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Tema: FONTES E INTERPRETAÇÃO DA LEI I

1- Fontes do direito

2- Referências do direito

3- A lei como referência do direito

4- Processo Legislativo

5- O Direito Civil e a Constituição

6- LICC e LINDB

1- FONTES DO DIREITO

A palavra fonte remete à ideia de origem, do lugar de onde brota algo. Trata-se de uma metáfora. A

expressão fonte do direito, assim, significa o lugar de onde brota o direito, de onde podemos extraí-lo.

Afirmar que existe um direito, significa afirmar que existe um poder garantido por uma norma jurídica. A fonte do

direito transforma-se, por fim, no local de onde podemos extrair as normas jurídicas que reconhecem os poderes

aos quais denominamos direito.
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Fontes do direito é uma metáfora muito usual nos manuais de matéria jurídica, não só de direito civil, mas de outros

ramos do direito. A metáfora das fontes procura auxiliar a compreensão dos fatores que geram legitimamente o

direito.

Assim como a água verte de fontes, o direito também surgiria de algo.

A fonte do direito torna-se um problema nas sociedades contemporâneas, marcadas pela complexidade e pelo

dinamismo das relações sociais. Outras sociedades não enfrentam essa questão, pois identificam com clareza de

onde surgem as normas jurídicas.

Uma sociedade religiosa, assim, identifica em seu Deus (ou deuses) a fonte do direito, pois somente reconhece

nessa figura divina o poder de criar normas jurídicas; além disso, algumas pessoas são reconhecidas como

intermediárias, com a incumbência de revelar o direito divino para os demais.

Uma sociedade estável, que não é marcada pelo dinamismo, encontra na tradição e na repetição dos

comportamentos a origem do direito, extraindo dos costumes as normas jurídicas. A partir do momento em que

nossa sociedade constata que seu direito é apenas fruto da vontade de seus membros, que pode mudar a qualquer

instante, o problema das fontes desse direito se manifesta.

A origem das normas jurídicas pode ser explicada por meio de dois enfoques. Um primeiro enfoque busca a resposta

de modo bastante aprofundado, levando às fontes materiais do direito.
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Trata-se da origem cultural de uma norma jurídica, revelando sua causa. Essa análise explica quais autoridades,

grupos e situações influenciaram no ato de positivação que criou a norma. Sendo as normas jurídicas criadas pelas

pessoas, por meio de seus representantes no Estado, as fontes materiais seriam os fatores históricos, sociológicos,

culturais, históricos e morais que influenciaram o surgimento do direito

A fonte de uma norma jurídica legal que eleva a alíquota do Imposto de Importação do ponto de vista material,

acarretaria a análise de dados econômicos que justificam a elevação da alíquota, grupos empresariais que

pressionam o Estado para a adoção da medida, além de razões históricas para a proteção ao mercado interno.

As regras de conduta refletem várias condicionantes (de natureza cultural, moral, ideológica, econômica,

psicológica, religiosa, etc.) características da sociedade que as adota.

Na civilização ocidental de tradição europeia do nosso tempo, por exemplo, admite-se apenas a monogamia, no

plano moral e cultural, para as uniões afetivas entre homens e mulheres. Consequentemente, as leis editadas pelas

sociedades nela inseridas coíbem a bigamia e o adultério.

As condicionantes características da sociedade seriam, assim, as fontes materiais do direito. A tecnologia jurídica

não dispensa às fontes materiais maiores atenções. Seriam, por assim dizer, matéria própria dos sociólogos,

economistas, historiadores, teólogos e outros estudiosos. Sua utilidade jurídica verifica-se no processo de criação

das normas legislativas, transcorrido nas casas parlamentares. Os deputados e senadores, ao apresentarem e

discutirem projetos de leis, são influenciados pelas fontes materiais
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O primeiro enfoque para determinar a origem das normas jurídicas considera as fontes materiais do direito que

seriam os elementos econômicos, sociais, culturais, históricos e morais os quais influenciaram o surgimento do

direito.

O segundo enfoque considera as fontes formais do direito que são a lei, a analogia, os costumes e os princípios

gerais de direito. Ocupa-se, então, a tecnologia jurídica exclusiva ou principalmente das chamadas fontes formais do

direito, isto é, as fontes que o próprio direito reconhece.

Conforme já estudado, na superação de lacunas legais: a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo

com a analogia, os costumes e os princípios gerais de . Assim, a lei é a fonte principal do direito.

Quando ela não tratar de determinada matéria (isto é, for omissa), o direito será dito por meio da aplicação de outra

lei, disciplinadora de casos análogos (esta é a analogia .

A rigor, não é a lei, a principal fonte formal do direito a que refere a doutrina, e sim a norma jurídica positiva.

Quando a metáfora das fontes indica a lei como a principal fonte formal do direito, ela está-se referindo às normas

jurídicas positivas, isto é, às editadas por autoridades investidas de competência. A noção abrange, desse modo,

além da lei, também a Constituição, as medidas provisórias, os decretos e outras normas jurídicas.

Quando não há norma jurídica específica sobre determinado específica sobre determinado assunto, nem outra que

verse sobre tema análogo, o direito é gerado pelo costume ou por seus princípios gerais.
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Analogia - Analogia é fonte formal do direito, utilizada com a finalidade de integração da lei, ou seja, a aplicação de

dispositivos legais relativos a casos análogos, ante a ausência de normas que regulem o caso concretamente

apresentado à apreciação jurisdicional, a que se denomina anomia.

O costume é referência às regras de conduta vivenciadas como obrigatórias pela sociedade ou por um segmento

desta. Ou seja, toda a comunidade toma determinada atitude, por considerá-la correta e essencial à manutenção da

sociedade.

Raros são os exemplos atuais de costume juridicamente reconhecido, porque a globalização econômica, o

desenvolvimento científico e tecnológico e a complexidade das relações sociais exigem crescente delimitação da

regra de conduta a observar. Cabe, porém, o exemplo das feiras internacionais de empresas de televisão, em que são

negociados os formatos de programas televisivos, por valores consideráveis, sem que essa matéria se encontre, hoje,

regrada em nenhuma ordem jurídica. Nessas feiras, as empresas de TV reconhecem-se recíprocos direitos sobre os

formatos que criam e os tornam, assim, bem jurídico suscetível de negócio.

Princípios gerais de direito seriam regras de conduta não editadas por autoridade nem vivenciadas como obrigatórias

pela sociedade ou segmento desta, mas decorrentes da natureza dos seres humanos. Equivalem ao chamado direito

natural.
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No Brasil, um juiz poderia decidir processo sobre descumprimento de contrato de clonagem humana, considerando-o

negócio jurídico inválido, porque incompatível com a natureza dos homens e mulheres. Nessa hipótese desde que

verificado não existir norma jurídica disciplinando a matéria, específica ou analogamente, nem costume jurídico de que

pudesse socorrer-se o julgador, restaria apenas solucionar o processo com base nos princípios gerais de direito.

Não há consenso, entre os autores que discutem a questão das fontes do direito, sobre a natureza da jurisprudência

(conjunto de decisões judiciais proferidas sobre certa matéria) e da doutrina (repositório dos ensinamentos dos mais

respeitados estudiosos do direito).

Jurisprudência e doutrina exercem, na elaboração do direito, mera função colaboradora e, assim, não poderiam ser

consideradas fontes formais. Contudo, tanto a jurisprudência como a doutrina influenciam fortemente a interpretação

e aplicação dos textos normativos. A técnica de elaboração legislativa preceitua que as normas jurídicas devem evitar

definir os conceitos com que opera, sendo tal definição tarefa melhor realizada pela doutrina. Ou seja, na elaboração

de uma lei, aos doutrinadores caberá delimitar, ainda que em parte, o seu âmbito de abrangência.

Para alguns tecnólogos, também a doutrina, a jurisprudência e a equidade (distribuição justa entre as partes de direitos

e obrigações, sem estrita observância de eventual solução legal ou consuetudinária) deveriam ser classificadas como

fontes formais do direito (corrente minoritária na doutrina, contudo).
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Assim, doutrina, jurisprudência e equidade são FONTES NÃO FORMAIS, pois não são reconhecidas como fontes

pelo direito brasileiro. São fontes não formais do direito haja vista que são utilizadas para resolver conflitos, dirimir

problemas, mas não são reconhecidas pela LINDB (art. 4º).

FONTE FORMAL MEDIATA é aquela que não foi criada por meio de processo legislativo, abrange a analogia, o

costume jurídico e os princípios gerais do direito (a doutrina, jurisprudência e equidade são fontes não formais do

direito para maioria da doutrina).

FONTE FORMAL IMEDIATA é aquela que foi devidamente criada por meio de processo legislativo, abrange as

normas jurídicas como um todo, editadas por autoridades investidas de competência. A noção abrange, desse

modo, além da lei, também a Constituição, as medidas provisórias, os decretos e outras normas jurídicas.

2- REFERÊNCIAS DO DIREITO

A metáfora das fontes é ligada à questão da validade do direito e se insere na discussão sobre o poder. Quem detém

o poder legítimo na sociedade, de acordo com a sua organização política e institucional, cria o direito.

Nessa metáfora, a lei é considerada a principal fonte, discutindo os manuais em que medida também os costumes, a

jurisprudência, a doutrina e a equidade também poderiam ser considerados como origem legítima do direito.

Todos nós possuímos interesses, buscamos satisfazer nossas vontades. Por vezes, o atendimento ao interesse de uma

pessoa importa o desatendimento ao de outra.
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Os interesses conflitantes, muitas vezes, não podem conviver. Se não houver um ponto de equilíbrio que satisfaça às

pessoas envolvidas, um dos interesses deve ser sacrificado.

Se alguém aprecia ouvir gravações de óperas em alto, mas isso desagrada profundamente ao seu vizinho; se o devedor

não paga o credor, sob a alegação de ser excessiva a cobrança; se tanto a antiga companheira homossexual da mãe

como o avô disputam a guarda de menor órfão, verifica-se o choque de interesses.

Uma sociedade é organizada quando possui sistemas de superação dos conflitos de interesses; aliás, é tanto mais

organizada quanto mais eficientes forem tais sistemas. Desde os rudes procedimentos de eliminação física do inimigo

na sociedade tribal até os Tribunais Penais Internacionais para julgamento de crimes contra a humanidade do nosso

tempo, os sistemas sociais de solução dos conflitos de interesses desenvolvidos ao longo da história evoluíram muito.

Pode-se entender a origem do direito mesmo sem auxílio da metáfora das fontes.

Nas sociedades organizadas, a superação dos conflitos de interesses alcança-se por um complexo sistema, que é o

Direito. Por esse sistema, certas referências institucionalizadas como a lei, a doutrina e a jurisprudência orientam

a superação dos conflitos.

Para tentar antever ou decidir como devem ser superados os conflitos de interesses, na sociedade democrática do

início do século XXI, incluindo a brasileira, a principal referência é a norma jurídica positivada (Constituição, lei, etc.).

Isto é, a superação dos conflitos orienta-se principalmente por padrões gerais de conduta descritos por autoridades

investidas de poder, com observância de um procedimento formal e bastante complexo.
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Quando o cliente submete ao seu advogado uma questão jurídica, deseja antever como seria julgada a matéria, caso o

assunto fosse objeto de um processo judicial. Se ele adquiriu, como consumidor, um produto mediante financiamento

e está achando altos os juros cobrados, sua consulta tem por objetivo saber se um juiz poderia dispensá-lo do

pagamento ou reduzir a taxa. O advogado levará em conta diversos fatores (se já há precedente judicial a favor ou

contra a tese que beneficiaria o cliente, se há elementos para desenvolver uma tese nova, a lição de um doutrinador,

etc.); mas, principalmente, tomará por referência a norma jurídica positivada, isto é, o que dispõe a lei sobre os juros ao

consumidor ou a validade das cláusulas do contrato.

O juiz também levará em conta muitos fatores (os precedentes judiciais, seu valor próprio de justiça, a doutrina, etc.),

mas tomará por referência, ao decidir, principalmente a norma jurídica positivada.

Esse sistema que se denomina direito é muito complexo. Tanto assim que, em razão de sua complexidade, conhecê-lo

adequadamente pressupõe anos de estudo, de prática profissional e de introjeção de valores. O direito, portanto, não

pode ser definido como um conjunto de normas editadas pelas autoridades competentes de acordo com a

organização política e institucional do Estado.

Direito não é só lei, nem essencialmente a lei. Ele é mais do que o conjunto de normas jurídicas positivadas; é, um

complexo sistema de solução de conflitos de interesses, em que as normas positivas servem de principal referência.
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3- A LEI COMO REFERÊNCIA DO DIREITO

As normas jurídicas são enunciados, elaborados pela autoridade competente de acordo com a organização política

do Estado, com o objetivo de orientar a superação de conflitos de interesses. O conteúdo da lei orienta a superação

de conflitos de interesses, definindo, direta ou indiretamente, qual deve prevalecer e qual deve ceder.

Para efetivamente cumprir sua função de orientadora da superação dos conflitos de interesses, a lei deve ser

considerada, pelas pessoas em geral, como de aplicação obrigatória; isto é, deve-se acreditar que quem não se

comporta como deve se expõe às consequências previstas no texto legal.

A lei determina que cada um de nós entregue ao Estado uma parcela dos ganhos que tiver (isto é, pague o Imposto

de Renda); quem não o faz pode perder bens de seu patrimônio para garantir o pagamento devido ao Estado e

pode também ir preso. A lei municipal proíbe a instalação de atividades comerciais numa determinada zona da

cidade; se algum comerciante descumpre a proibição, pode ter o seu estabelecimento lacrado pela Prefeitura. É

crime, pela lei, matar alguém; quem mata pode ser preso.

Se as pessoas em geral não acreditarem que essas consequências são reais ou, pelo menos, muito prováveis, a lei

não mais conseguirá cumprir sua função de orientar a solução dos conflitos de interesses.
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Se as pessoas em geral pensarem que o descumprimento da lei não é punido, o sistema Direito perderá

operacionalidade.

De forma mais precisa, é a crença na crença da maioria das pessoas, de que as sanções previstas em lei serão

aplicadas, que faz do Direito um mecanismo eficiente de superação de conflitos de interesses.

O principal elemento de sustentação do Direito é a confiança na sua capacidade de superar os conflitos em

sociedade, por meio da aplicação das sanções previstas em lei.

Alguns funcionários do Estado juiz, promotor de justiça, delegado de polícia, policial, oficial de justiça e outros

devem atuar de modo que as pessoas acreditem que as leis devem realmente ser obedecidas; que as desobedecer

não é compensador, tendo em vista as sanções que esses mesmos funcionários podem legitimamente impor

(restrição à liberdade, perda de bens, prestação forçada de serviços comunitários e outras).

As leis podem ser descritas como ordens a determinados funcionários do Estado (juiz, fiscal de trânsito, oficial de

justiça etc.) no sentido de que apliquem certas sanções (penalidades) contra quem as desobedecer.

Se um dia a maioria das pessoas deixassem de acreditar que há uma crença, difundida na sociedade, de que as leis

são mesmo aplicadas coercitivamente por esses funcionários do Estado, o Direito não mais funcionará.

A organização política do Estado democrático, desde a Revolução Francesa, reproduz uma fórmula concebida

durante o século XVIII e sintetizada inicialmente pelo iluminista francês Montesquieu.
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Trata-se da teoria da separação dos poderes, segundo a qual as autoridades do Estado encarregadas de elaborar as

leis não podem ser as mesmas incumbidas de sua aplicação.

Segundo a configuração atual de tal teoria, os membros do Poder Legislativo, com a participação do chefe do Poder

Executivo, editam-nas, e os integrantes do Poder Judiciário julgam a partir delas.

Quer dizer, uma das fórmulas básicas da organização política do Estado democrático da atualidade sintetiza-se no

enunciado o juiz deve aplicar a lei (os membros dos Poderes Legislativo e Executivo devem ser eleitos pelo povo; o

Poder Legislativo fiscaliza a atuação dos outros Poderes; na chefia dos Poderes deve-se observar regra de

alternância, etc.).

Uma das decorrências da teoria da separação dos poderes, sistematizada por Montesquieu no século XVIII a partir

de sua visão sobre a monarquia britânica, é a de que devem ser funções independentes, no Estado, as de elaborar e

aplicar as leis.

haverá liberdade se o poder de julgar não estiver separado do poder legislativo e do executivo. Se estivesse

ligado ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria

(Montesquieu).

Contudo, o enunciado: juiz deve aplicar a embora corresponda a uma das fórmulas básicas da atual

organização política do Estado democrático, não deve ser considerado uma descrição verdadeira de como funciona

o Direito.
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A lei, como dito anteriormente, é a principal referência que se adota na superação de conflitos de interesses. Mas,

algumas vezes, tal superação se verifica contrariando a orientação legal; ou seja, de vez em quando, o juiz não

aplica a lei e, a despeito disso, sua decisão, desde que observadas determinadas condições, é válida e definitiva.

4- PROCESSO LEGISLATIVO

Define-se processo legislativo como o conjunto de regras que regulamentam todo o percurso de elaboração da lei

(e de algumas outras normas jurídicas). Isto é, o processo de apresentação, discussão, votação, aprovação e veto

do projeto de lei, bem como a sanção, promulgação e publicação da lei.

Trataremos do processo legislativo no plano federal. Nos planos estadual e municipal, com algumas alterações, o

processo é semelhante. Enquanto não cumpridos os pressupostos procedimentais e as formalidades do processo

legislativo, a lei não existe.

As regras do processo legislativo encontram-se na CRFB/88 (arts. 59 a 69) e nos Regimentos Internos da Câmara

dos Deputados e do Senado Federal. Esse procedimento, muito complexo, é denominado e

compreende a apresentação, discussão, votação, aprovação e veto de projetos de lei, bem como a sanção e

publicação da lei.
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O processo legislativo tem início com a apresentação de um de .

Nem todos têm o direito de deflagrar o processo legislativo, mas apenas as pessoas a quem a Constituição atribuiu

essa faculdade. Trata-se do poder de iniciativa, de que estão investidos os deputados e os senadores, além do

Presidente da República e algumas outras autoridades.

Em certas matérias, o poder de iniciativa é privativo de uma pessoa. Ninguém mais poderá dar início ao processo

legislativo. A fixação ou modificação dos efetivos das Forças Armadas, por exemplo, é matéria de lei que apenas o

Presidente da República pode propor.

Prevê, por fim, a Constituição, o projeto de lei derivado de iniciativa popular. Para se inaugurar o processo

legislativo por essa via, o projeto de lei deve ser assinado por uma quantidade significativa de brasileiros

regularmente alistados perante a Justiça Eleitoral, equivalente a, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído

em pelo menos cinco Estados e correspondente a não menos que 0,3% dos eleitores de cada um deles (CRFB/88,

art. 61, § 2º). Esse tipo de projeto de lei de iniciativa popular foi utilizado poucas vezes uma vez que é muito mais

fácil convencer um ou alguns parlamentares a assinarem o projeto de lei.

Atendidas as regras sobre a iniciativa do processo legislativo, passa o projeto a tramitar.
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O Brasil, a exemplo de muitas outras democracias ocidentais, adota o sistema bicameral. Quer dizer, o Poder

Legislativo federal é composto por dois órgãos legiferantes (também chamados de que são a Câmara dos

Deputados e o Senado Federal.

A Constituição prevê, em determinadas hipóteses, a reunião conjunta dos membros de ambas as Casas. Em tais

hipóteses, como, por exemplo, na votação de algumas leis orçamentárias, diz-se que está reunido o Congresso

Nacional.

Na maioria das vezes, contudo, a lei, para existir, deve ser aprovada pelas duas Casas Congressuais em reuniões

próprias de cada uma; isto é, deve ser aprovada pela maioria dos deputados federais e pela maioria dos senadores.

Em cada Casa, antes de ser votado pelo Plenário, o projeto de lei é discutido em Comissões.

As leis são resultantes da aprovação dos seus textos por membros de dois poderes, o Legislativo e o Executivo.

No plano federal, após a maioria dos integrantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que compõem o

Poder Legislativo, aprovar o projeto de lei, este segue para o Presidente da República, que é o chefe do Poder

Executivo.
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Se concordar com o projeto, praticará o ato denominado ; caso contrário, se entender que há

inconstitucionalidade ou que não está atendido o interesse público, o Presidente da República praticará o .

Na hipótese de veto integral, o projeto de lei não se converte em lei, mas se for parcial, quer dizer, incidir apenas

sobre alguns dos dispositivos (artigos, incisos, parágrafos etc.), a lei será sancionada e passará a existir somente

com os demais.

Tanto os vetos totais quanto os parciais podem ser rejeitados pelo Congresso Nacional, por maioria absoluta de

seus membros, em voto secreto. Rejeitado o veto do Presidente da República, a lei será promulgada tal como

aprovada pelo Poder Legislativo.

Para concluir o processo legislativo, a lei sancionada ou promulgada é tornada pública, por meio da imprensa

oficial. A partir da publicação, a lei passa a existir.

A lei, depois de aprovada pelos Poderes Legislativo e Executivo, passa a existir com a sua publicação na imprensa

oficial.

Antes desse ato, não se deve considerar existente ainda a lei, mesmo que inteiramente concluído o processo de

sua aprovação pelos Poderes Legislativo e Executivo; isso porque os destinatários da lei não podem ter

conhecimento de seu conteúdo enquanto não realizada a publicação.
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5- O DIREITO CIVIL E A CONSTITUIÇÃO

Todo Estado, sob a perspectiva da tecnologia jurídica, tem uma Constituição, no sentido de possuir normas sobre a

sua própria organização e o poder político do Estado.

Essas normas, na maioria das vezes desde a Era Moderna, encontram-se escritas num documento denominado

também .

Há, porém, Estados em que as normas constitucionais não são necessariamente escritas ou se espalham por diversos

documentos produzidos ao longo do processo histórico de sua formação, como a Inglaterra.

Com o advento do Constitucionalismo (movimento que orientou juridicamente a luta da burguesia contra o

absolutismo feudal, na Europa, e a emancipação das colônias europeias na América como nações independentes),

que desde o século XX, as Constituições passam a conter normas não só sobre sua própria organização e o poder

político do Estado, mas também normas sobre os direitos e garantias fundamentais bem como a disciplina da ordem

econômica e social.

A Constituição brasileira em vigor, promulgada em 5 de outubro de 1988 trata de todas essas matérias.
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A exemplo das demais constituições de seu tempo, ela disciplina não só a organização do Estado brasileiro como

também assegura os direitos fundamentais dos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil e dispõe sobre a

ordem econômica e a social.

Dessa forma, podemos dizer que nossa Carta Magna é extremamente detalhista. Ela procura disciplinar uma vasta

gama de assuntos não somente em seus contornos genéricos e fundamentais, mas também, muitas vezes, em

relação a aspectos bem específicos. Os pormenores com que se preocupa são mais numerosos do que os

encontrados na maioria das constituições dos outros países.

Em matéria de direito civil, por exemplo, encontram-se em dispositivos constitucionais, de um lado, princípios

como o da igualdade entre filhos havidos dentro e fora do casamento (art. 227, § 6º) ou o da função social da

propriedade (art. 170, III), e, de outro, especificidades como o meio de dissolução do casamento (art. 226, § 6º) e

hipóteses de usucapião (arts. 183 e 191).

Em razão do excessivo detalhamento da Constituição, a tecnologia civilista brasileira não pode deixar de se

ocupar de argumentos que envolvem temas constitucionais. São de duas ordens esses argumentos.

Em primeiro lugar, há os atinentes à constitucionalidade de dispositivos da legislação de direito privado, isto é, à

adequação da norma de direito civil (lei ordinária, na maioria das vezes) à da Constituição.
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O art. 977 do CC/02, por exemplo, é inconstitucional. Ele faculta a contratação de sociedade entre marido e

mulher desde que o regime de bens do casamento não seja o da comunhão universal ou o da separação

obrigatória. Em outros termos, ele proíbe a contratação de sociedade entre cônjuges casados nesses regimes de

bens.

Ora, a Constituição assegura, como direitos fundamentais, o da igualdade perante a lei (art. 5º, caput) e o de livre

associação para fins lícitos (art. 5º, XVII).

O Código Civil, lei ordinária, não pode suprimir direitos que a Constituição outorgou; o dispositivo que proíbe a

contratação de sociedade entre cônjuges casados em regimes de comunhão universal ou separação obrigatória é,

assim, inconstitucional, porque discrimina indevidamente esses cônjuges e suprime o livre exercício do direito de

associação para fins lícitos.

O segundo tipo de argumento, na tecnologia civilista, que envolve temas constitucionais diz respeito à

interpretação conforme a Constituição.

Sempre que um dispositivo de lei ordinária comporta mais de uma interpretação, sendo apenas uma delas

compatível com a norma constitucional, deve prevalecer esta.
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Desse modo, em decorrência da interpretação conforme a Constituição, todo e qualquer dispositivo do Código

Civil que atribua direito a pessoa casada deve ser interpretado extensivamente, no sentido de aplicá-lo também aos

homens e mulheres ligados por vínculo de união estável, uma vez que o art. 226, § 3º, da CRFB/88 reconhece a

união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar.

Temos o exemplo do art. 25 do CC/02, que assegura a curadoria dos bens do ausente ao seu cônjuge (exceto se

dele já se havia separado de fato por mais de dois anos). Essa garantia é também do homem ou da mulher

vinculados por união estável, na hipótese de ausência de um deles.

Em razão do caráter detalhista da Constituição brasileira, a tecnologia civilista, por vezes, deve transitar por

argumentos que envolvem temas constitucionais.

Verifica-se isto em duas situações: na discussão sobre a inconstitucionalidade de preceito do Código Civil ou na

sua interpretação conforme a Constituição.

6- LICC e LINDB

A antiga Lei de Introdução ao Código Civil (LICC) transformou-se em Lei de Introdução as Normas do Direito

Brasileiro (LINDB).

Trata-se de uma lei autônoma e independente que traduz um conjunto de normas e regras aplicáveis a todos os

ramos do Direito.
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É um conjunto de regras e normas aplicáveis a todas as leis do Brasil. Esse foi o motivo da mudança de

terminologia, pois tais normas se aplicam em TODOS os ramos do Direito, e não apenas ao Direito Civil.

A Lei 12.376 de 30 de dezembro de 2010 de maneira singela dispõe a lei:

. 1º - Esta Lei altera a ementa do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, ampliando o seu campo de

aplicação.

Art. 2º - A ementa do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro."

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

A mudança do nome da LICC não ampliou seu campo de atuação. É fato incontroverso que a Lei de Introdução

ao Código Civil não é nem nunca foi uma regra para ser aplicada apenas às relações civis e que seu conteúdo de

lei geral é mais amplo do que o nome indicava.

Pablo Stolze Gagliano diz: "o fato é que o referido Decreto-Lei, originariamente intitulado de "Lei de Introdução

ao Código Civil", sempre teve um alcance normativo muito mais vasto e profundo, na medida em que não apenas

traçava diretrizes fundamentais para o Direito Civil propriamente dito, como também para diversos outros ramos

da dogmática jurídica, incluindo-se o próprio Direito .
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A lei mudou o seu nome, mas não seu conteúdo, que permanece o mesmo desde 1942. A mudança do nome das

coisas não significa mudança de sua essência. A LICC, com seu novo nome e velha roupa, agora denomina-se

LINDB. Mudou-se algo que assim era chamado há quase 100 anos.

Centenas ou milhares de obras precisarão de atualização para, apenas, se atender a um capricho do legislador e

para dar um novo nome a um velho diploma (Pablo Stolze Gagliano).

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o Decreto-lei nº 4.657 de 1942, também conhecida como lex

legum, é uma norma sobre normas do ordenamento jurídico pátrio.

Lex legum significa conjunto de normas sobre normas.

Esta norma vem regulamentar as fontes do direito, a aplicação das leis no tempo e no espaço, bem como sua

interpretação e mecanismos de integração do ordenamento jurídico.

A Lei de Introdução não é parte integrante do Código Civil, constituindo tão somente uma lei anexa para tornar

possível uma mais fácil aplicação das leis. Estende-se muito além do Código Civil, por abranger princípios

determinativos da aplicabilidade das normas, questões de hermenêutica jurídica relativas ao direito privado e ao

direito público e por conter normas de direito internacional privado.
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A Lei de Introdução é autônoma ou independente, tendo-se em vista que seus artigos tem numeração própria.

Não é uma lei introdutória ao Código Civil. Se o fosse, conteria apenas normas de direito privado comum e, além

disso, qualquer alteração do Código Civil refletiria diretamente sobre ela.

É uma lei de introdução às leis, por conter princípios gerais sobre as normas de todos os ramos do direito, sem

qualquer discriminação.

As principais características da LINDB são:

- É um conjunto de normas sobre normas;

- Contém princípios gerais sobre todas as normas jurídicas;

- Denomina-se lei das leis (Lex legum);

- É aplicável a todos os ramos do direito;

- Não é parte integrante do Código Civil.

A lei de introdução trata dos seguintes assuntos:

I - Vigência e eficácia das normas jurídicas;

II - Conflitos da lei no tempo e no espaço;

III - Dos critérios de hermenêutica (é a ciência que trata da interpretação das leis);

IV - Mecanismos de integração do ordenamento jurídico (analogia, costumes, princípios gerais do direito e

equidade);

V - Normas de direito internacional privado.
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Tema: FONTES E INTERPRETAÇÃO DA LEI II

1- Objetivo de interpretação das leis

2- Métodos de interpretação

2.1 - Gramatical

2.2 - Lógico

2.3 - Sistemático

2.4 - Teleológico

2.5 - Histórico

3 - Tipos de interpretação

4 - Interpretação e flexibilização das normas

1- OBJETIVO DE INTERPRETAÇÃO DAS LEIS

A simples leitura do texto de uma norma jurídica não é muitas vezes, suficiente para a compreensão exata do seu

sentido e alcance. Em primeiro lugar, porque não raramente nos deparamos com expressões técnicas, que apenas a

satisfatória formação profissional possibilita conhecer. Termos como

e tantos outros possuem, ao lado de seu significado corrente, uma ou mais definições técnicas, que,

via de regra, apenas os profissionais do direito dominam com facilidade.
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Além disso, nem sempre a norma jurídica se abriga num único dispositivo, sendo necessário articular o sentido deste

com o de outro ou outros para a adequada delimitação do alcance do comando.

Quem lê, isoladamente, o art. 174 do CC não consegue extrair todo o sentido da norma jurídica. Nele, a lei dispôs

que escusada a confirmação expressa, quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor... .

Ora, isolado de outros dispositivos, esse artigo sugeriria que todo e qualquer negócio ainda não cumprido pelo

devedor precisaria ser objeto de confirmação expressa, o que não é correto. Prestando-se atenção, agora, ao

disposto no art. 172 desse mesmo Código, aclara-se o comando. Neste último, estabeleceu a lei que negócio

anulável pode ser confirmado pelas partes... .

Articulando-se os dois dispositivos, chega-se à norma jurídica: o cumprimento, ainda que parcial, pelo devedor de

um negócio jurídico anulável equivale à confirmação expressa deste.

Por fim, como é resultado de obra humana, a norma jurídica nem sempre está perfeitamente escrita; quer dizer, há

normas que não se expressam por dispositivo ou dispositivos claros e de boa redação. É mais comum do que seria

desejável, no Brasil, a aprovação de leis e outras normas jurídicas mal redigidas.
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Se a imprecisão linguística e mesmo a falta de estilo não chegam a comprometer a compreensão da norma, não há

nenhum problema para o direito: lamenta-se o empobrecimento do português e aplica-se a regra.

Quando, porém, obscurecer o sentido que a autoridade pretendia externar, gerando ambiguidades ou falta de

sentido, a norma só poderá ser adequadamente aplicada após a precisão de seu conteúdo pela doutrina ou

jurisprudência.

Nesses e em alguns outros, a simples leitura do texto normativo nem sempre é suficiente para compreender a norma

e, se for o caso, aplicá-la eficientemente na superação de conflitos sociais.

Para essas situações, desenvolveu a tecnologia jurídica certas técnicas argumentativas, cuja utilização costuma ser

expressa pela ideia de que a norma está sendo interpretada. Trata-se de processo de extrema complexidade e

fundamental importância para a conveniente superação dos conflitos de interesses.

Quando a simples leitura do dispositivo ou dispositivos por que a norma se expressa é insuficiente para sua exata

compreensão ou eficiente aplicação na superação de conflitos de interesses, ela deve e costuma ser interpretada.

A interpretação é conceituada como o processo de definição do sentido e alcance das normas jurídicas. Contudo, o

processo da interpretação não é tão simples assim, podendo, em certos casos, servir como processo de mudança

do sentido e alcance das normas. Antes de enfrentar essa questão, porém, devem-se examinar os métodos e tipos

de interpretação.
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2. MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO

Ao indicar o significado de uma norma jurídica, por vezes não basta ao tecnólogo ou profissional do direito

simplesmente afirmar que a sua leitura do dispositivo correspondente desperta-lhe o sentido indicado.

Em especial se o significado em questão não é largamente difundido na comunidade jurídica, tal afirmação será

ineficiente, desprovida de qualquer força de convencimento.

Nesses casos, é necessário, para que consiga convencer seu interlocutor a partilhar da mesma interpretação, que o

tecnólogo ou o profissional se valha de argumentos aceitos pela comunidade jurídica sobre a melhor maneira de se

delimitar o sentido e alcance das normas. Esses argumentos são conhecidos como os métodos (ou processos) de

interpretação.

A hermenêutica é o campo da tecnologia jurídica dedicado ao estudo dos métodos de interpretação. Nela

encontram-se regras e procedimentos que municiam o intérprete dos instrumentos hábeis à sustentação de

argumentos destinados a atribuir certo significado à norma interpretada.

A exegese (interpretação) da norma deve ser feita com observância desses métodos, para que o argumento

construído em função dela seja capaz de sustentar a conclusão alcançada.
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Os principais métodos de interpretação são o gramatical, lógico, sistemático, teleológico e histórico. Ressalto, a

propósito, que a doutrina diverge sobre as designações e delimitações dos métodos, adotando cada autor posições

particulares nessa matéria. Há, por exemplo, os que admitem mais um método de interpretação, o sociológico.

Trata-se, porém, de mera variação de nomenclatura, visto que chamam de sociológico o que, abaixo, será

apresentado como um dos aspectos do método teleológico.

2.1. Gramatical O gramatical (também chamado filológico)

É o mais elementar dos métodos de interpretação. Consiste no exame das palavras empregadas pela norma

interpretanda, com o objetivo de delimitar-lhe o sentido.

Se a norma estabelece, por exemplo, que determinada providência pode ser requerida ao juiz pelo credor ou

devedor, a interpretação gramatical indicará se a alternativa é inclusiva ou exclusiva.

Se a conjunção ou foi empregada em sentido inclusivo, a providência poderá ser requerida tanto pelo credor como

pelo devedor, em conjunto ou separadamente; mas se foi utilizada em sentido exclusivo, se um deles já requereu a

providência, o outro não mais poderá fazê-lo.

No emprego do método gramatical, deve-ser atentar para as regras gramaticais da língua utilizada na redação da

norma (no Brasil, sempre o português), quando relevantes para a precisão do sentido desta.
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O art. 1.521, III, do CC prescreve que podem casar o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado

com quem o foi do .

As regras gramaticais permitem identificar que o pronome substantivo o faz as vezes, no fim da frase, de cônjuge.

Assim, interpreta-se a norma afirmando a vedação do casamento do adotado com quem foi cônjuge do adotante.

Pela interpretação gramatical, a mais elementar, o intérprete sustenta o sentido da norma interpretanda a partir do

exame de seus vocábulos, com vistas a precisar-lhe o significado e, quando necessário, a categoria morfológica ou

função sintática.

Determinadas regras de hermenêutica estão relacionadas com o método gramatical.

Por exemplo: a) se uma palavra constante da norma interpretanda possui significado comum diverso do técnico,

deve-se privilegiar este último, no pressuposto de que a autoridade o conhece e o emprega assim; b) se possui

apenas significado comum, não convém obscurecê-lo ou restringi-lo com tecnicalidades, presumindo-se que a

autoridade a empregou em seu sentido corriqueiro; c) se a parte final do dispositivo liga-se à imediatamente

anterior e pode ligar-se também à inicial, deve-se considerar que ela se liga também a esta; d) não há, nas

normas, palavras supérfluas ou inúteis.

O método gramatical é tão elementar que se confunde normalmente com a apreensão do sentido imediato da

norma. Há quem o considere insuficiente à conclusão do labor exegético, dizendo que seus resultados sempre

precisam ser confirmados por outro método de interpretação.
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Alguns doutrinadores, por outro lado, não o consideram propriamente um método hermenêutico, mas mero

procedimento de delimitação do problema a ser resolvido pela interpretação.

2.2. Lógico

A lógica é um saber que ajuda a organização e expressão das ideias. Trata-se de um conjunto de princípios e regras

que, rigorosamente observados, assegura a veracidade da conclusão de um raciocínio, desde que as premissas

sejam também verdadeiras.

Por exemplo, num raciocínio lógico, os termos devem ser sempre utilizados com igual significado.

Se o raciocínio opera com a mesma palavra para duas referências semânticas diversas, ele desobedece a uma regra

da lógica. Por exemplo, a palavra tem dois sentidos técnicos diferentes: pode significar a perda do

direito à pretensão pelo decurso do prazo para sua proposição prescrição verificou-se um dia antes do

ajuizamento da ou o conteúdo da norma jurídica prescrição da lei não autoriza aquele .

Assim, se no mesmo raciocínio usa-se ora de um, ora de outro significado, sem os explicitar de modo claro, incorre-

se em erro lógico. A ambiguidade do termo compromete a logicidade do raciocínio.

O método lógico emprega os preceitos da lógica na identificação de incongruências nos dispositivos normativos.

Se a norma usa a mesma expressão para designar objetos diferentes, a denúncia dessa impropriedade se faz pelo

método lógico de interpretação.
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O emprego do método lógico revela as incongruências nas normas jurídicas, isto é, imprecisões nos enunciados

normativos que obstam um raciocínio rigorosamente lógico acerca de seu significado.

A ambiguidade no uso das expressões é exemplo desse tipo de imprecisão que o método lógico está apto a

desnudar.

O alcance desse método é, na verdade, bem limitado.

Ele serve, basicamente, para apontar incongruências da norma (à luz dos rigorosos postulados da lógica).

Não vai além; quer dizer, não as soluciona indicando o significado que lhe caberia atribuir após o descarte da

imprecisão.

Por isso, também é posta em questão sua natureza de método exegético.

É, a rigor, tal como o gramatical, apenas um procedimento de identificação do problema a resolver via interpretação.
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2.3. Sistemático

O emprego do método sistemático de interpretação pressupõe o ordenamento jurídico como um conjunto

logicamente organizado, em sua origem ou, pelo menos, em sua descrição pelos estudiosos do direito.

Esse pressuposto não corresponde (não pode corresponder) à realidade.

As normas jurídicas que compõem o ordenamento são editadas por autoridades as mais diversas, inclusive em

momentos históricos distantes e substancialmente distintos. Imaginar que a atuação, isolada ou conjunta, desses

homens resultaria sempre textos harmoniosos e estruturados com estrita observância do rigor dos preceitos lógicos é

desconhecer características evidentes da natureza humana, como, por exemplo, a falibilidade, possibilidade de falha

humana.

Para alguns juristas como Kelsen, a logicidade do direito não se manifesta em sua origem. As normas, ao serem

editadas pelas autoridades, não se interrelacionam necessariamente de forma lógica. Os do direito,

porém, tem a incumbência de as sistematizar logicamente. Mas essa maneira de entender o assunto também não

corresponde à realidade.

Os doutrinadores adotam diferentes visões do direito e de seu conhecimento e frequentemente discordam sobre

vários aspectos das normas que estudam. Mesmo se considerada a obra de um único autor jurídico, provavelmente

não se encontrará nela o resultado de um trabalho rigorosamente lógico.
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Para que o ordenamento jurídico pudesse ser considerado um conjunto lógico de normas, seria necessário,

pelo menos, que não possuísse lacunas nem antinomias.

Pressupor, portanto, como sendo um sistema lógico o conjunto de normas jurídicas vigentes em determinado

tempo e lugar é falso. O emprego do método sistemático tem por pressuposto um ordenamento dotado de

logicidade interna. Aceita essa premissa, segue-se que:

As normas devem ser interpretadas sempre em consonância com as demais integrantes do mesmo

ordenamento. O método sistemático, assim, recomenda a articulação das normas jurídicas entre si e com os

princípios do direito como a forma de encontrar seu significado.

O método sistemático de interpretação recomenda interpretar a norma em consonância com as demais do mesmo

ordenamento, tomando-as como resultado de um trabalho harmonioso de organização da sociedade.

O intérprete, ao se valer do método sistemático, articula a norma interpretanda com as outras normas e princípios

do ordenamento a que pertence e procura extrair, dessa articulação, o seu significado.

Por exemplo, o art. 1.061 do CC: designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da

unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3 (dois terços), no mínimo, após a

. A hipótese da parte final do dispositivo diz respeito à designação de administrador que não é

sócio, quando já integralizado o capital da sociedade; nessa hipótese, ela depende de aprovação de 2/3 dos

sócios, no mínimo.
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Mas, como se calcula esse índice, considerando o nº de sócios ou o percentual da contribuição de cada um deles?

Imagine que a sociedade é constituída por três sócios, sendo que um deles (o majoritário) contribuiu com 70% do

capital e os outros dois (os minoritários) com 15% cada. Se os 2/3 a que se refere a lei diz respeito apenas ao número

de sócios, e desconsidera a contribuição de cada um para a formação da sociedade, os sócios minoritários podem

designar um administrador não aprovado pelo majoritário. Mas se os 2/3 daquele dispositivo legal é uma referência à

proporção da contribuição de cada sócio, inverte-se a situação: o majoritário pode escolher administrador com o

qual não concordam os minoritários. Como resolver essa questão?

Socorrendo-se das outras normas do ordenamento jurídico brasileiro, com as quais o art. 1.061 do CC/02 possa ser

articulada. O art. 1.010 do CC/02: por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios decidir sobre os

negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das quotas de

cada .

Conforme esse preceito, quem contribuiu com mais recursos para a formação da sociedade (possui mais quotas) tem

maior participação nas deliberações sociais. Interpretando-se os dois dispositivos como integrantes de um conjunto

sistemático de preceitos, deve-se concluir que o cômputo dos 2/3 exigidos para a designação de administrador não

sócio depende da participação proporcional de cada sócio no capital; quer dizer, o sócio majoritário do exemplo

pode designar sozinho o administrador não sócio, mesmo sem a anuência dos minoritários.

Não basta a articulação entre dispositivos esparsos para se configurar a interpretação sistemática. É necessário

ainda que a articulação esclareça o significado das normas jurídicas inter-relacionadas.
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A mera concatenação de dispositivos normativos não implica, necessariamente, a adoção do método

sistemático. Para tanto, deve a concatenação conduzir o intérprete para o significado da norma.

Mesmo partindo de pressuposto falso, o método sistemático é importante recurso argumentativo na interpretação das

normas jurídicas. Isso porque o menor esforço que se faça no sentido de harmonizar as normas vigentes contribui para

o aperfeiçoamento da ordem positiva e segurança nas relações sociais. Se o ordenamento jurídico como um todo não

será nunca um sistema lógico, isento de contradições e lacunas, isso não significa que pelo menos as normas

sistematizáveis por meio desse método não o devam ser. Se parte do ordenamento puder ser editada ou descrita

como conjunto harmonioso de preceitos normativos, isso certamente será proveitoso.

Os doutrinadores costumam distinguir entre o método lógico e o sistemático mas a separação por vezes é

questionada. Há, assim, quem admita como método de interpretação apenas o lógico-sistemático, uma fusão dos dois

processos: identifica-se a incongruência do ponto de vista lógico, e busca-se sua superação pela sistematização das

normas.

2.4. Teleológico

O método teleológico de interpretação das normas jurídicas busca fixar o significado destas a partir dos objetivos

pretendidos com a sua edição. Pressupõe o seu emprego que a produção normativa não é um fim em si mesmo. Ao

contrário, busca produzir determinados efeitos nas relações entre as pessoas, estimulando ou garantindo o

cumprimento das obrigações, premiando o respeito aos interesses legítimos dos outros, organizando, enfim, a

convivência entre os membros da sociedade.
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Se as normas destinam-se a produzir certos objetivos, sua interpretação deve ser feita de tal modo que tais efeitos (e

não outros) se realizem. Abriga-se esse método no direito positivo brasileiro: aplicação da lei, o juiz atenderá

aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem (LINDB, art. 5º).

Aparentemente, em vista de sua positivação, o método teleológico deveria ser o mais fácil de utilizar. Não é bem

assim, porém. O significado de expressões como ou do bem é controvertido,

embora todos possam intuí-lo ou mesmo senti-lo.

Para examinar o emprego e dificuldades desse método, vejamos um exemplo no CDC. Nele encontram-se

disciplinados os cadastros de pessoas inadimplentes que o comércio costuma organizar para que os empresários

decidam se devem ou não conceder crédito a determinado consumidor (SERASA, SPC etc.). Normalmente, a

pessoa cadastrada nesses bancos de dados não consegue obter crédito para a compra de bens ou serviços, porque

o empresário avalia como sendo maior o risco, nesse caso, de não receber o pagamento.

Pois bem, no art. 43, § 3º, do CDC é assegurado ao consumidor o direito de exigir a correção de dados incorretos

que eventualmente se encontrem nesses cadastros. Se o valor da dívida cadastrada é superior à efetivamente

devida, o consumidor pode exigir que o responsável pelo banco de dados corrija a informação. Mas, e se o

consumidor está discutindo, em juízo, o valor da dívida?

Nada dispõe a respeito o Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso, porém, alguns juízes já consideraram

inadmissível a inclusão do nome do consumidor devedor nos cadastros de restrição ao crédito enquanto não se

decide judicialmente quem tem razão, ele ou o fornecedor credor. Esses juízes interpretam o dispositivo legal com

o uso do método teleológico.
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Se a finalidade da lei, ao disciplinar os cadastros restritivos de crédito, foi proteger o consumidor, então ele tem direito

de exigir não só a correção de falsas informações como também a suspensão do cadastramento de dívidas objeto de

discussão judicial.

Pelo método teleológico, interpreta-se a lei tendo em vista os objetivos que nortearam sua edição. As normas

do Código de Defesa do Consumidor devem ser teleologicamente interpretadas como preceitos destinados à

proteção dos consumidores em suas relações com os fornecedores.

Não é sempre fácil e consensual a identificação das finalidades pretendidas pela autoridade ou autoridades que

editaram a norma interpretanda. É evidente que o objetivo do CDC é proteger os consumidores, mas a finalidade de

outras normas nem sempre é óbvia. Ninguém crê que, na democracia do nosso tempo, uma lei seja feita com a

finalidade de garantir um privilégio do mais forte em detrimento do mais fraco.

Também ninguém afirmará que o objetivo de certa lei é levar ao desamparo crianças ou idosos. Tais assertivas

esbarrariam com os valores difundidos entre nós e, por isso, não poderiam nunca ser aceitas como delimitadoras das

finalidades das leis interpretandas.

São os valores cultivados pela sociedade que, incorporados e reproduzidos pelos membros da comunidade

jurídica, nortearão a identificação dos fins da norma.

A natureza e extensão desses valores, porém, não é assunto acerca do qual todos se ponham facilmente de acordo, daí

a dificuldade que cerca o emprego do método teleológico.
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Uma regra de hermenêutica ligada ao método teleológico afirma que a interpretação da norma não pode conduzir

o intérprete a resultados absurdos. A autoridade editora da norma, presume-se, não poderia ter pretendido como

efeito de sua aplicação algo impossível, material, moral ou juridicamente falando.

2.5. Histórico

O método histórico de interpretação consiste na identificação das circunstâncias em que a norma interpretanda foi

editada, com vistas a identificar a vontade da autoridade ou autoridades que a editaram (occasio legis).

Esse método recomenda a pesquisa da intenção do editor da norma. Pressupõe que ela deva ser interpretada de

modo a reproduzir a vontade da pessoa (ou pessoas) com competência para baixá-la, garantindo-se, dessa forma,

efetividade e respeito a tal competência.

O método histórico procura desvendar, na interpretação da lei, a intenção do legislador. Parte do

pressuposto de que a lei deve ser aplicada tal como pretendido pela autoridade que a editou. Esse método

objetiva garantir estrita observância à divisão de competência entre legisladores e juízes.
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É relevante, para emprego do método histórico, o exame de registros do procedimento legislativo e outros

elementos relacionados à sua discussão nas Casas do Congresso.

As atas das reuniões das comissões por que tramitara o projeto de lei, as emendas rejeitadas, os dispositivos

vetados ou as razões de vetos derrubados e, até mesmo, notícias de jornais da época são úteis à identificação das

intenções do legislador.

De fato, se um dispositivo é vetado e o Congresso não derruba o veto, ter conhecimento de seu conteúdo revela o

que o legislador não quis aprovar. Já se o veto é derrubado, as razões que o haviam justificado também ajudam a

compreender a intenção do legislador na oportunidade (isto é, a oposta à do veto).

Algumas leis são antecedidas de uma exposição de motivos, normalmente preparada pelo autor do projeto ou do

anteprojeto, com a indicação dos principais aspectos da disciplina que se pretende introduzir.

Na exposição de motivos encontram-se referências úteis à contextualização da iniciativa, mas é necessário sempre

verificar se o projeto originário (a que se refere a exposição) não sofreu modificações relevantes durante sua

tramitação no Legislativo.
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3. TIPOS DE INTERPRETAÇÃO

A interpretação pode ser classificada em três tipos: declarativa (declaratória ou especificadora), restritiva e extensiva.

Estão relacionados com o ajuste ou desajuste entre a vontade do legislador e a redação da norma positiva.

A interpretação que pressupõe ter a autoridade dito, na norma, exatamente o que pretendia, é do tipo declaratória.

Nesse caso, o intérprete assume que há plena correspondência entre a mens legislatoris e a mens legis. Ninguém

questiona, diante de uma interpretação especificadora, se o intérprete não estaria eventualmente extrapolando seu

papel de traduzir com fidelidade a norma interpretanda.

A interpretação que pressupõe desajuste entre as intenções da autoridade editora da norma e o texto de que esta se

reveste pode ser restritiva ou extensiva.

No primeiro caso, a presunção é a de que a norma disse mais do que pretendia quem a editou e o intérprete corrige o

desajuste restringindo seu alcance. No segundo, assume-se que a norma disse menos, cabendo ao intérprete

neutralizar o desajuste ampliando-lhe o alcance.

Os argumentos que sustentam esses tipos de interpretação sempre podem ser questionados no sentido de que teria

ocorrido extrapolação do papel do intérprete.
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Se, via interpretação extensiva, o intérprete acaba alargando a norma mais do que a autoridade desejara (ou, via

interpretação restritiva, acaba reduzindo o alcance do comando normativo para menos do que ela pretendera), é

claro que se estaria arrogando o intérprete uma função que não tem poderes para exercer a de editor da norma.

A interpretação restritiva é recomendada pela hermenêutica na exegese de normas de exceção. Quando

determinada situação é excepcionada de uma regra geral que, em princípio, a alcançaria, considera-se que isto

decorreu da constatação, pela autoridade editora da norma, de que aquela situação e apenas ela apresenta

traços distintivos que justificam a medida de excepcionalidade.

Estender o tratamento excepcional para além dos limites da situação especificamente descrita na norma de exceção

resultaria decisões injustas, normalmente limitadoras de direitos.

A interpretação restritiva pressupõe que a norma positiva disse mais do que a autoridade pretendia.

O intérprete recupera a vontade da autoridade ao restringir o alcance da norma interpretanda. As normas

excepcionais se interpretam restritivamente.

Por exemplo, deve ser interpretado restritivamente o art. 4º, III, do CC/02, que estabelece serem relativamente

incapazes para a prática de atos da vida civil aqueles, que por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir

sua vontade. A interpretação restritiva se impõe porque a regra geral é a da capacidade de todas as pessoas (CC/02,

art. 1º).
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Se alguém, em virtude de um acidente de trânsito, entra em coma, sua capacidade é restringida pela norma

excepcional enquanto perdurar o estado. Isto porque o coma impede que aquela pessoa exprima sua vontade. À

medida, porém, que saia do coma e, ao se recuperar, readquira a capacidade físico-motora de comunicação, ainda

que por gestos ou piscadas de olhos, deve-se considerar que aquela pessoa tornou a ser plenamente capaz. Poderá,

então, celebrar validamente negócios jurídicos manifestando sua concordância.

Não convém estender o alcance do art. 4º, III, do CC/02 para além das hipóteses especificamente nele albergadas,

em razão de sua excepcionalidade.

Não há, na hermenêutica, nenhuma regra que recomende a interpretação extensiva. A doutrina e a teoria do direito,

discutem as diferenças entre esse tipo de interpretação e a analogia. De fato, concretamente, são tênues os limites de

separação dessas figuras jurídicas, mas é possível estabelecer um critério abstrato bem preciso.

Na interpretação extensiva, o intérprete aclara o âmbito de incidência da norma interpretanda, revelando seu

exato alcance. Aplica-se a norma, então, a fato que já se encontrava nela abrangido, embora não

suficientemente externado no dispositivo ou dispositivos em que se expressara.

Já a analogia consiste na superação de lacuna no ordenamento por meio da aplicação de norma disciplinadora de

situação análoga, semelhante.
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Percebe-se, então, que a norma analogicamente aplicada está alcançando fato que não se encontra nela abrigado.

A interpretação extensiva pressupõe que a norma disse menos que a autoridade pretendia. O intérprete recupera

a vontade da autoridade alargando-lhe o alcance.

Não se confunde a interpretação extensiva com a analogia.

Na interpretação extensiva, a norma interpretanda é vista como disciplinadora do conflito de interesse em questão;

enquanto na analogia a norma a aplicar não disciplina esse conflito, mas o de situação análoga.

Em suma, nas duas hipóteses argumentativas, o tecnólogo ou profissional do direito estão se batendo pela aplicação

de uma norma a fato não diretamente descrito nela.

Quando o argumento se sustenta na interpretação extensiva, diz-se que há um desajuste entre a intenção do editor da

norma e seu texto, mas que o fato em questão está nela disciplinado; por outro lado, se se sustenta na analogia, o

argumento diz que falta, no ordenamento, norma específica sobre o fato referido, mas que ele pode ser

satisfatoriamente disciplinado por meio da aplicação de norma destinada a regular situação análoga.

/universidades



4. INTERPRETAÇÃO E FLEXIBILIZAÇÃO DAS NORMAS

Há duas maneiras de se considerar a interpretação das normas jurídicas a estrutural e a funcional.

Pela maneira estrutural, considera-se a interpretação um processo idêntico a qualquer processo de superação de

conflitos de interesses por meio do direito. Nela, a interpretação é vista como o processo mental que acompanha o

estudo, a aplicação e a observância da norma jurídica;

Pode-se até mesmo afirmar, em razão da relevância nuclear da interpretação para o direito no contexto da abordagem

estrutural, que o trabalho cotidiano de estudiosos e profissionais é interpretar as normas jurídicas baixadas pelas

autoridades. Não haveria, por outro lado, norma jurídica que não devesse ser interpretada. Por mais claro que fosse o

seu sentido, a sua intelecção demandaria interpretação.

De acordo com a maneira funcional de considerar a interpretação, esta só se encontra em situações especiais. Apenas

quando não compreende ou não aceita o sentido imediato da norma jurídica é que o estudioso ou profissional do

direito lança mão da interpretação.

Nesse contexto, ela não é vista como um processo inerente à compreensão, aplicação e obediência do direito, mas

como instrumento de redefinição da norma jurídica.
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Aqui, ela cumpre a função de flexibilizar a norma, afastando seu sentido imediato e agregando-lhe outro sentido.

Mas como é, afinal, o direito como descrito na abordagem estrutural ou na funcional?

Observando como atuam os profissionais do direito, percebe-se que nem sempre o advogado, ao postular, ou o juiz,

ao sentenciar, por exemplo, se consideram as normas jurídicas a que fazem menção. Os

doutrinadores e professores, ao seu turno, ditam a maior parte das lições sem mencionar que estão

normas jurídicas.

Na maioria das vezes, ao contrário, no estudo e aplicação do direito, os dispositivos são invocados em seu sentido

imediato, e ninguém, quando assim os invoca, afirma estar realizando um trabalho de exegese (interpretação) da

norma jurídica.

Há, inclusive, uma desmotivação aos esforços interpretativos na aplicação da norma em seu sentido imediato: in

claris cessat interpretatio (quer dizer, claras não comportam .

Esse aforismo, segundo Carlos Maximiliano, surgiu como reação às excessivas distinções e subdistinções da

escolástica, e visava, ao limitar a interpretação aos dispositivos obscuros ou duvidosos, conter abusos que distorciam

o sentido da norma jurídica.
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Em suma, a despeito de grande parte dos tecnólogos adotar a postura estrutural da interpretação, defendendo ser

esta indispensável ao exame e aplicação de qualquer norma jurídica, a verdade é que eles próprios só costumam

afirmar que estão interpretando determinada norma enquanto constroem argumentos para demonstrar que o

sentido dela não é o imediato. Pratica-se, assim, a maneira funcional de considerar a interpretação.

A abordagem funcional da interpretação corresponde ao que se observa no trabalho da maioria dos estudiosos e

profissionais do direito, embora a abordagem estrutural seja a mais corrente nos livros de doutrina.

A norma jurídica, portanto, não é sempre interpretada.

Ademais, mesmo sendo claros os seus termos, a norma reclama interpretação quando se pretende extrair dela

sentido diverso do que extrai da simples leitura.

Não será, assim, sempre um processo de aclaramento ou de precisão, mas de convencimento sobre como

deve ser entendida e aplicada determinada norma jurídica para que se obtenha certo resultado na superação dos

conflitos de interesses de que cuida.

As normas jurídicas, para cumprirem satisfatoriamente a função de nortear a solução dos conflitos de interesses,

precisam ser flexíveis, ou melhor, flexibilizáveis.
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Um dos meios de flexibilização é o afastamento, a partir de argumentos convincentes no interior do discurso

jurídico (isto é, por meio da utilização dos métodos de interpretação), do sentido imediato da norma jurídica.

Aquele sentido que primeiro se forma no espírito do profissional debruçado sobre determinada norma é

substituído, por meio desse mecanismo, por um sentido diverso, alcançado pelo esforço argumentativo da

tecnologia jurídica ou da jurisprudência.

Quando esse novo sentido passa a ser aceito pela comunidade jurídica, ou por parte significativa dela, pode-se

dizer que a norma mudou de conteúdo por meio de sua interpretação doutrinária ou jurisprudencial.

Os instrumentos amplamente aceitos pela comunidade jurídica para o afastamento do sentido imediato da norma

jurídica são, portanto, os métodos ou tipos de interpretação.
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