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Resumo 

 

 

O presente trabalho visa a apresentar algumas das análises e contribuições produzidas pela 

ciência da Legística sobre o fenômeno da proliferação legislativa e seus efeitos no direito 

brasileiro. Parte-se do pressuposto que a legística reconhece a existência do excesso de leis no 

ordenamento jurídico e que isso é um fenômeno prejudicial não só para aqueles que operam o 

direito, como advogados e juízes, mas também para toda a população. O Brasil é um país que 

adota a constituição rígida e baseia seu sistema jurídico no direito escrito, portanto, a 

legislação é a mais importante fonte formal do direito. Assim, por meio de revisão 

bibliográfica sobre o tema, busca compreender a função da lei, além de apresentar algumas 

condicionantes políticas, jurídicas e procedimentais presentes no processo legislativo na 

Câmara dos Deputados, a fim de conseguir identificar os fatores contribuintes para que ocorra 

a aprovação de leis anacrônicas, contraditórias ou repetitivas. Procura entender como ocorreu 

a modificação do papel da lei, tendo em vista as transformações nas funções do Estado até os 

tempos modernos. Busca perceber em que medida o fato de outros órgãos terem a 

competência legislativa atípica pode influenciar na quantidade de normas em vigor. Avalia 

também se as regras e procedimentos regimentais adotados pela Câmara dos Deputados 

podem contribuir para essa situação. Por fim, apresenta algumas das soluções propostas pelos 

estudiosos da legística para enfrentar as consequências negativas provocadas pelo o excesso 

de normas. 

 

Palavras-Chave: Proliferação legislativa. Legística. Processo Legislativo. 

  



 

 

 

Abstract 

 

 

This paper presents some of the analyzes and contributions produced by science of Legistics 

on the phenomenon of law proliferation and its effects on Brazilian's law. It assumes that 

Legistics recognizes the existence of excessive laws in the legal system and that this is a 

harmful phenomenon not only to those who operate on it, such as lawyers and judges, but also 

for the people. Brazil is a country that adopts a rigid constitution system and its legal system 

is based on written laws, so approved bills are the most important law formal source. Thus, by 

reviewing literatures on the subject, it seeks to understand the function of law, and present 

some political, legal and procedural constraints of the legislative process in the “Câmara dos 

Deputados”, in order to identify the contributing factors for the occurrence of anachronistic, 

contradictory or repetitive laws approval. It seeks to understand how changes of law function 

occurred, considering the states reforms until modern times. It objectivates to measure how 

other agencies with atypical legislative competence can influence the amount of vigent norms. 

It also determine whether the procedimental rules and procedures adopted by the “Câmara dos 

Deputados” may contribute to this situation. Finally, it presents some of the solutions 

proposed by Legistics to face the negative consequences caused by excessive rules. 

 

Keywords: Legislative proliferation. Legistics. Legislative Process. 
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Introdução 

 

 

Por muito tempo, o Congresso Nacional, no exercício da função legislativa, 

preocupou-se prioritariamente com os aspectos procedimentais do processo legislativo, não se 

dando conta de outros aspectos, até mais relevantes, como a qualidade da norma sob o prisma 

de sua gênese democrática e participativa, bem como sua eficácia para regular as situações a 

que se destina. A legislação não deve almejar ser apenas compatível com o ordenamento 

jurídico no qual se insere, mas deve, muito além da técnica, ser fruto de um processo 

democrático de elaboração, aberto aos influxos da sociedade, e, ainda, ser capaz de 

efetivamente responder às demandas - sociais, políticas, econômicas que lhe deram origem.  

De fato, a compreensão dos fatores que levam à elaboração de uma boa lei é bastante 

difícil e complexa. Em certa medida, algumas das informações divulgadas pela mídia 

dificultam a correta compreensão da importância do labor congressual, pois insistem em 

atrelar a qualidade do trabalho do Poder Legislativo à quantidade de proposições apresentadas 

por parlamentar; ou à quantidade de votações ocorridas no Plenário no decorrer da semana; ou 

à quantidade de leis aprovadas durante a sessão legislativa.  

Tal abordagem parcial gera em grande parte da população expectativas distorcidas 

sobre a natureza dos trabalhos parlamentares. Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que a 

atuação do Parlamento tende a ser avaliada por sua produção legislativa, é corrente a crítica 

de o ordenamento jurídico brasileiro consiste em um verdadeiro cipoal de normas seja 

anacrônicas, ou contraditórias, ou repetitivas. Estudos sobre a qualidade legislativa indicam 

que o excesso de leis é um fenômeno que instabiliza o ordenamento jurídico do Brasil. Às 

vezes, não legislar é a melhor contribuição que o Poder Legislativo pode proporcionar para o 

ordenamento jurídico. 

Tal circunstância denota que o critério quantitativo não consegue justificar ou 

mensurar a importância dos debates e trabalhos realizados no interior das Casas Legislativas. 

Em que pese lei ser considerada o produto final do exercício da função legislativa, é a própria 

manutenção dessa instância privilegiada de produção de consenso que lhe serve de 

justificação.  

A desejada eficiência do Poder Legislativo não se expressa na quantidade de leis 

aprovadas num determinado período. É necessário avaliar se a futura lei é capaz de refletir os 

anseios e necessidades da sociedade, e avaliar se os impactos a médio e longo prazo surtirão 

efeitos positivos nas políticas públicas que o Estado pretende proporcionar à população. Mas 
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ao lado desse critério de eficiência – aqui entendida como a capacidade de responder às 

demandas que lhe deram causa, a produção de boas leis é aferida quando as normas geradas 

são percebidas e acatadas pela população e pelos operadores do direito como justas e 

necessárias, produzidas segundo regras procedimentais democráticas de tal forma que os 

destinatários da norma se sintam como co-autores das normas.  

Para fazer face a esse problema, o presente trabalho visa a apresentar algumas das 

análises e contribuições produzidas pela ciência da Legística, que tem como objetivo 

fundamental "conhecer a lei nos seus mais diversos matizes, indagando não só a respeito das 

suas repercussões, mas também discutindo seu planejamento e seus aspectos técnicos" 

(Anastasia, 2009, p. 27). Subsidiariamente, o estudo pretende avaliar se e em que medida as 

regras e procedimentos regimentais adotados pela Câmara dos Deputados contribuem para o 

fenômeno de proliferação legislativa e diagnosticar deficiências no processo legislativo que 

favorecem a aprovação de leis ineficientes, contribuindo para o fenômeno denominado por 

Costa Júnior (2011, p. 101) como o "envenenamento da legislação", no sentido de que a 

inserção de norma "obscura, lacunosa, contraditória ou inaplicável" compromete a qualidade 

do ordenamento jurídico como um todo. 

Nesse sentido, o presente estudo tem por objetivo identificar os fatores que contribuem 

para a proliferação legislativa no Brasil; apresentar a ciência da legística e suas contribuições 

para o estudo do tema no Brasil. 

 Para tanto, parte-se do levantamento bibliográfico sobre o tema, com intuito de 

compreender os elementos teóricos norteadores desse estudo, e conceituar os elementos 

fundamentais da legística e do processo legislativo. As informações de caráter estatístico 

foram fornecidas pelo Centro de Documentação e Informação (CEDI).  
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A função normativa nas democracias contemporâneas 
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1 A função normativa nas democracias contemporâneas 

 

 

O primeiro objeto deste trabalho é compreender o fenômeno do excesso de normas e a 

proliferação legislativa, a partir das contribuições da ciência da Legística. Mas, o que se 

entende pela expressão “proliferação legislativa”?  

A resposta a essa indagação deve ser precedida da análise sobre a evolução do sistema 

jurídico e sua conformação na atualidade.  

 

 

1.1 Os conceitos de norma e lei 

 

 

É comum a confusão entre as expressões norma e lei. No uso cotidiano, não é raro 

essas palavras serem tratadas como sinônimas, visto que o dicionário da língua portuguesa 

Aurélio remete o significado da palavra norma a “Princípio, preceito, regra, lei”.  

Por sua vez, o termo lei remete a ideia de ordem e disciplina em que os 

acontecimentos devam ser conduzidos para se atingir uma finalidade, e é utilizado de forma 

muito ampla no sentido de determinar as ações humanas, bem como os acontecimentos 

naturais. Nesse sentido, como afirma Oguisso e Schmidt (1999, p.176), “é possível, pois, falar 

em lei natural e lei positiva, lei divina e lei humana, lei física, lei ética e jurídica, lei 

matemática, etc”. 

Todavia, no âmbito da ciência do direito, tais palavras não são sinônimas.  Machado 

(2003, p. 6) esclarece que “a diferença entre norma e lei fica bem clara quando se constata que 

a norma é um conceito de Teoria Geral do Direito, ou de Lógica Jurídica, enquanto lei é um 

conceito de Direito Positivo.” Argumenta ainda que lei, em sentido formal, é aquela cuja 

elaboração é incumbida a órgão estatal dotado de competência, típica ou atípica, para o 

exercício da função legislativa. No mesmo sentido, Reale (2001, p.86) entende que norma ou 

regra jurídica são modelos de organização e de conduta que disciplinam a experiência social. 

Constata-se, pois, que o conceito de norma possui uma concepção mais ampla que o conceito 

de lei, pois esta é o instrumento estatal para se veicular aquela.  

Segundo Diniz (2002), o Direito é uma ordenação heterônoma das relações sociais 

baseada numa integração normativa de fatos e valores. Não se consegue um conceito único de 

direito, devido à complexidade dos fenômenos jurídicos, o que impossibilita uma definição 
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universalmente aceita, que abranja de modo satisfatório toda a gama de elementos 

heterogêneo que compõem o direito. Dessa forma, o termo direito ora designa a qualidade de 

justo, ora a autorização ou permissão dada pela norma, ou ainda a própria norma em si. 

Apesar da dificuldade de se ter um conceito completo de direito, torna-se óbvio que a norma é 

o elemento principal nessa discussão. 

O que define, então, uma norma jurídica? 

A norma jurídica pode ser conceituada tanto na visão sociológica quanto na 

positivista. A diferença entre essas concepções é basicamente na definição da fonte do direito. 

Enquanto que a sociologia do direito entende que as normas jurídicas emanam das relações 

sociais, o positivismo afirma que elas são fruto do Estado organizado, no exercício de sua 

função legiferante. Para Santos (2004), com base nos ensinamentos de Kelsen, o direito 

positivo se configura como sistema normativo complexo cujo conjunto de normas é emanado 

do Estado e respaldado por sanções, sendo, portanto, sinônimo de direito moderno.  

De acordo com Diniz (2002), a norma é a pedra angular da sociedade, pois seu 

fundamento está na exigência da natureza humana de viver e se organizar socialmente, 

traçando diretrizes do comportamento, de modo a garantir justiça, liberdade e vantagens 

recíprocas.  

Será considerada jurídica quando decorrer de um ato do poder legítimo e efetivo de 

um ente político estatal. Ou seja, é o poder legitimado que terá a prerrogativa de escolher 

dentre os diversos tipos de norma, aquela que se integrará ao sistema jurídico. O poder é 

elemento essencial no processo de criação da norma jurídica, pois surge de um ato decisório 

do poder político. Porém, a norma não está sujeita a decisão arbitrária do poder, mas à 

prudência objetiva exigida pelo conjunto das circunstâncias fático-axiológicas em que se 

situam os destinatários, de modo a impedir a criação de normas vazias, quanto aos aspectos de 

conteúdo, que não atinja sua finalidade, por está à margem da realidade social. 

As fontes do direito, e da norma em si, podem ser materiais e formais. A primeira 

consiste em uma série de fatores sociais, morais e de valores de cada época que determinam o 

conteúdo da norma. A segunda são as formas pelas quais se manifestam as fontes materiais, 

ou seja, são os suportes que traduzem as normas, dividindo-se em estatais (leis, decretos, 

regulamentos, sentenças, sumulas etc) e não estatais (costume, doutrina e convenções em 

geral). 

A lei, produto da legislação, é resultante da atividade legislativa do Estado e possuem 

diversas acepções, conforme a amplitude adotada: "Amplíssima", abarca as normas escritas e 

costumeiras; "Ampla", compreende as normas escritas oriundas da função legiferante do 
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Estado, podendo advir do Legislativo, Executivo ou Judiciário; e "Estrita", indica somente a 

norma jurídica primária elaborada pelo Poder Legislativo em processo legislativo específico, 

ex: lei ordinária e complementar. 

Nos países como o Brasil, que adotam constituição rígida e baseiam seu sistema 

jurídico no direito escrito, a legislação é a mais importante fonte formal do direito. Esta 

conformação tende a favorecer a maior edição de atos normativos. Porém, ao lado dessa 

característica do nosso sistema, pode-se observar a forte expansão das fontes formais em 

função da atuação de outros atores que rivalizam com o Parlamento.  

 

 

1.2 Crise da lei e do Parlamento 

 

 

A função das normas jurídicas acompanhou as transformações nas funções do Estado 

moderno, em suas conformações liberal, social e pós-social ou regulatória. Simultaneamente, 

as feições do Estado de direito se modificaram, assumindo características do contexto social, 

político e econômico de cada época. 

O Estado liberal foi caracterizado pelos ideais de liberdade e igualdade, a fim de se 

contrapor à centralização do Estado absolutista. Foi por meio da elaboração de textos 

constitucionais que se buscou restringir o poder dos governantes de modo que permitissem 

maior controle do exercício do poder político pela sociedade. Já o Estado social surgiu em 

consequência dos clamores de categorias da sociedade, a exemplo dos sindicatos, que 

passaram a exigir do Estado, além dos diretos de proteção à liberdade e igualdade 

conquistados à época do liberalismo, produção normativa voltada aos interesses sociais e 

coletivos. O Estado pós-social ou regulamentar surgiu como consequência das experiências 

extremadas de liberalismo e intervencionismo.  

Mesmo diante de todas as mudanças no conceito de Estado, mencionadas acima, nas 

sociedades atuais ainda é comum se identificar o Parlamento como a principal fonte de 

normas jurídicas. Todavia, muito se fala sobre a “crise da lei” como fonte normativa primária, 

principalmente quando confrontada com o exercício da atividade legislativa pelos Poderes 

Executivo e Judiciário, além de novos órgãos que ora legislam em concorrência com o 

Parlamento, como as Agências Reguladoras e os Organismos Internacionais. A emergência 

desses novos atores contribui para a proliferação de normas jurídicas. 
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Rozeira (2012) denomina "crise da lei" o fenômeno do enfraquecimento do papel da 

lei como principal fonte normativa, tendo em vista o surgimento de novos modos de produzir 

o direito e de novas fontes de regulação normativa e social.  

O autor ainda afirma que essa contínua perda de relevância do papel da lei oriunda do 

Parlamento, tem uma consequência ainda mais grave que é a degradação da função 

representativa do Parlamento, enquanto uma instituição única e centralizada de representação 

nacional, culminando no fenômeno mais amplo denominado de "crise do parlamento". 

A proliferação legislativa contribui sobremaneira para a crise da lei, pois como afirma 

o Gustavo Gramaxo Rozeira  

 

(...) sua pronunciada banalização como consequência de uma incessante 

tendência legiferante que leva os parlamentos a procurarem intervir, pela via 

legislativa, em cada vez mais domínios, de forma frequentemente 

atabalhoada e incoerente, através de leis especiais e especialíssimas, leis-

medida ou leis-incidente que procuram responder às pequenas questões da 

espuma dos dias sem atender ao contexto geral das questões. (Rozeira, 2012, 

p. 2)  

 

Para Dobrowolski (1999), a função da lei nos dias atuais é também responder com 

uma velocidade extraordinária as demandas do Estado globalizado, seja no que diz respeito a 

intervenções no meio social, seja para dar uma rápida resposta às situações de crise 

decorrentes das atividades financeira e comercial. 

Com isso, presencia-se um extraordinário aumento na produção legislativa, cujo 

conteúdo o Parlamento se ver impossibilitado de acompanhar, em virtude de o caráter da lei 

ser cada vez mais técnico, principalmente os de natureza financeira e econômica, exigindo 

atuação de verdadeiros especialistas no assunto. 

Dessa forma, o Poder Legislativo é obrigado a compartilhar sua função de produzir 

leis com outros órgãos, a fim de atender a essas demandas. Segundo Rozeira (2012), a lei 

parlamentar, a pretexto de descongestionar o Poder Legislativo, tem diluído gradativamente 

sua função normativa, seja por meio do poder regulamentar para complementar a lei, seja por 

meio da delegação constitucional, ou ainda por intervenção em casos de urgência, por meio 

das medidas provisórias. O frequente delocamento do poder normativo do Legislativo para o 

Executivo favorece para o enfraquecimento da ação parlamentar.  

Já para Dobrowolski (1999), no Brasil, a forte atuação do Executivo em matéria 

legislativa advém dos poderes concedidos pela Constituição de 1988, a esse Poder, em virtude 

de o Presidente da República ser o representante natural do interesse público geral, bem como 
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legitimado marjoritariamente pelas urnas, sendo, portanto, o indicado para exercer a tarefa de 

conduzir a direção política geral do Estado. 

 

A Constituição de 1988, coerente com essa realidade, atribuiu ampla 

participação do Presidente da República, no processo legislativo, conferindo-

lhe iniciativa genérica na apresentação de projetos de lei e de Emendas 

Constitucionais, afora as hipóteses de sua competência privativa. 

(Dobrowolski, 1999, p. 82) 

 

Além disso, Dobrowolski (1999) entende que o Poder Legislativo até certo ponto é 

complacente com essa transferência de sua atividade legislativa para o Executivo, uma vez 

que, na própria configuração partidária dos parlamentares eleitos, é comum verificar que 

aquelas representações que pertencem à base de apoio ao governo se resumem simplesmente 

em apoiar as demandas encaminhadas pelo Executivo. 

O Judiciário também passou a exercer mais a função legislativa. Essa atuação do 

Judiciário com força normativa de efeito amplo, se não for utilizada com parcimônia e dentro 

dos limites constitucionais, acarreta na judicialização da atividade parlamentar. Esse 

fenômeno, segundo Rozeira (2012) 

 

(...) tem o efeito de deslocar a formulação e consagração legislativa das 

opções fundamentais em matéria de políticas públicas – que constituía o 

reduto clássico do domínio reservado do procedimento legislativo – do 

debate estritamente político e parlamentar para o discurso judicial e 

jurisdicional, com a inerente secundarização do papel do parlamento que 

assim se vê obrigado a ajustar[-se] a à realidade normativa da constituição. 

(Rozeira, 2012, p. 7) 

 

Nesse sentido, por incapacidade de o Parlamento tomar as decisões em diversas 

matérias, tais como casamento entre homossexuais, aborto, etc, conforme lhe é incumbido 

tipicamente, deixando que o judiciário decida sobre tais controvérsias, de certa forma, desloca 

o centro do poder político do Legislativo para o Judiciário.  

Em que pese esse processo de enfraquecimento da lei e do Parlamento como ator 

principal dessa função, Rozeira (2012, p. 12), conclui que "Indiscutivelmente, a actividade 

parlamentar é, ainda nos dias de hoje, um modo privilegiado de produção de normas 

jurídicas". Tal afirmação se consolida, segundo esse autor, em razão de o Parlamento ainda 

ser a única instituição que garanta a máxima representatividade social e democrática, devido a 

sua configuração plural e transparência dos seus procedimentos de participação democrática. 
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Assim, a lei produzida por esse órgão "satisfaz realmente os imperativos de representatividade 

próprios dos Estados democráticos."  
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Capítulo II 

Fatores que contribuem para a proliferação de normas 
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2 Fatores que contribuem para a proliferação de normas 

 

O excesso de leis é apontado pela doutrina e por operadores do direito como um dos 

fatores que dificultam o conhecimento do ordenamento jurídico pela população. 

Frequentemente se critica a elevada produção de normas, muitas das vezes 

desnecessariamente específicas e casuísticas. 

Este fenômeno não goza de denominação pacífica na doutrina. Alguns autores 

preferem falar em “excesso de normas”, outros “proliferação legislativa, e outros, ainda, em 

“inflação legislativa”. Esta última expressão, esclarece Oliveira (2009), remete ao conceito 

econômico no sentido de que “não se refere exatamente a um número excessivo, mas a uma 

perda de valor, ainda que ambas as consequências estejam interligadas”. Para ele,  

 

As causas do fenômeno são conhecidas. São geralmente estigmatizadas, a 

multiplicação das fontes do direito ligado ao desenvolvimento do direito 

internacional e do direito comunitário bem como a “intemperança 

normativa” dos poderes públicos agravada sob a pressão da mídia, de 

milhares de profissionais e de uma opinião pública impregnada de uma forte 

crença nas virtudes da lei. (Gauthier-Lescoup, 2007, p. 113 apud Oliveira, 

2009, p. 7) 

 

Para compreender os fatores que contribuem para a intensificação dessa crise, faz-se 

necessário analisar a questão sob os aspectos jurídicos, políticos, regimentais e as 

contribuições da ciência da legística. 

 

 

2.1 Condicionantes jurídicas 

 

 

Uma primeira condicionante da produção legislativa no Brasil é nossa tradição jurídica 

assentada no direito escrito, que tem como principal fonte a lei aprovada pelo Parlamento. Tal 

fato, por si só, já enseja maior produção de leis, inclusive para a implementação de políticas 

públicas. 

Outro ponto a se observar é a própria estrutura federativa do Estado brasileiro, que 

incrementa a proliferação legislativa, em virtude da repartição de competências legislativas 

entre todos os entes da federação: União, Estados e Distrito Federal, e Municípios. O texto 

constitucional já define competências exclusivas ou reservadas, de acordo com o tipo de 
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interesse a ser resguardado, ou seja, interesse nacional, regional ou local. Mas existem, ainda, 

casos de competência concorrente entre os entes federativos, o que, não raro, dão ensejo a 

conflitos de competência. 

A falta de integração nas produções legislativas desses três entes federativos torna o 

ordenamento jurídico muito complexo, ora com lacunas ora com sobreposição de leis. A 

produção legislativa de cada ente federativo, conforme disposto no modelo de federação 

brasileiro, faz parte de um sistema que deverá funcionar em harmonia. Segundo Faria (1994), 

em razão da existência de diversas fontes normativas autônomas aptas a produzirem leis, não 

há mais espaço para conceber o direito como um sistema fechado e hierarquizado, mas sim 

como uma integração de regras em forma de rede.  

A existência de diversas fontes normativas juntamente com a ampliação da função 

legislativa dos outros poderes estimulam a proliferação de leis no ordenamento jurídico 

brasileiro.  

No entendimento de Oliveira (2009), os motivos para tamanha produção legislativa 

decorrem das práticas adotadas no processo legislativo ao longo dos anos, bem como da 

adoção da vertente romanista, cujos princípios proporcionam uma elaboração crescente de leis 

paralelas sobre o mesmo assunto.  

 

 

2.2 Condicionantes políticas 

 

 

Outro aspecto a se considerar entre os fatores que favorecem o aumento da função 

legislativa é a transformação do papel do Estado moderno em suas fases liberal, social e pós-

social ou regulatória. Em síntese, o Estado liberal, mínimo, consagrou o primado da lei 

editada pelo Poder Legislativo, o qual gozava de proeminência em face dos demais Poderes 

do Estado. No Estado social, a prevalência passou a ser exercida pelo Poder Executivo, do 

qual se exigiu o exercício do poder de legislar como forma de dar implementação políticas 

públicas voltadas à afirmação dos direitos sociais e se expande a regulamentação jurídica.  

Já no Estado contemporâneo, que muitos denominam pós-social ou regulamentar, 

busca-se revisar as experiências extremadas de liberalismo e intervencionismo, ao tempo em 

que se observa a crescente concorrência entre atores os políticos no exercício do poder de 

legislar. Não apenas as sentenças chamadas intermediárias pela doutrina, revelam uma zona 

cinzenta na qual o Judiciário, sob críticas, é chamado a adentrar a seara legislativa, mas 
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também a própria atuação do Executivo se transformou, ampliando a esfera sujeita à 

regulamentação. 

A ideia de que não somente o Poder Legislativo, mas também outros atores estão 

produzindo cada vez mais normas, é assim avaliada por Fabiana de Menezes Soares 

 

Os efeitos dessa situação são intensificados pela proliferação legislativa 

oriunda não só da atividade contínua de legislação encetada pelos 

legislativos do país, mas também pela constatação de que a Administração 

Pública incorporou uma franca atividade de legislação. (Soares, p. 127) 

 

De outra parte, os fenômenos de globalização e internacionalização exerceram forte 

pressão sobre o direito estatal. Não apenas os acordos internacionais pressionam o legislador 

interno a alterar ou adaptar seu ordenamento, como, no limite, a vigência das normas do 

direito comunitário impacta a legislação dos Estados que integram a comunidade de nações.  

Outro aspecto político que ajuda a compreender a produção excessiva de normas é o 

crescimento da legislação simbólica, fruto da influência de grupos de pressão que veem na 

legislação uma oportunidade de afirmação de seus valores. Segundo Silva (2007), são leis que 

não apresentam possibilidade de atuação jurídica nem possuem eficácia social, além de servir 

prioritariamente para demonstrar a atuação do parlamentar e aumentar o quantitativo da sua 

produção legislativa. Exemplo disso são as leis que tratam de datas comemorativas, 

homenageiam personagens, ou alteram nomes de logradouros. 

No Estado contemporâneo, as regras jurídicas têm a função de permitir a 

implementação de políticas públicas governamentais, a fim de dar respostas emergenciais às 

questões conjunturais, além de ter que atender a complexidade da vida moderna e a 

juridificação das relações sociais. 

Essa necessidade de solucionar co

 

 

A forç

papel agregador (e por vezes instrumental da lei) da legislação que definiu 

de modo claro, direitos, faculdades, obrigações, deveres, permitindo o 

planejamento de ações, na medida em que as expectativas acerca das 

consequências pela ação/omissão se achavam definidas previamente e se 

dirigiam a todos, sem distinção. (Soares, p. 21) 

 

Para a autora, a elaboração do direito ganhou fôlego, na medida em que as 

representações da sociedade necessitaram de signos linguísticos para expressar seus valores. 
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Desse modo, a legislação simbólica tornou-se o veículo pelo qual o Estado os materializou. A 

produção de leis com esse intuito de satisfazer expectativas imediatas dos cidadãos, sem 

priorizar a efetivação ou a concretização de tais medidas, é fator determinante para densificar 

o ordenamento jurídico. 

Costa Júnior (2011) reconhece que a aceleração do desenvolvimento científico e 

tecnológico determina, com uma frequência cada vez maior, modificações nos 

comportamentos sociais, fazendo com que o Parlamento necessite expandir, atualizar ou 

aprimorar a legislação para regulamentar essa novas matérias que surgem a cada momento, 

tais como energia nuclear, manipulação genética entre outras. Tais matérias, por se trata de 

temas geralmente polêmicos, difíceis de obter consenso no Parlamento em curto prazo, sem 

uma ampla discussão para o devido amadurecimento, produzem-se leis parciais ou 

superficiais que num curto período necessitará de revogação ou atualização. 

 

 

2.3 Condicionantes procedimentais 

 

 

As regras que disciplinam a atividade parlamentar podem contribuir para fomentar a 

proliferação desenfreada de normas, tais como, a) pouca restrição à iniciativa individual para 

apresentação de projetos e emendas, b) falta de rigor e técnica legislativa; e c) alta tolerância 

com as demandas por legislação simbólica. 

A iniciativa e a emenda às proposições são prerrogativas que têm origem no contexto 

histórico das revoluções liberais, pois visavam a garantir máxima oportunidade de intervenção 

no processo legislativo a todos os representantes. Todavia, nesse primeiro momento, a 

representação das assembleias era bastante homogênea, o que não se dá hoje. A 

heterogeneidade de representação das assembleias atuais são fatores que contribuem para não 

fluidez do processo de elaboração de leis. 

 A Constituição Federal de 1988 e o Regimento Interno da Câmara dos Deputados – 

RICD permitem quase de forma irrestrita a apresentação individual de proposições pelo 

parlamentar, colaborando para o aumento do quantitativo de projetos de lei tramitando na 

Casa, muitos com baixíssima probabilidade de obter apoio dos demais parlamentares.  

Como forma de contrapeso a essa ampla liberdade do parlamentar, o próprio RICD 

prevê importantes instrumentos, como a devolução ao autor de matérias inconstitucionais e a 

declaração de prejudicialidade, para evitar que matérias essa matérias permaneçam em 
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tramitação, sobrecarregando o processo legislativo. Por outro lado, tais ferramentas são pouco 

e/ou indevidamente utilizadas pelos agentes competentes (Presidente da Câmara e Comissões) 

para filtrarem matérias com flagrantes vícios originários. 

Em que pese o quantitativo de proposições apresentadas na Câmara dos Deputados ser 

elevado, poucas leis de origem parlamentar são inseridas no ordenamento jurídico. Conforme 

exposto por Silva (2007, p. 33), “é baixa a taxa de representatividade da Câmara dos 

Deputados na inovação legal do país, pois apenas 1,1% dos seus projetos apresentados em 

2003 foram sancionados até o final da legislatura em 2006”. A autora ainda verificou que 

desse pequeno percentual, 47% da produção legislativa da Câmara Federal são consideradas 

leis simbólicas. Portanto, derruba-se o paradigma de que produção legislativa é eficiente 

somente avaliando a quantidade de projetos de leis que cada deputado propõe. 

Dados fornecidos pelo CEDI relativos à 53ª legislatura demonstram a elevada 

quantidade de proposições apresentadas na Câmara em uma legislatura. Entre o período de 

2007 e 2011, ingressaram na Câmara dos Deputados 9.424 proposições, sendo 8.114 Projetos 

de Lei Ordinárias, 608 Projetos de Lei Complementar, 535 Proposta de Emenda à 

Constituição e 167 Medidas Provisórias. Dessa quantidade de proposição em trâmite, 546 

transformaram-se em norma jurídica, sendo 11 Emendas à Constituição, 7 Leis 

Complementares e 528 Leis Ordinárias. Analisando a iniciativa dessas normas, constatou-se 

que 164 são de iniciativa da Câmara dos Deputados, 89 do Senado Federal e 293 de outros 

órgãos que possuem competência para iniciar o processo legislativo conforme previsto na 

CF/88. 

Por outro lado, a baixa qualidade da legislação aprovada decorre da falta de rigor e de 

observância da técnica legislativa. Apesar de vários instrumentos disponíveis para correção 

das insuficiências - a exemplo da Lei Complementar 95/1998, que regulamenta a elaboração 

dos anteprojetos de lei, elencando uma série de questões que devem ser avaliadas para 

embasar a proposta de inovação do ordenamento -, o que se observa é a aprovação de textos 

esparsos, sem sistematização das alterações legislativas, imprecisos e que geram insegurança 

jurídica.  

Dados apresentados pela Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, referente à 

analise de acórdãos que declaram inconstitucionalidade de normas aprovadas pela CLDF, no 

período de 2010 a 2013 (22 de março), dão conta que 135 leis aprovadas nesse período foram 

julgadas inconstitucionais. 

Outro fator é a qualidade dos debates travados no Parlamento. Lopes (2009) sustenta 

ser a necessidade de debates para a decisão um dos princípios que devem nortear o processo 
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legislativo. Depreende-se daí que é fundamental para a qualidade da norma que toda 

proposição apresentada, em regra, deva ser amplamente discutida antes que se delibere sobre 

ela. Em casos excepcionais, já definidos tanto na Constituição quanto no Regimento Interno, 

permitem-se abreviações na amplitude da discussão do tema. 

 Tal procedimento consiste na supressão de certas formalidades ou requisitos 

regimentais, previstos no procedimento comum, ordinário, de formação das leis. Essa 

ferramenta, se mal utilizada, prejudica o debate e o amadurecimento da matéria, uma vez que 

retirando das Comissões e transferindo ao Plenário restringe a fase oportuna de estudá-la de 

acordo com a temática de cada proposição. 

Outro importante fator que interfere consideravelmente na qualidade da norma 

produzida pela Câmara dos Deputados é a flexibilidade regimental que possibilita o improviso 

na construção do texto normativo após a fase de discussão da matéria, exemplo disso são os 

destaques e emendas aglutinativas, as quais permitem a alteração do texto até no momento da 

votação.  

Por fim, o incremento na aprovação de leis meramente simbólicas, carentes de 

efetividade jurídica afora seu conteúdo político para determinados grupos de pressão. 

Segundo o DIAP, 10% de todas as proposições que tramitam na Câmara são datas 

comemorativas. Projetos que instituem datas comemorativas, homenagens, nomes de 

logradouros públicos, tem contribuído para o empobrecimento dos debates. 
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Capítulo III 

Legística  
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3 Legística  

 

Ao lado das contribuições da ciência jurídica e da ciência política, surgiu o estudo da 

legística que, segundo depreendemos dos ensinamentos de Cristas (2006), é o "ramo do saber 

que visa estudar os modos de concepção e de redação dos atos normativos".  

Já no entendimento de Mader (2009), a Legística não é uma disciplina científica em 

sentido estrito pois, em que pese a preparação da lei está amparada em conhecimentos 

científicos, ela é fruto da experiência "prática e artesanal", portanto não podendo ser 

considerada uma ciência. 

A legística visa conhecer a lei sob os aspectos da elaboração, redação, avaliação de 

impactos na sociedade e consolidação. Para Cristas (2006), a legística se classifica em formal 

e material: esta se refere aos aspectos de conteúdo, tais como, planejamento, utilidade e 

harmonização com o ordenamento jurídico, ao sistema de políticas públicas, ao processo de 

participação popular, avaliação legislativa, dentre outros; já aquela diz respeito à redação do 

ato normativo. 

Segundo a legística, as possíveis causas da inflação normativa decorrem dos seguintes 

fatores: Problemas relativos ao conteúdo das leis no plano da igualdade material;  

intensificação das relações internacionais; a aceleração do desenvolvimento científico e 

tecnológico. 

Ao refletir sobre a efetividade da produção legislativa, Carvalho Netto (2009) afirma 

que existe um aparente paradoxo no processo de formação das leis: o Poder Legislativo é mais 

eficiente quanto menos ele legisla, assim como a lei é mais eficaz quanto menos palavras for 

necessária para lhe dar sentido. 

Na visão de Carvalho (2007, p. 72), para que as leis sejam eficazes deverão ter alguns 

requisitos, quais sejam, "integralidade, irredutibilidade, coerência, correspondência e 

realidade".  

Enfim, conforme dito anteriormente, a função de produzir normas jurídicas é bastante 

complexa, pois envolve decisões técnicas e políticas, portanto seria ingênuo constatar que a 

legística apresentará uma fórmula ideal e infalível para solucionar as falhas do ordenamento 

jurídico. No entanto, as ferramentas e os princípios que se depreendem do seu contínuo estudo 

- a exemplo do planejamento, que será abordado nesse trabalho - servirá como balizas para 

boa feitura das leis. 
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3.1 Conceito de legística 

 

 

A lei em sentido amplo é o resultado do exercício das funções típicas dos órgãos do 

Poder Legislativo, cuja legitimidade para emitir preceitos jurídicos é conferida pela 

Constituição. Em sua essência, conforme ensina Silva (2006), ela é fruto da noção de justiça 

emanada dos anseios de uma sociedade, que, em um determinado momento histórico, a 

utiliza, de forma geral abstrata e obrigatória, como baliza das condutas de toda a população.  

A partir dessa noção de direito, buscam-se respostas a algumas indagações sobre 

eficiência, eficácia e efetividade da norma positivada, tais como o que caracteriza uma boa 

lei? Como o processo legislativo influencia na produção de boas leis?  

Com base nesses questionamentos, que, nas últimas décadas, vem se desenvolvendo o 

conceito de Legística, que de forma simples, Cristas (2006) definiu como “Ramo do saber que 

visa estudar os modos de concepção e de redação dos atos normativos”. De forma mais 

completa Soares definiu Legística como  

 

saber jurídico que evoluiu a partir de algumas das questões recorrentes na 

história do direito, vale dizer, a necessidade de uma legislação mais eficaz 

(no sentido de estar disponível e atuante para a produção de efeitos), o 

questionamento da lei como o instrumento exclusivo para a consecução de 

mudanças sociais, a necessidade de democratizar o acesso aos textos legais 

em todos os níveis. (SOARES, 2007, p. 7) 

 

A Legística utiliza-se de princípios, metodologias e ferramentas, desde a percepção da 

necessidade de legislar até a aprovação pelo órgão competente, sempre no intuito de 

proporcionar o máximo de qualidade à norma que será inserida no ordenamento jurídico.  

Segundo Cristas (2006), de modo geral, a legislação é considerada de boa qualidade 

quanto mais eficiente, eficaz e efetiva ela for. Sendo que é efetiva quando produz os efeitos 

esperados na avaliação da necessidade de legislar; é eficaz na medida que atinge os objetivos 

propostos; e é eficiente ao se perceber elevado grau de custo/benefício em todo processo de 

elaboração. 
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De acordo com Fraga e Vargas (2000), inicialmente a redação era considerada como o 

principal critério da qualidade legislativa. Nos últimos anos, essa questão ganhou nova 

dimensão e estendeu-se, basicamente, a cinco parâmetros: 

1. fase de instrução pré-legislativa – necessidade de legislar – 

aberta aos contributos científicos, acadêmicos e destinatários; 

2. contexto normativo em que se enquadra uma nova iniciativa; 

3. avaliação prévia do impacto da iniciativa legislativa na vida dos 

cidadãos e no desempenho das empresas; 

4. criação de mecanismos de acompanhamento da aplicação e dos 

efeitos da norma; 

5. criação de instrumentos que tornem a norma realmente acessível 

aos cidadãos. 

 

Mader (2009), com outros critérios de classificação do objeto, assinala que atualmente 

existem oito áreas em que há interesse no estudo da Legística, quais sejam: 

1. Metodologia legislativa (legística material); 

2. Técnica legislativa (legística formal); 

3. Redação legislativa; 

4. Comunicação; 

5. Procedimento legislativo; 

6. Gestão de projetos legislativos; 

7. Sociologia jurídica empírica; 

8. Teoria da legislação. 

 

Carvalho Netto (2010) ressalta que é dever do legislador utilizar-se das ferramentas da 

Legística, a exemplo da avaliação legislativa, para antecipar-se aos efeitos decorrentes da 

produção de cada lei, com intuito de analisar se a solução para determinado conflito demanda 

a interferência legislativa ou se por outras vias conseguiriam atingir o resultado almejado. É 

interessante que essa avaliação ocorra não só previamente - ex ante - mas também seja feita 

posteriormente - ex post, subsidiando, quando possível, a consolidação das leis. 

 

 

3.2 Legística no Brasil 
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Tendo como parâmetro a legislação brasileira, o parágrafo único do art. 59 da 

Constituição Federal estabelece que a "Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, 

alteração e consolidação das leis". Esse dispositivo já foi regulamentado por meio da Lei 

Complementar 95/98 e suas alterações, tornando-se, portanto, o marco regulatório do estudo 

sobre o aspecto formal da Legística no Brasil. 

Com a intenção de melhorar a qualidade da legislação, ao menos no que diz respeito 

aos aspectos formais da Legística, o chefe do Poder Executivo editou o decreto 4176/2002, 

cuja ementa consigna 

 

Estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração, a 

consolidação e o encaminhamento ao Presidente da República de projetos de 

atos normativos de competência dos órgãos do Poder Executivo Federal, e 

dá outras providências. 

 

Esse decreto visa padronizar e garantir maior clareza e precisão de linguagem aos 

anteprojetos de lei de competência do Poder Executivo a serem encaminhados ao parlamento, 

bem como aos atos normativos internos. 

No âmbito legislativo federal brasileiro, a produção de leis é resultado tanto de 

esforços políticos dos parlamentares quanto do suporte técnico dos servidores. Ao ter ciência 

dessa situação, é importante perceber que o foco da Legística não deverá ser direcionado 

somente ao legislador, e sim ter como objetivo a harmonização dessas duas forças. O exemplo 

dessa conjugação entre política e conhecimento técnico é representado por meio das 

comissões temáticas, que são compostas por agentes políticos, com auxílio de um corpo de 

consultores especializado em áreas específicas do conhecimento e de assessores 

parlamentares, com intuito de emitir pareceres favoráveis ou contrários quanto ao mérito da 

lei. 

Nesse contexto, e com base no relatório do laboratório de Legística realizado no 

âmbito da Câmara dos Deputados, por meio do Grupo de Pesquisa, cujos resultados decorrem 

da experiência de servidores que vivenciam o processo legislativo, foram diagnosticados 

alguns problemas que tendem a influir na qualidade legislativa, os quais indubitavelmente 

devem ser objetos de estudos da Legística. Dentre eles pode-se se destacar a falta de limitação 

da iniciativa legislativa individual, hipertrofia do ordenamento jurídico, assim como a 

ausência de dedicação para elaboração da redação final do texto da lei. 
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Seguindo essa ordem de ideias, em um ciclo de debates sobre qualidade legislativa, 

realizado em outubro de 2011, na Câmara dos Deputados, o debatedor Fernando Sabóia, em 

um dos pontos abordados, mencionou que há falta de dedicação de tempo para se elaborar a 

redação final. Esse hábito - juntamente com a tendência à improvisação no decorrer do 

processamento das votações que permite profunda alteração no texto em discussão - corrobora 

para que sejam aprovadas leis contraditórias e/ou com lacunas, as quais teriam a oportunidade 

de serem solucionadas se tivesse sido realizada a redação final com a devida atenção. 

O legislador, personificado na figura do parlamentar, possui a missão de abstrair a 

problemática social atual, ter a percepção sobre a necessidade de intervenção legislativa, para 

só após essa análise prévia encaminhar a ideia para amadurecimento no âmbito do Poder 

Legislativo, amenizando, portanto, os problemas gerados pela  proliferação desordenada de 

leis. A hipertrofia no ordenamento jurídico compromete a segurança jurídica, uma vez que 

dificulta ao cidadão - receptor da lei - a compreensão de seus direitos, pois existem diversas 

normas regulamentando o mesmo assunto. 
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Capítulo IV 

Efeitos da proliferação legislativa e propostas de enfrentamento do problema 
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4 Efeitos da proliferação legislativa e as propostas de enfrentamento do problema 

 

O excesso na produção de leis traz efeitos maléficos para o ordenamento jurídico 

brasileiro. Tais efeitos não recaem somente nos operadores do direito, e sim em todos os 

cidadãos, os quais não conseguem compreender com clareza seus direitos e deveres em 

virtude do emaranhado de leis tratando do mesmo tema, além de que não lhes é permitido a 

alegação de desconhecimento da lei.  

Devido àquelas diversas práticas adotadas no processo de elaboração legislativa já 

demostradas no decorrer deste trabalho, constatou-se que o ordenamento jurídico brasileiro se 

apresenta complexo tanto para o cidadão comum como para os operadores do direito. 

Segundo levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), no 

Brasil, entre o período promulgação da atual Constituição Federal (05 de outubro de 1988) e o 

ano do 25º aniversário (30 de setembro de 2013), foram editadas 4.785.194 (quatro milhões, 

setecentos e oitenta e cinco mil, cento e noventa e quatro) normas que regem a vida dos 

cidadãos brasileiros.  

Nesse mesmo período, no âmbito federal, foram editadas 158.663 normas desde a 

promulgação da Constituição Federal, passando por 6 emendas constitucionais de revisão, 74 

emendas constitucionais, 2 leis delegadas, 85 leis complementares, 5.125 leis  ordinárias, 

1.238 medidas provisórias originárias, 5.491 reedições de medidas provisórias, 11.111 

decretos federais e 135.530 normas complementares (portarias, instruções normativas, ordens 

de serviço, atos declaratórios, pareceres normativos, etc.).  

A maioria dessas normas não tem mais efeito prático na vida do cidadão, pois são 

conflitantes com leis posteriores ou com a própria Constituição Federal de 1988 ou não 

possuem aplicabilidade por estarem ultrapassadas. 

Para enfrentar esse problema, em 2007, a Câmara dos Deputados instituiu um grupo 

de trabalho com a presidência do deputado Cândido Vacarezza no intuito de estabelecer 

diretrizes para diversos projetos de consolidação de leis.  

Na Câmara dos Deputados, a criação do Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis 

(GTCL) está previsto nos artigos 212 e 213 do Regimento Interno, com o objetivo central de 

trazer para o ordenamento jurídico a racionalização legislativa. O processo de consolidação 

das leis, por meio de rito especial, consiste na tramitação única de projetos de lei no 

Congresso Nacional que possibilite congregar de forma sistemática toda a legislação relativa a 

uma área temática. 
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Na opinião de Oliveira (2009), o trabalho de consolidação das leis cumprirá o 

importante papel, uma vez que possibilita identificar as leis já existentes sobre o mesmo 

assunto, com intuito de organizá-las de forma a não gerar dúvidas ou contradições, sendo 

impedido, portanto, alterá-las o sentido. De forma bastante sintética, o autor afirma que a 

consolidação das leis “nada mais é do que deixar apenas uma lei que regule todos os aspectos 

de um assunto, revogando todas as anteriores”. 

Visando organizar esse verdadeiro cipoal de normas, tramitam na Câmara dos 

Deputados projetos que visam à consolidação de leis relativas a temas relevantes, como por 

exemplo: “PL 2277/1999 – Eleitoral, PL 7078/2002 – Previdenciário, PL 678/2007 – 

Educacional, PL 1987/2007 – Trabalhista, PL 4035/2008 - Energia Elétrica, PL 7751/2010 – 

Empresarial”. 

No âmbito do Poder Executivo, com o compromisso de simplificar e reduzir seus atos 

normativos foi publicado o Manual de Redac blica, coordenado pelo 

hoje ministro do STF, Gilmar Mendes. Posteriormente, ainda na tentativa de conter a 

proliferação legislativa pelo Executivo, elaborou-se o decreto 4176/2002, regulamentando LC 

95/98 (elaborac

preve instrumentos para avaliac

e garantir maior clareza e precisão de linguagem aos anteprojetos de lei de competência do 

Poder Executivo a serem encaminhados ao Parlamento, bem como aos atos normativos 

internos. 

Nesse sentido, a proliferação de leis acarreta diversos efeitos danosos como 

relativização do direito, enfraquecimento do sentido de justiça, hiper-regulação da vida 

privada; insegurança jurídica; aumento da litigiosidade e judicialização. 
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Conclusão 

 

 

De fato, há unanimidade entre os estudiosos e operadores do direito que o 

ordenamento jurídico brasileiro consiste em um verdadeiro cipoal de normas. E isso traz 

graves consequências para toda a população, uma vez que um Estado com a legislação 

confusa, com uma serie de sobreposições e lacunas não consegue fazer com que a lei cumpra 

com sua finalidade que é refletir os anseios e necessidades da sociedade, levando em 

consideração os impactos futuros.  

No entanto, a responsabilidade de se produzir normas em excesso não é exclusiva do 

Poder Legislativo. Pelo contrário, a perda de espaço para outros atores como pelos Poderes 

Executivo e Judiciário, além de outros órgãos que ora legislam em concorrência com o 

Parlamento, como as Agências Reguladoras e os Organismos Internacionais, fez com que 

multiplicassem as normas no ordenamento jurídico. 

Constatou-se também que a questão revela-se complexa, tratando-se de um problema 

que ser abordado a partir não apenas da ótica jurídica, mas também política e procedimental. 

Ainda que haja excesso na prerrogativa do parlamentar em apresentar proposições, ficou 

evidente que existem outros fatores conjunturais de ordem jurídica, política e procedimental 

responsáveis pela proliferação de leis. 

Para fazer frente a esse problema, o estudo da Legística reflete sobre a utilização por 

parte do legislador de princípios, metodologias e ferramentas, durante toda a fase de 

elaboração legislativa, no intuito de proporcionar o máximo de qualidade à norma que será 

inserida no ordenamento jurídico.  

Nesse sentido, a Legística propõe soluções como a avaliação legislativa, a qual tem 

como foco os efeitos que a nova norma irá produzir a médio e longo prazo, a fim de retirar do 

mundo jurídico as normas que por ora já cumpriu com sua finalidade e não há mais 

possibilidade de produzir efeitos. Outro meio de enfrentar esse fenômeno, é por meio da 

consolidação das leis objetivando a racionalização do direito, facilitando o acesso da 

população à lei, pois tal procedimento consiste em juntar em um único documento todas as 

leis relativas ao mesmo tema.  
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