, conforme se depreende dos artigos 212 e 213 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Visto isso, oportuno ressaltar que o trabalho de consolidação das leis tem o
importante compromisso de romper paradigmas, uma vez que é cediço o fato de que
somente produzir leis não basta. É preciso torná-las aplicáveis por meio de um amplo
trabalho que possibilite identificar o que já temos e o que realmente precisamos. Esse é
o objetivo que a atividade de consolidação da legislação pretende alcançar.
Organizar as leis de maneira a reuni-las em coletâneas devidamente
harmônicas e integradas, sem dispositivos redundantes, confusos ou contraditórios exige
uma criteriosa e exaustiva investigação técnica do ordenamento jurídico, que deve
contar, pelo menos, com as importantes e indispensáveis etapas de levantamento,
organização, compilação, identificação e cotejamento das normas correntes sujeitas à
consolidação.
Constituído, o Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis - GTCL contou
com a experiência e o conhecimento do Deputado Bonifácio de Andrada para estruturar,
organizar e orientar o órgão. Sua indicação para o cargo de Coordenador do GTCL se
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deu pelas mãos do então Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Michel Temer,
em 25 de março de 1997, que o fez também com a designação inicial de vinte e cinco
membros Deputados para compor o colegiado, sendo doze Deputados titulares e doze
suplentes.
Em 2007, assume a Coordenação do GTCL o eminente Deputado Cândido
Vaccarezza, nomeado Coordenador pelo então Presidente da Câmara dos Deputados,
Deputado Arlindo Chinaglia, em 05/09/2007, administração essa que representou para o
órgão uma importante e produtiva contribuição, com destaque a iniciativa de definição e
distribuição de vinte áreas temáticas para que fossem estudadas e, se possível,
contempladas com os respectivos projetos, o que posteriormente veio a ocorrer em
número de onze.
Em 29/04/2009, o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Michel
Temer, nomeia Coordenador do Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis o
Deputado José Mentor.
Político de reconhecida atuação e jurisconsulto respeitável, o diligente
Coordenador, além de impulsionar os projetos de consolidação que há muito se
encontravam praticamente estagnados, conseguiu, de maneira inédita, incluir na Pauta
do Plenário da Câmara dos Deputados oito projetos de consolidação. Mais ainda, no dia
21/06/2011 o então Coordenador levou três desses projetos a constarem na Ordem do
Dia, deixados, porém, de serem submetidos à votação em razão de receberem Emendas
de Plenário para atualização.
Paralelamente, o Coordenador, Dep. José Mentor, definiu e distribuiu, por
meio de ofício encaminhado a cada Deputado membro do GTCL, dezesseis novas áreas
temáticas para que fossem elaborados os respectivos projetos de consolidação
correspondentes. Esse procedimento encontra-se, ainda, em desenvolvimento e são as
seguintes os temas oferecidos:

- Administração Federal
- Código Penal
- Comercial
- Desapropriação

36

- Direito Internacional Público e Privado
- Finanças Públicas e Orçamento
- Habitação
- Legislação Militar e Defesa Nacional.
- Licitação e Contratos
- Organização do Estado
- Organização dos Poderes Legislativo e Judiciário
- Processo Civil
- Processual Penal
- Servidores Públicos e Entidades Estatais
- Sistema Financeiro e de Fiscalização
- Sistema Tributário

Concluindo, para que se tenha uma visão concreta da importância e peso de
uma consolidação das leis, abaixo apresentamos uma tabela que, entre outras
informações, especifica o número de normas que deixarão de existir no ordenamento
jurídico nacional, após serem consolidadas.

Projeto de
Lei/Ano

151/1999

2277/1999

tões

Quantidade de
Normas a Serem
Consolidadas

56

10 Leis Ordinárias

Suges
Área

Mineração

Eleitoral

Ementa

Consolida a legislação mineral e dá outras
providências.

Consolida a legislação eleitoral codificada
e demais leis alteradoras e correlatas.

05 Decretos-leis

2

34 Leis Ordinárias
03 Decretos-leis
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Suges

Projeto de
Lei/Ano

Área

3757/2000

Cultural

Ementa
tões

Quantidade de
Normas a Serem
Consolidadas
12 Leis Ordinárias

Declara revogados os atos que menciona.

14 Decretos-leis

3990/2000

Terras
Devolutas e
Colonização

Declara revogados a Lei nº 601/1850 e
demais atos normativos que menciona,
relativos a terras devolutas e colonização.

3 Leis Ordinárias
07 Decretos-leis
16 Leis Ordinárias

4000/2001

Transporte

Declara revogada a Lei nº 3.115/1957 e
demais atos normativos que menciona,
relativos ao Setor de Transporte.

-

36 Decretos-leis
04 Decretos
Legislativos
96 Leis Ordinárias

4202/2001

Previdência

Declara revogada o Decreto Legislativo nº
3.724/1919 e demais atos normativos que
menciona, relativos à matéria
previdenciária.

169 Decretos-leis
-

03 Decretos
Legislativos
02 Leis
Complementares

4402/2001

Trabalhista

Declara revogado o Decreto-Lei nº
20/1966 e os demais atos que menciona,
relativos à matéria trabalhista.

28 Leis Ordinárias
58 Decretos-leis
13 Leis Ordinárias

4489/2001

Estrangeiros

Revoga a Lei 2.416/11 e legislação conexa
especificada, referente a estrangeiros.

4490/2001

Trânsito

Declara expressamente revogado o
Decreto-lei nº 237/67 e demais diplomas
legais que especifica referentes a trânsito.

4633/2001

Setor de
Petróleo

Declara revogado o Decreto-lei nº 343/67 e
os demais atos que menciona, referentes ao
setor de petróleo.

-

38 Decretos-leis
04 Decretos
Legislativos
09 Leis Ordinárias

06 Decretos-leis

02 Leis Ordinárias
07 Decretos-leis
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Projeto de
Lei/Ano

4944/2001

6189/2002

Suges
Área

Ementa
tões

Agricultura

Telecomunicação,
Radiodifusão e Postal

Declara revogados a Lei nº 117/1935 e os
atos normativos que menciona, afetos ao
Minist. da Agricultura e do Abastecimento.

Declara revogados o Decreto-lei nº
714/1938 e os atos normativos que
menciona, pertinentes aos serviços de
telecomunicações, radiodifusão e postal.

Quantidade de
Normas a Serem
Consolidadas
10 Leis Ordinárias

-

01 Decretos-leis
01 Lei Delegada
48 Leis Ordinárias

-

76 Decretos-leis
026 Decretos
Legislativos

155 Leis Ordinárias
7078/2002

Previdência

Consolida a legislação que dispõe sobre os
Planos de Benefícios e Custeio da
Previdência Social e sobre a organização
da Seguridade Social.

118 Decretos-leis
-

03 Decretos
Legislativos
02 Medidas
Provisórias

678/2007

Educacional

Consolida a legislação educacional, em
complemento à Lei 9.394/96 que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.

41 Leis Ordinárias
2

02 Decretos-leis
01 Medida Provisória
31 Leis Ordinárias

679/2007

Meio
Ambiente

Consolida a legislação ambiental brasileira.

-

2 Decretos-leis
01 Medida Provisória

1987/2007

Trabalhista

Consolida dispositivos referente ao Dtº
Material Trabalhista e revoga leis
extravagantes específicas e os artigos 1º ao
642 da CLT.

229 Leis Ordinárias
70
210 Decretos-leis

3343/2008
(Apensado
ao PL
4247/08)

Saúde

Consolida a legislação federal em saúde.

71 Leis Ordinárias
24
05 Decretos-leis

39

Projeto de
Lei/Ano

Suges
Área

Ementa
tões

Quantidade de
Normas a Serem
Consolidadas
7 Leis Ordinárias

3692/2008

3800/2008

Crédito
Rural

Consolida a legislação relativa ao crédito
rural e outras providências.

Assistência
Social

Consolida a legislação relativa à
Assistência Social. Ficam revogadas, por
terem sido incorporadas à consolidação, as
Leis 8.742/93; 9.604/98; 9.711/98;
9.720/98; 10.048/00; 10.836/04;
10.835/04; 11.162/05; 11.258/05; e
também o art. 2º da Lei 10.099/00; os arts.
5º e 6º da Med. Provisória nº 2.187-13/01;
o art. 21 da Lei 10.684/03; os arts. 34 a 36
da Lei nº 10.741/03; o art. 7º da Lei nº
10.954/04; o art. 20 da Lei 11.692/08.

2
02 Decretos-leis

14 Leis Ordinárias
7
01 Medida Provisória

48 Leis Ordinárias
4035/2008

Energia
Elétrica

Consolida a legislação aplicável ao setor de
energia elétrica.

2

89 Decretos-leis
2 Medidas Provisórias
69 Leis Ordinárias

4247/2008

Saúde

Consolida a legislação sanitária federal.
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03 Decretos-leis

4343/2008

7751/2010

Cível

Empresarial

2006/2011 Telecomunicação e
Radiodifusão

Altera as leis nº 10.406/02 e nº 5.869/73.
Revoga a Lei 1.110/50; o Título I da Lei
4.591/64; e as Leis nºs 6.515/77; 8.560/92;
8.971/94 e 9.278/96.

2

Consolida e atualiza a legislação federal
sobre registro de atos de empresário e de
sociedade empresária.

-

Consolida a legislação brasileira de
telecomunicações e de radiodifusão.

7

06 Leis Ordinárias

13 Leis Ordinárias
03 Decretos-leis
18 Leis Ordinárias
1 Decretos-leis
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Projeto de
Lei/Ano

Suges
Área

Ementa
tões

Quantidade de
Normas a Serem
Consolidadas
18 Leis Ordinárias

8054/2011

Cultura

Consolida a legislação federal de cultura.

-

2 Decretos-leis
01 Medida Provisória

Conforme se observa, os números falam por si. Em outros termos, nota-se
que realizada a consolidação das 25 leis em tramitação hoje na Câmara dos Deputados,
serão suprimidos do ordenamento jurídico federal 1.909 normas, sendo 1001 Leis
Ordinárias, 857 Decretos-Leis, 40 Decretos Legislativos, 8 Medidas Provisórias 35, 2
Leis Complementares e 1 Lei Delegada.
Ainda assim, tais números serão invariavelmente acrescidos na ocasião
futura das respectivas apreciações plenária, eis que estarão defasados em relação à
realidade, devendo, pois, serem atualizados. Isso se deve em razão de que, durante a
tramitação do projeto de consolidação, leis sobre o mesmo tema estão sendo aprovadas.

35

Vale destacar que a Medida Provisória (MP), por não ser lei, não integra o processo de consolidação das
leis. O § 1º, do art. 14, da Lei Complementar nº 95/1998 é expresso nesse aspecto. Contudo, por força do
que determina o art. 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 2001, as MPs editadas com data anterior a sua
publicação deixam de ser provisórias e passaram a definitivas, com força de lei, até que outra a revogue
explicitamente ou por deliberação definitiva do Congresso Nacional, razão pela qual se tem em alguns
projetos de consolidação a presença de medidas provisórias.
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IV – Do Processo Legislativo de Consolidação das Leis

De acordo com o que foi visto anteriormente, o Grupo de Trabalho de
Consolidação das Leis da Câmara dos Deputados foi constituído em 25/03/1997, com a
missão constitucional de reunir, em um único diploma legal, toda legislação pertinente a
um mesmo tema, de forma sistematizada, suprimindo dispositivos conflitantes,
repetitivos, ultrapassados e inconstitucionais, assim decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, sem descuidar da pertinente revogação formal das leis incorporadas.
Diante disso, restava cuidar então da normatização dos procedimentos
necessários ao processo legislativo de consolidação das leis. Isto posto, foi aprovado em
janeiro de 1999 a proposta de reforma regimental insculpida na Resolução nº 33 (Anexo
4), destinada a inserir no Regimento Interno da Câmara dos Deputados - RICD o
Capítulo III-A, que contem, então, o rito processual “Dos Projetos de Consolidação”,
assim expresso nos artigos 212 e 213 (Anexo 8).
Por essa forma, tais dispositivos indicam, por exemplo, os entes autorizados
a propor projeto de consolidação no âmbito da Câmara dos Deputados36, os meios de
publicação dos atos, órgãos competentes para apreciar a proposição, situações de
emendamento enfim, são dois artigos que visam regular, de maneira ampla, os passos
processuais do referido projeto.
Todavia, por ser o projeto de consolidação uma espécie de projeto de lei, as
situações não amparadas pelos mencionados artigos 212 e 213, naturalmente se
socorrem dos demais dispositivos regimentais. A propósito, vale reforçar dois aspectos
contidos nesses artigos que merecem destaque pela relevância do conteúdo de seus
méritos.
O primeiro diz respeito a importante prerrogativa característica do processo
de consolidação das leis, que concede à sociedade, indiscriminadamente, a excepcional
participação direta na elaboração do projeto de lei de consolidação.

36

A Lei Complementar nº 95, de 1998, deixa claro que o projeto de consolidação das leis pode ser
proposto pelo Poder Legislativo bem como o Poder Executivo.
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Para tanto, o interessado tem um prazo de até trinta dias, a partir da
publicação do projeto no Diário Oficial da União e Diário da Câmara dos Deputados,
para apresentar sua(s) sugestão(ões),37 conforme estabelece o § 2º do art. 212 do RICD.
As instruções de procedimento para que o interessado apresente sua
sugestão, bem como o formulário que deve ser preenchido para tal finalidade, podem
ser alcançados no endereço eletrônico do GTCL, ou seja, http://camara.gov.br/atividadelegislativa/comissoes/grupos-de-trabalho/54a-legislatura/gtcl/formulário.
O outro aspecto que caracteriza a singular prerrogativa do procedimento de
consolidação das leis acha-se previsto no final do caput do art. 212, que limita a
elaboração do projeto de lei de consolidação aos aspectos formais, isto é, deixa clara a
impossibilidade de que haja qualquer alteração de mérito no texto original da lei,
estabelecendo, por essa forma, que a consolidação normativa deve ser um procedimento
formal e não material.
Procurando empreender um singelo exercício de analogia de forma, a nosso
ver um Projeto de Consolidação está para as leis, assim como a Emenda Aglutinativa
está para as emendas. Ou seja, em ambos os casos peças autônomas são reunidas em um
só corpo, de acordo com a matéria nele tratada.
No entanto, a despeito do procedimento simplificado que caracteriza o
processo consolidatório, têm-se observado algumas dificuldades que não encontram
amparo nos supracitados dispositivos.
É fato que, a despeito do Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis
existir desde 25/3/1997, até a presente data não se obteve êxito na aprovação de um
único projeto de consolidação, haja vista as dificuldades que se apresentam para a
conclusão do processo.
Ocorre que enquanto o projeto de consolidação tramita na Casa, novas leis
sobre o tema correspondente surgem no ordenamento jurídico, eis que, considerando as
mudanças evolutivas normais que ocorrem naturalmente na sociedade e, paralelamente,
o encargo de se ter leis que as ampare, o ordenamento jurídico experimenta uma
constante produção normativa.
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A Sugestão se compara à Emenda em todos os aspectos, salvo, como visto, a forma (formulário) e
autoria (qualquer cidadão ou entidade).
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Por exemplo, o PL nº 4.247/2008 (Saúde/Sanitária Federal), após sua
aprovação no GTCL, no dia 05/11/2008, e, ato contínuo, na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania – CCJC, em 11/08/2009, somente constou da pauta do Plenário
no dia 21/06/2011. E mais, apenas teve a sua inclusão na Ordem do Dia na data de
01/03/2012, portanto mais de três anos passados desde a aprovação do projeto de lei no
Grupo de Trabalho.
Nesse intervalo foram aprovadas seis novas leis sobre a matéria que, por
razões óbvias, não estavam no texto correspondente do projeto consolidatório, o que
provocou a necessidade de apresentação de Emenda de Plenário (art. 120), com a
finalidade de atualizar o projeto.
Diante disso, o projeto precisou retornar à CCJC para análise da referida
Emenda, conforme prevê o RICD (art. 213, § 2º), e isso se deu no dia 28/03/2012. Em
seguida, o GTCL foi consultado (art. 213, § 2º, parte final) e encaminhou seu parecer no
dia 23/05/2012 para a CCJC, que se manifestou definitivamente na data de 19/06/2012.
Portanto, da última atualização realizada em junho de 2011 até o retorno do
projeto para o Plenário e a sua iminente condição de integrar a Ordem do Dia
recentemente, julho de 2013, foram decorridos mais dois anos e, com isso, outras cinco
leis se viram aprovadas e seguiam gerando efeitos sem serem, da mesma forma que a
situação anterior, contempladas no projeto em referência.
Em consequência, foi necessária nova atualização do projeto de lei de
consolidação nº 4.247/2008, providência essa realizada, como em geral, pela douta
Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados sendo que, até o término deste
trabalho, esse projeto de lei de consolidação, assim como outros sete localizados no
Plenário, aguarda idêntica oportunidade.
Pelo exposto, algumas lições foram retiradas dessa inédita experiência com
esse tipo de proposição, entre as quais se destacam a necessidade de aperfeiçoamento do
procedimento legislativo para essa espécie de projeto, o que se está tentando realizar
com o PRC nº 111/2012 (ver capítulo V), e a inegável, e talvez irremediável,
particularidade que um projeto de consolidação guarda em relação aos atores do
processo legislativo, ou seja, o seu relevante caráter técnico em detrimento do fator
político (leia-se interesse eleitoral).
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Em outras palavras, no primeiro caso ressente-se por um procedimento que
permita uma tramitação, acima de tudo, efetiva e célere para análise do projeto de
consolidação das leis, sem que haja um constante padecimento em decorrência de um
conflito temporal.
Contudo, no que diz respeito à segunda situação, há que se reconhecer o fato
de que a despeito da importância que o projeto de consolidação das leis representa para
a sociedade, conforme descrito no capítulo introdutório do presente trabalho e
corroborado no Capítulo III, esse tipo de proposição especial não carrega a mesma força
repercussiva que, por exemplo, um projeto de lei ordinário que atinge frontalmente
considerável parcela da sociedade, a qual, em geral, representa o eleitorado do político,
perfil este eminentemente característico do nosso legislativo, cujo modelo distributivista
visa o resultado satisfatório no âmbito do distrito do parlamentar.
Enfim, é cediço que, a despeito dos discursos parlamentares sempre
proclamarem o interesse público como justificativa da defesa ou rejeição de
determinada matéria, o que prevalece na prática é quase sempre o interesse “particular”
do parlamentar que, via de regra, coincide com o da comunidade que o apoia.
Vale ressaltar que a experiência relatada sobre o PL 4.247/2008
(Saúde/Sanitária Federal), teve o acompanhamento nas mesmas condições dos PLs
7.078/2002 (Previdência) e 3.800/2008 (Assistência Social), por representarem os três
primeiros projetos de consolidação a figurarem na Ordem do Dia do Plenário desde a
existência do GTCL, circunstância essa decorrente de um considerável esforço
sobrevindo da orientação e precisa articulação do Coordenador do GTCL, Deputado
José Mentor.
Por uma série de circunstâncias, ao menos em relação ao presente capítulo o
trabalho foi concluído sem que o mesmo se desse com a tramitação dos citados projetos
de lei, em decorrência das mencionadas dificuldades, sejam estas técnicas ou políticas.
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V – Do PRC nº 111, de 2012

Em defesa do entendimento de que o Grupo de Trabalho de Consolidação
das Leis tem prerrogativas equivalentes àquelas previstas às Comissões Permanentes da
Câmara dos Deputados, inclusive as que dizem respeito à realização de audiências
públicas com entidades da sociedade civil, encaminhar pedidos escritos de informações
a Ministros de Estado, promover, ainda, seminários, simpósios e mesas redondas, o
Coordenador do GTCL, à época Deputado Cândido Vaccarezza, encaminhou a
Presidência da Câmara dos Deputados, em 21/11/2007, Ofício nº 073/2007 (Anexo 9)
que solicita manifestação da Presidência da Casa sobre o assunto nele tratado, isto é, o
reconhecimento do GTCL como órgão competente para realizar atividades típicas das
Comissões Permanentes.
A resposta à consulta se deu por meio do Ofício nº 2033/SGM/P/07,
expedido em 27/11/2007 pelo Deputado Arlindo Chinaglia, então Presidente da Câmara
dos Deputados (Anexo 6). No expediente o Presidente da Casa destaca o fato do GTCL
ser amparado pelo Regimento Interno da Casa, em seus artigos 212 e 213, equiparandose, portanto, às Comissões Permanentes Legislativas.
Ademais, todas as características e atividades do GTCL são reflexo das
Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados e, nesse sentido, o órgão se
apresenta com uma estrutura formada de dezessete membros titulares e igual quantidade
de suplentes, as deliberações são realizadas em reuniões colegiadas, até porque, em
geral, estas estão voltadas para a apreciação de projeto de consolidação de leis e, dessa
forma, são obedecidos todos os requisitos cerimoniosos previstos no Regimento Interno,
bem como em outras formas de dispositivos regulamentares pertinentes (registro de
presença das reuniões e respectivas Atas, quórum mínimo para abertura da sessão,
horário de início e término, Pauta, etc.).
Visto isso, vale ressaltar que tramitam atualmente na Câmara dos Deputados
25 (vinte e cinco) projetos de consolidação de leis. Destes, seis estão no próprio Grupo
de Trabalho aguardando Parecer, cinco se acham na Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania e quatorze se encontram prontos para a pauta do Plenário.
Diante dessa realidade, não há como negar o status de Comissão que o
Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis ostenta motivadamente, ressentindo-se,
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porém, de uma classificação mais sistemática na estrutura da Câmara dos Deputados, a
fim de que possa dar continuidade à evolução de suas atividades com mais presteza,
segurança e, principalmente, efetividade.
Isto posto, é absolutamente procedente que o GTCL deixe de ser uma
Comissão de fato e passe a ser uma Comissão de direito, conforme se configura no
Projeto de Resolução nº 111, de 2012, nada obstante as consideráveis dimensões e
rumos que a atual proposta procura ensejar.
Nesse sentido, contando com o apoio técnico da Consultoria Legislativa da
Câmara dos Deputados, foi elaborado um Projeto de Resolução (PRC) que atendesse as
expectativas do Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis. Contudo, algumas
modificações foram introduzidas no documento em razão do conhecimento e da
experiência acumulada e, sobretudo, das particularidades que o órgão apresenta o que
exige um tratamento diferenciado, de maneira a garantir melhores e mais rápidos
resultados no procedimento consolidatório.
O Projeto de Resolução final, então protocolado junto à Mesa da Câmara
dos Deputados, no dia 29/02/2012, recebeu o número 111/2012 e corresponde ao
documento acostado como Anexo 10.
Tal proposição atendia, de modo geral, os anseios esperados para a criação e
constituição de um órgão que, a nosso ver, representaria o primeiro passo na construção
de um processo legislativo que, a despeito de sustentado por ações cujas escolhas se
caracterizam pelo caráter político, se apresentam como atividade eminentemente
técnica. Em outras palavras, vemos nessa pretensa Comissão a semente da pouca
conhecida, mas importante ciência das leis, ou seja, a Legística.
A esse respeito, Miguel Gerônimo da Nóbrega Netto, renomado especialista
sobre o tema, acerca do qual a consolidação das leis integra, ensina em um dos seus
artigos que “a Legística visa racionalizar a produção legislativa, apoiando-se nas
ciências sociais, para estabelecer elo com a realidade, e no estudo da comunicação e da
linguagem para a elaboração das normas”.
Em outro trecho Miguel Gerônimo preleciona:
a Legística baseia-se em duas dimensões: a Legística material e a
formal. A primeira preocupa-se com o planejamento, a necessidade, a
utilidade, a harmonização da norma com o sistema jurídico vigente e a
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avaliação legislativa. Para isso, antes da decisão de legislar, necessário
se faz uma correta descrição do problema e uma clara definição dos
objetivos, a fim de optar pela melhor solução. Por seu turno, a
Legística formal estuda a redação do ato legislativo propriamente dito
de forma a garantir clareza e coerência da norma, tornando-a
compreensível e linguisticamente correta. Assim, a interação entre
essas duas dimensões leva à produção de normas adequadas e eficazes
junto a sociedade, pois a Legística atua não apenas nas técnicas de
uma boa redação, mas principalmente na decisão de legislar,
verificando a necessidade ou não de novas leis. (grifamos)

Entende-se, então, que a Legística corresponde ao método e à técnica
aplicados à construção da norma jurídica. Visa, sobretudo, a melhor qualidade da
elaboração legislativa especialmente nos seus aspectos práticos, preocupando-se mais
com o social e menos com a dogmática jurídica, propriamente dita. Visto assim, esperase que leis mais concisas, claras, simples e uniforme prevaleçam sobre normas prolixas,
obscuras, confusas.
Posto isto, a Legística material estaria voltada a fornecer os caminhos para
que, no processo interno de concepção da lei, seja assegurada a efetividade dos
objetivos para os quais ela foi planejada e constituída. Enquanto isso, a Legística formal
atua no campo da comunicação legislativa e fornece os princípios destinados à
sistematização, propósito, alcance, compreensão e acesso aos textos normativos, tendo
em mira, sobretudo, a maior eficácia possível do sistema jurídico.
Dessa forma, a despeito da preocupação maior de imprimir no texto
regimental a elevação do GTCL à condição de Comissão Permanente, durante a
tramitação do Projeto de Resolução nº 111/2012 na Casa observamos que a
desatualização de um projeto de consolidação ao longo de sua trajetória é algo
inevitável e que compromete de maneira contundente a própria consolidação. Ademais,
prejudica a importante proposta de celeridade para esse tipo de proposição, conforme
previsto no inciso II, do art. 14, da Lei Complementar nº 95/1998 e § 6º, do art. 213, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Ante essa insólita circunstância, sentiu-se a relevante necessidade de sugerir
uma radical alteração no processo legislativo sobre esse tipo de proposição e a solução
pretendida se substanciou nas Emendas nº 1 e nº 2, apensas como Anexo 11 e Anexo 12.
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Sobre uma Nova Proposta

Vale ressaltar que a consolidação se opera sobre leis. Dessa forma, é
incontestável que toda lei, enquanto projeto, foi apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, especialmente com o propósito de verificar os
aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica
legislativa.
Nestes termos, parece incoerente, ou no mínimo redundante, a inclusão
dessa mesma análise no processo de consolidação das leis, sobretudo por força da
particular e exclusiva limitação existente no procedimento de projetos dessa natureza,
no sentido de não alterar, em qualquer circunstância, o mérito das normas envolvidas,
conforme visto acima.
Diante disso, as referidas Emendas (Anexos 11 e 12) visam limitar o
processo de consolidação das leis ao Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis que,
após pronunciar-se, encaminharia o projeto de lei diretamente para apreciação do
Plenário da Câmara dos Deputados, onde, aí sim, todos os Deputados, inclusive os que
são membros da CCJC, poderão se pronunciar sobre a regularidade do projeto de
consolidação. Certamente que com a redução de uma etapa o processo legislativo de um
projeto de consolidação de leis seria naturalmente bem mais célere.
Entretanto e acima de tudo, no decorrer do presente trabalho observou-se ser
absolutamente mais coerente a análise do projeto de consolidação por uma Comissão
Permanente de mérito, cujo assunto tenha pertinência com as leis que estão sendo
integradas, do que submetê-lo exclusivamente à CCJC, neste caso por força do que foi
ponderado logo acima.
Esse entendimento se respalda no simples pressuposto de que, a rigor,
nenhum outro órgão se apresenta mais preparado para avaliar se um projeto de
consolidação atingiu satisfatoriamente o seu objetivo, do que a Comissão Permanente
ligada à matéria que está sendo consolidada, isto é, ao seu mérito. Em outros termos,
está a se falar do mesmo colegiado que examinou outrora as leis que ora estão sendo
consolidadas, razão maior de se tratar do órgão mais competente para propor e verificar
se a proposição consolidatória satisfaz os ditames da Lei Complementar nº 95/1998.
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Quanto a essa importante peculiaridade, vale ressaltar a recente experiência
anotada em relação aos três projetos retro mencionados (PL 4.247/2008 Saúde/Sanitária Federal, PL 7.078/2002 - Previdência e PL 3.800/2008 - Assistência
Social).
O fato é que em todas as ocasiões que se tentou levar as proposições à
votação, seja no Plenário ou na CCJC, mesmo após as devidas atualizações, o governo
orientava a retirada de pauta de cada uma delas, por discordar com algum aspecto na
consolidação realizada, em boa parte, pela ignorância do escopo de um projeto de
consolidação de leis por parte do órgão técnico (Ministério) ligado à matéria, ou por não
concordar com a estrutura formalizada para a nova lei consolidada.
Considerando essa circunstância e se esforçando para não perder muito
tempo na solução dos impasses, o Coordenador do GTCL, Dep. José Mentor, empenhou
todos os esforços do órgão no sentido de intermediar os requerimentos governistas e a
avaliação que os respectivos Relatores faziam sobre as impugnações.
Releva observar que as intervenções do GTCL se faziam concretizar por
intermédio, de um lado, pela Secretaria de Relações Institucionais – SRI, que
conversava com os pertinentes representantes técnicos do Ministério e entidades afins e,
do outro, com a assessoria da Consultoria Legislativa da Casa, responsável pela
elaboração dos projetos de lei, com respaldo e assistência do Relator interessado.
A despeito da edificante providência e, em geral, as bens sucedidas
interferências, a verdade é que, além de fugir das atribuições do GTCL essa maneira de
atuar, sua formação é mista, ou seja, composta de Deputados de variadas formações
técnicas. Dessa forma, não é raro, por exemplo, acontecer de não haver no órgão um só
membro com conhecimento técnico em determinado projeto de consolidação, fato esse
que não se daria, a rigor, se o projeto fosse encaminhado para a respectiva Comissão
Permanente de mérito.
Isto posto, se apresenta muito evidenciada a circunstância de se ter o PRC
111/2012 emendado, preferencialmente por via de substitutivo, a fim de que sejam
realizadas as alterações propostas de forma plena, desejadas e necessárias, na
expectativa de que as mudanças possam contribuir com o aperfeiçoamento e efetivo
alcance da importante missão constitucional de responsabilidade do Grupo de Trabalho
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de Consolidação das Leis, ainda que uma Comissão Permanente se apresente mais
política do que técnica.
Contudo, importante que se leve em conta a seguinte medida complementar,
que certamente contribuirá como relevante estratégica para que se tenha um
procedimento mais célere e seguro em relação aos projetos de consolidação. Isto é, ao
ser recebido pelo Plenário da Casa um projeto de consolidação de lei com vistas a sua
regular apreciação em última instância, a Pauta desse superior órgão ficaria sobrestada
especificamente em relação a qualquer outro projeto de lei cuja matéria pertencente ao
tema da lei que está sendo consolidada.
Com essa exigência regimental, entre outras que principalmente se voltem a
limitar o prazo para apreciação desse tipo de matéria, certamente haveria interesse em
deliberar mais rapidamente sobre qualquer projeto de consolidação, ainda que
unicamente por força da obstrução em relação à normal condução de outros projetos de
lei ordinárias.
Por fim, para efeito de registro, nos cabe ressaltar que até a conclusão do
presente trabalho o PRC nº 111/2012 não havia sido submetido ao Plenário da Casa, o
que possibilita a oportunidade de discutir e defender o que está sendo proposto na
presente ocasião.
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VI – Considerações Finais
Conforme visto, o processo legislativo de um projeto de consolidação das
leis guarda algumas importantes e singulares características que, por isso, o difere de
qualquer outra matéria de elaboração legislativa.
Uma dessa peculiaridade diz respeito ao seu rito especial, cuja tramitação
envolve o GTCL, CCJC e Plenário. Neste caso, o que se destaca é a (a)típica
circunstância do Grupo de Trabalho atuar amplamente na condição de uma Comissão
Permanente temática.
Outra particularidade que igualmente deve ser ressaltada diz respeito ao
objeto da consolidação. Este, como visto, refere-se a normas em vigor, isto é, leis
prontas que se acham gerando efeitos na sociedade, ao contrário das demais atividades
características da Casa que estão voltadas a elaboração e apreciação de proposições que,
aprovadas, passarão a regular o comportamento dos indivíduos e suas relações coletivas.
Oportuna destacar também a franca e importante prerrogativa concedida à
sociedade, no sentido de sua efetiva participação no processo legislativo de elaboração
de um projeto de consolidação das leis, no caso sem qualquer exigência formal mais
dificultosa, bastando, para tanto, o preenchimento do formulário que se acha localizado
na página do Grupo de Trabalho, no endereço eletrônico http://camara.gov.br/atividadelegislativa/comissoes/grupos-de-trabalho/54a-legislatura/gtcl/,

cujas

instruções

detalhadas acompanham o documento.
Por outro lado, a despeito da importância constitucional da consolidação das
leis e o considerável número de normas que podem ser retiradas do ordenamento
jurídico, é incontestável que o Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis carece de
uma participação mais efetiva de seus membros na realização de suas atividades.
A dificuldade de se conseguir quórum para a realização de reunião foi um
dos motivos que levou o seu atual Coordenador, Deputado José Mentor, reduzir a
quantidade de membros que era de 21 para o mínimo regimental, isto é, 17, e igual
número de suplentes.
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Cabe-nos asseverar que essa situação se deve a pouca repercussão que um
projeto de consolidação gera na carreira política de um parlamentar provocando, com
isso, um inconveniente desinteresse.
Visando corroborar tal entendimento, em dezembro de 2011, por iniciativa
do Coordenador do GTCL, foram distribuídos entre os membros do órgão dezesseis
novos temas sociais (vide Capítulo III), visando o desenvolvimento e apresentação de
novos projetos de consolidação. Igualmente, foram designados, ainda, dois outros
membros para relatarem os projetos de lei nº 3692/2008 (Crédito Rural) e 7751/2010
(Empresarial), cujas relatorias originais deixaram de existir por conta da perda de
mandato.
Destarte, após algumas interferências pessoais do diligente Coordenador
junto aos dezesseis Deputados indicados, no sentido de que se pronunciassem sobre a
incumbência, acompanhadas de vários outros “reforços” realizados pela equipe do
GTCL aos respectivos Chefes de Gabinete, até a apresentação deste trabalho apenas
dois Deputados responderam à incumbência, porém apenas para encaminhar Nota
Técnica no sentido de esclarecer sobre a inviabilidade provisória do projeto pretendido
pelas razões que apontam.
Isto posto, apesar de que o presente trabalho não se preste a discutir
soluções, não custa emprestar nossa opinião, com vistas a buscar melhores resultados na
missão constitucional do GTCL.
Nesse sentido, destacam-se três importantes aspectos que merecem atenção
e, se for o caso, efetiva e radical alteração estrutural, regimental e cultural do processo
de consolidação das leis.
No primeiro deles, de característica estrutural, apesar das propostas
apresentadas a partir do PRC 111/2012 e suas inovadoras Emendas, considerando a
realidade das forças de interesse e poder que comandam a atuação parlamentar e,
consequentemente, os órgãos legislativos, segundo se observou, o fato de reconhecer e
transformar o Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis em Comissão Permanente
por si só não trará os resultados pretendidos.
É que na verdade a impressão que predomina se estabelece na ideia de que a
principal motivação para que uma Comissão apresente um funcionamento pleno, está
diretamente ligado ao assunto, ao tema, ao mérito da proposição por ela tratado e, neste
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caso, o objeto do GTCL, como discutido, carece de interesse político de maior
repercussão, o que prejudica sua atuação, assim como ocorre com alguns outros órgãos,
a exemplo da Comissão de Legislação Participativa que, apesar da sua grande
importância para a população, em razão da prerrogativa de permitir encaminhar, por
meio de suas entidades civis representativas, proposta para iniciativa de projeto de lei,
ainda assim é nítida a falta de interesse na Comissão por parte de seus membros,
constatada a partir do baixo índice de presença nas reuniões, tal qual ocorre no GTCL.
Diante dessa realidade e considerando as peculiaridades do Grupo de
Trabalho de Consolidação das Leis, entende-se como mais conveniente para sua efetiva
atuação a manutenção das suas atuais atividades em relação aos projetos de
consolidação, inclusive a de iniciativa, recebimento, encaminhamento à publicação,
divulgação, exame, acolhimento de sugestões, promoção de eventos, além de
acompanhamento, controle e análise de resultados, se aproximando, com isso, ao que se
poderia considerar a origem da Legística na Câmara dos Deputados, algo que se busca
pretensiosamente.
Nada obstante, o GTCL deixaria de apreciar os projetos de lei em colegiado,
ficando essa atribuição a cargo da Comissão Permanente segundo o tema de cada
projeto de consolidação. Restaria, no entanto, ao Grupo de Trabalho a importante
função técnico-administrativo, com características legislativas, conforme relacionado,
inclusive coordenado por um Deputado, à semelhança de órgãos como o Conselho de
Ética, Corregedoria, Procuradoria e Ouvidoria Parlamentar.
É certo que tal proposta, em razão das relevantes alterações, prejudicaria
consideravelmente o PRC 111/2012, que, no mínimo, seria substituído (emenda
substitutiva) ou retirado, nos termos regimentais (art. 104).
No entanto, a providência visa, acima de tudo, o respeito a dignos princípios
como o da eficiência, celeridade, economicidade e, entre outros, a digna e necessária
reverência que se deve à sociedade, haja vista ser ela, no caso, a quem se busca atingir e
beneficiar, de maneira a lhe propiciar um ordenamento jurídico sistematizado,
organizado e saneado, gerando maior facilidade na consulta e compreensão das leis, o
que contribuirá, decisivamente, para a estabilidade e segurança das relações jurídicas, se
refletindo, dessa forma, no fortalecimento da democracia.
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Em relação ao segundo aspecto, regimentalmente alterações procedimentais
(prazos, regras de tramitação, sobrestamentos, etc.) seriam revistos e adequados aos
objetivos pretendidos, especialmente considerando a nova configuração e aproveitando,
no que couber, o contido no PRC 111/2012 e suas previstas Emendas nºs 1 e 2.
Finalmente, no que diz respeito à preocupação cultural, importante ressaltar
o considerável desconhecimento sobre o fundamento da atividade de consolidação das
leis, inclusive entre Deputados membros do próprio GTCL.
É habitual a intervenção do Coordenador do Grupo de Trabalho nas reuniões
de deliberação e votação, com vistas a esclarecer o escopo da matéria consolidatória em
análise e, em especial, sua pontual limitação material, pois o entendimento dominante é
o de se estar votando lei que irá alterar o alcance da norma vigente de áreas como
previdência, assistência social, telecomunicação, saúde, educação etc.
Todavia, esse juízo não se limita ao âmbito da Casa, se estende à população
em geral, o que requer um eficiente trabalho de esclarecimento sobre a atividade de
consolidação das leis.
Por último, vale um breve comentário sobre a criação da Comissão Mista
destinada a consolidar a legislação federal e a regulamentar dispositivos da Constituição
Federal, constituída pelo Ato Conjunto nº 2, de 2013, dos Presidentes do Senado Federal
e da Câmara dos Deputados (Anexo 1), medida essa de caráter eminentemente político
que parece voltada para satisfazer interesses, em detrimento do erário e do próprio
benefício público.
Salvo as atividades voltadas para a regulamentação de dispositivos da
Constituição Federal, que ainda assim poderiam ser naturalmente tratadas pelo
procedimento normal de um projeto de lei ordinário no âmbito da própria Casa, não se
consegue identificar uma razão plausível que ampare a existência dessa Comissão
Mista.
O procedimento de consolidação das leis federais, conforme visto, já se
encontra amparado desde 1997 por órgão específico da Câmara dos Deputados e
representado pelo Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis, com todas as suas
dificuldades ora descritas, sobretudo quanto ao insuperável desconhecimento sobre a
limitação do seu escopo – absoluta inalterabilidade do mérito da matéria --, além da não
rara ignorância em relação à importância do seu escopo – a racionalização do
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ordenamento jurídico federal --, problemas que se refletem na presente situação de não
haver, efetivamente, um só projeto de consolidação de leis levado à votação no Plenário
da Casa.
Assim, entende-se restar inteiramente injustificável a existência dessa
Comissão Mista, sobretudo no que diz respeito a atividade de consolidação da
legislação federal, ainda mais quando se propõe a fazê-lo no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, conforme prevê o art. 1º do referido Ato Conjunto nº 2 (Anexo 1), algo
que o GTCL não conseguiu realizar em dezesseis anos de sua existência, ressaltando-se
que em dois desses (2007/2008) sobre a Coordenação do então Deputado Cândido
Vaccarezza, atual presidente da Comissão Mista.
Outrossim, o que se tem constatado desde a instalação da Comissão Mista,
em 02/04/2013, são providências absolutamente comuns e perfeitamente realizáveis no
âmbito das Comissões Permanentes, certamente com mais celeridade no caso de, se
assim a matéria o exigir, regime de urgência.

56

VII - Bibliografia
AQUINO, Tomás de. Suma teológica: Da mudança das leis, terceiro artigo. São Paulo:
Loyola, 1995.
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2000.
BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 1999.
BOVERO, Michelangelo. Contra o governo dos piores. Trad. Daniela Beccaria. Rio de
Janeiro: Campus, 2002.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 34ª ed. – Brasília: Câmara
dos Deputados, Edições Câmara, 2011.
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis: Balanço
do Biênio 2007-2008. Brasília: Edições Câmara, 2008.
_____. Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 10ª ed. – Brasília: Câmara dos
Deputados, Edições Câmara, 2012.
CARNEIRO, André; SANTOS Luiz Claudio e NETTO, Miguel Gerônimo. Curso de
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 2ª ed. Brasília: Vestcon, 2007.
DUTRA, Valéria Souza Arruda. A questão da legitimidade e da eficácia social dos
direitos fundamentais e influência da Legística. Revista CEJ, Brasília, nº 33, abril/junho,
2006.
FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão,
dominação. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1994.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do Processo Legislativo. 5ª. ed. São Paulo:
Saraiva, 2002.
HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um estado Eclesiástico e
Civil. São Paulo: Abril Cultural, 1974.
LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo Civil. São Paulo: Abril Cultural, 1974.
MELLO FILHO, José Celso de. Constituição Federal anotada. 2 ed. São Paulo: Saraiva,
1986.
MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 2 ed. T. II. Coimbra, 1983.
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
_____. Direito Constitucional. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
PLATÃO. As leis. Trad. Edson Bini. São Paulo: Edipro,1999.
REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 2001.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade
entre os homens. Tradução Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 28. ed. São Paulo:
Malheiros, 2007.
_____. Princípios do Processo de Formação das leis no Direito Constitucional. São
Paulo. Revista dos Tribunais, 1964.
_____. Leis mal redigidas, leis sem finalidade. Legislação do trabalho. Suplemento
tributário, São Paulo: LTr, v. 30, n. 29, 1994.
TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 20. ed. São Paulo: Malheiros,
2005.
WEFFORT, Francisco Correa, organizador. Os clássicos da política. 14. ed. São Paulo:
Ática, 2012.

57

ANEXOS

58

59

60

61

62

.

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

