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RESUMO 

 

Trabalho de conclusão do Curso de Especialização em Processo Legislativo – 

3ª Edição, promovido pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara 

dos Deputados, onde, inicialmente, apresentam-se aspectos introdutórios sobre técnica 

legislativa e processo legislativo, bases para o entendimento sobre a Legística. A seguir, 

realiza estudo sobre a Legística e de suas peculiaridades: conceito, classificação e 

instrumentos auxiliares ao seu uso. Na última parte destaca as avaliações legislativas à luz da 

Legística material e apresenta exemplos de aplicação dessas avaliações em outros países e 

alguns dos resultados obtidos; além disso, aponta algumas experiências e realidades 

brasileiras que indicam o início do estudo da Legística no País. Evidencia, ao final do estudo, 

a necessidade de ampliação das discussões acerca da Legística, uma vez que a pesquisa 

apresentada não tem a pretensão de esgotar o tema. 

Palavras-chave: Processo legislativo; técnica legislativa; Legística; Legimática; 

avaliações legislativas; avaliação ex ante; avaliação ex post. 
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INTRODUÇÃO 

A produção de leis1 é uma das funções típicas2 do Poder Legislativo. Para que 

elas atinjam o fim proposto, devem ser elaboradas segundo critérios técnicos que possam 

conferir-lhe boa qualidade, como os relacionados à boa redação, a saber: linguagem precisa, 

clara, simples, concisa, direta, objetiva e correta. Entretanto, somente isso não é suficiente, 

pois o texto de uma lei pode estar formalmente adequado, mas não atingir seu objetivo, sendo, 

portanto, inservível para a população. Portanto, a idéia de uma boa lei passa também pela 

observação de outros aspectos pré-redacionais relacionados à concepção do ato normativo, 

como a necessidade de legislar sobre aquele assunto, a decisão e o planejamento de como 

normatizar, o impacto que essa legislação vai ter sobre a sociedade, a harmonização da nova 

lei com o ordenamento jurídico em vigor, entre outros. 

Esses aspectos retromencionados são objeto de estudo da Legística, que, 

conforme definição de Cristas (2006), é o “ramo do saber que visa estudar os modos de 

concepção e de redação dos atos normativos” ou, segundo conceito mais coloquial atribuído à 

mesma autora, “a arte de bem fazer leis”. Nesse contexto, o uso da Legística como 

instrumento de elaboração de normas de boa qualidade vem crescendo em diversos países do 

mundo, em especial na Europa (Castro AVJ, 2007; Serraglio, 2008; e Soares, 2007). No 

entanto, no Brasil a discussão sobre esse tema ainda é bastante incipiente, fato que se pode 

comprovar pela escassez de material pátrio publicado sobre o tema. 

Antes, de iniciar a discussão propriamente dita a respeito dos parâmetros a 

serem utilizados para a produção de uma boa lei, necessária se faz uma breve abordagem 

acerca da qualidade e da quantidade das proposições que tramitam hoje no Congresso 

Nacional3, como justificativa da necessidade de estudar o tema ora proposto. A esse respeito, 

Serraglio (2008) pesquisou a quantidade anual de projetos apresentados por parlamentares 

desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 e constatou que a média nunca foi 

inferior a 1.500, sendo que muitas delas apresentaram conteúdo pouco servível. Esse número 

                                                 

1 Termo utilizado no sentido amplo, indicando as normas jurídicas de uma forma geral. 

2 As demais funções típicas são: fiscalização e representação (Santos, Nóbrega Netto e Carneiro, 2007). 

3 O Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. 
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absoluto poderia não significar muito sem a comparação com a produção legislativa dos 

parlamentos de outros países. Assim, o autor exemplificou na mesma pesquisa que, no 

Canadá, a produção legislativa registrada no biênio 1997/1998 oscilou em torno de 407 

proposições e no biênio 2002/2003, 329. Em relação ao Parlamento Espanhol, somente no 

período compreendido entre 1982 a 1986 houve a apresentação de mais de 200 projetos. Em 

todas as outras legislaturas, o número de proposições apresentadas por deputados variou entre 

125 e 192 projetos. Já na França, o volume anual de proposições não chega a ultrapassar o 

número de 500. 

Confirmando o excesso de proposições apresentadas por parlamentares 

brasileiros e à má qualidade de algumas delas, Silva (2007) realizou estudo intitulado “O 

Impacto das Leis Simbólicas Propostas e Aprovadas na Câmara dos Deputados: Produção ou 

Inflação Legislativa?”. Em seu texto, a autora examinou os projetos de lei apresentados na 

Câmara dos Deputados durante o ano de 2003 e acompanhou a tramitação deles até 2006. Um 

dos seus objetivos foi verificar a incidência de projetos que continham conteúdo simbólico – 

aqueles caracterizados pela autora como os que utilizariam a legislação como confirmação de 

valores sociais, legislação-álibi4 para demonstrar a capacidade de ação do Estado e legislação 

como fórmula de compromisso dilatório – e determinar a taxa de aprovação deles em normas 

jurídicas, diplomas legais que, por fim, pouco ou nada contribuiriam para o aperfeiçoamento 

do ordenamento jurídico e aproveitamento da sociedade. 

Os resultados obtidos com o estudo de Silva (2007) foram alarmantes: das 

2.858 proposições apresentadas no ano estudado, 18% foram projetos com conteúdo 

simbólico ou cuja tramitação foi desnecessária (flagrantemente inconstitucionais, 

inadequados, injurídicos). Se esse número por si só já seria preocupante, mais grave foi a 

verificação de que, das novas leis originadas de deputados, 47% possuíram conteúdo 

simbólico. Em sua conclusão, a autora afirmou que grande parte da atuação legiferante da 

Câmara dos Deputados apenas atinge objetivos relacionados à divulgação da intenção do 

legislador, o que contribui para o inflacionamento do ordenamento jurídico brasileiro, além de 

repercutir no PIB. Afirmou ainda que a baixa qualidade da legislação estimula o ativismo 

                                                 

4 leis cujo intuito é satisfazer expectativas imediatas dos cidadãos, sem priorizar a efetivação ou a concretização 

das medidas tomadas (Silva, 2007). 
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judicial, causa a falta de confiança na eficácia das leis, a descrença nas instituições, o 

sentimento de injustiça. 

Diante dessas constatações, seria desejável que o Congresso Nacional se 

preocupasse com a qualidade dos projetos apresentados, pois alguns deles, após a necessária 

tramitação e aprovação pelas duas Casas Legislativas, entrarão no ordenamento jurídico.  

Nesse contexto, ganha relevância este trabalho, cujo objetivo geral é o de 

fomentar a discussão acerca da Legística e suas peculiaridades, por meio do levantamento 

bibliográfico e documental sobre o tema. O primeiro com o intuito de apresentar a 

conceituação dos termos próprios da Legística, bem como as diferentes concepções a 

esse respeito. Em relação à pesquisa documental, ela foi realizada com o fim de avaliar a 

legislação brasileira relacionada à técnica legislativa e à elaboração das leis, que 

aproxima-se, sob alguns aspectos, dos princípios da Legística. Mais especificamente, 

pretendeu-se dar ênfase à aplicação das avaliações legislativas na elaboração de normas, 

devido à perspectiva inovadora que essa metodologia vem proporcionando na produção 

legislativa. Por esse motivo, dedicou-se parte do trabalho ao estudo dessas avaliações. 

O trabalho foi dividido em três capítulos. O primeiro apresenta os aspectos 

introdutórios sobre técnica legislativa e processo legislativo, bases para o entendimento sobre 

a Legística. O segundo, por sua vez, destina-se ao estudo da Legística e de suas 

peculiaridades: conceito, classificação e instrumentos auxiliares ao seu uso. O terceiro e 

último capítulo dedica-se ao estudo das avaliações legislativas à luz da Legística material e 

apresenta exemplos de aplicação dessas avaliações em outros países e alguns dos resultados 

obtidos; além disso, aponta algumas experiências e realidades brasileiras que indicam o início 

do estudo da Legística no País. 

Pretende-se com esta pesquisa estimular técnicos e legisladores ao estudo da 

Legística, a fim de que sirva como ponto de partida para outros trabalhos que venham 

aperfeiçoá-lo e detalhá-lo. 
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CAPÍTULO 1 

 

ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA  

E DE PROCESSO LEGISLATIVO 

1.1 Conceito e Aspectos Introdutórios de Processo Legislativo 

O conceito de processo legislativo pode ser visto sob os aspectos amplo e 

específico. Na primeira acepção, como bem salientaram Santos, Nóbrega Netto e Carneiro 

(2007), compreenderia as atividades e procedimentos utilizados para viabilizar que o 

Congresso Nacional desempenhe suas funções típicas, que são: representação, fiscalização e 

elaboração das normas jurídicas. Em relação ao aspecto específico, compreende o conjunto de 

atos realizados para a produção das normas. Para este trabalho, preferiu-se dar ênfase ao uso 

do termo no sentido estrito, pois é nessa acepção que ele assume o viés pretendido quanto às 

reflexões sobre técnica legislativa e Legística. 

Nessa esteira, em nível federal, as regras do processo legislativo estão 

dispostas, basicamente, nos arts. 59 a 69 da Carta Magna; nos Regimentos Internos da 

Câmara dos Deputados, do Senado Federal e Comum do Congresso Nacional; nas Leis 

Complementares nºs 95, de 1998, e 107, de 2001; e no Decreto nº 4.176, de 2002, cada norma 

tratando de um aspecto, o que foi salientado por Pacheco e Mendes (2002), que apresentaram, 

em linhas gerais, o que coube a cada diploma: 

Enquanto a Constituição Federal dita algumas regras de âmbito geral 

relativas a iniciativa, quorum para aprovação, encaminhamento de uma Casa 

à outra, sanção e veto, aos regimentos internos coube disciplinar todos os 

demais detalhes do processo legislativo, como os relativos aos trabalhos das 

comissões, prazo para emendamento, prazos para emissão de pareceres, 

regras de votação e destaques, por exemplo. Já a Lei Complementar nº 95, de 

1998, que regulamenta o art. 59, parágrafo único da Constituição Federal 

[alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001, assim como o Decreto nº 

4.176, de 2002], dispõe[m] sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 

consolidação das leis. 

Ao elencar a legislação citada no parágrafo anterior, não se pretendeu esgotar o 

rol de normas que dispõem sobre o processo legislativo. O tema é tratado também em 
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legislação esparsa, como por exemplo na Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952, alterada pela 

Lei nº 10.679, de 23 de março de 2003, que tratam das Comissões Parlamentares de Inquérito. 

Cabe ressaltar que o processo legislativo no sentido estrito tem relação próxima 

com a técnica legislativa. Mais do que isso, pode-se dizer que ela está a serviço do processo 

legislativo. Tanto é assim que no mesmo art. 59 da Constituição Federal, que elenca as 

espécies normativas que compreendem o processo legislativo, também está o mandamento, no 

parágrafo único, de que “Lei Complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e 

consolidação das leis”. 

Para Ferreira Filho (2007) e Santos, Nóbrega Netto e Carneiro (2007), o 

modelo de processo legislativo engloba três fases distintas: introdutória ou de iniciativa, 

constitutiva e complementar. 

Admitindo-se a divisão proposta por esses autores, todas as fases revestem-se 

de importância para este trabalho, tendo em vista que a avaliação da legislação, conforme 

propõe a Legística, deve ser feita em todas as fases do processo, especialmente nas fases 

introdutória – avaliação ex ante – e complementar – avaliação ex post, conforme será 

apresentado no Capítulo 3, itens 3.2 e 3.3 deste trabalho. 

A fase introdutória é onde se dá a iniciativa das normas. Consiste no ato de 

apresentar ao Poder Legislativo uma proposta de inovação do ordenamento jurídico. O art. 61 

da Constituição Federal, que trata especificamente da iniciativa de projetos de lei ordinária e 

complementar, elenca os agentes que tem legitimidade para dar início ao processo. Além 

desse dispositivo constitucional, há outros que tratam da iniciativa ou detalham os casos em 

que órgãos específicos ou autoridades possam iniciar o processo. Como exemplo, cita-se o art. 

60, para as propostas de emenda à Constituição; o art. 62, para medidas provisórias; o art. 93, 

para o Estatuto da Magistratura; o art. 96, quanto à alteração do número de membros de 

tribunais inferiores, criação e extinção de cargos, remuneração dos seus serviços auxiliares e 

fixação do subsídio dos seus membros e dos juízes; o art. 165, quanto à iniciativa das leis 

orçamentárias. Cabe salientar que o processo legislativo somente pode ser deflagrado pelas 

autoridades nominadas na Constituição como as que têm poder de iniciativa. Caso contrário, 

ocorrerá a inconstitucionalidade formal do ato, por vício de iniciativa. 
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Na fase constitutiva acontecem as deliberações na Câmara dos Deputados e no 

Senado Federal, que pode ser chamada de deliberação legislativa, e a sanção e o veto pelo 

Executivo, a deliberação executiva. 

Quanto às deliberações nas duas Casas, elas obedecem às regras contidas nos 

seus respectivos regimentos internos e no Regimento Comum do Congresso Nacional, que 

contêm o detalhamento de todos os procedimentos utilizados ao longo do processo. Ainda 

nessa fase, após a apreciação pelo Congresso Nacional, o projeto de lei é encaminhado ao 

Presidente da República, para sancioná-la ou vetá-la. Ressalta-se que as propostas de emenda 

à Constituição independem de sanção pelo Poder Executivo, sendo promulgadas pelas Mesas 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Da mesma forma, os projetos de decreto 

legislativo e o de resolução também prescindem da sanção presidencial. 

Em relação à deliberação executiva, ela integra o processo de produção da lei, 

ainda que ocorra fora do Poder Legislativo. É neste momento que o Presidente da República, 

por meio da sanção ou do veto, manifesta-se sobre o texto aprovado pelo Congresso Nacional.  

A sanção corresponde ao ato formal por meio do qual o Presidente da 

República manifesta sua aquiescência com o texto aprovado pelo Legislativo. Assim, a sanção 

pode ser expressa ou tácita, sendo que este último caso ocorre quando o Executivo deixa de se 

manifestar após 15 dias. O veto, por outro lado, é a discordância do Presidente da República 

em relação ao texto aprovado pelo Poder Legislativo. Nesse caso, a matéria vetada voltará ao 

Congresso Nacional para apreciação em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu 

recebimento, sendo que o veto só poderá ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos 

Deputados e Senadores, em escrutínio secreto (CF, art. 66, § 4º). 

A fase complementar é onde se dá a promulgação e a publicação da lei. A 

promulgação é a forma que o Presidente da República atesta a existência de uma lei, cabendo 

ressaltar que, caso ele não o faça no período de 48 horas, o Presidente do Senado tem o 

mesmo prazo para realizar o ato. Caso este não o faça, a promulgação é realizada pelo Vice-

Presidente do Senado. Após a promulgação, a lei é publicada no Diário Oficial da União. O 

objetivo é dar conhecimento aos cidadãos da existência da lei. 
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Cabe ressaltar, ainda, que cada parte do processo legislativo é composta de um 

emaranhado de disposições normativas que optou-se por não detalhar no presente estudo, 

tendo em vista o objetivo final do trabalho de apresentar a aplicação das avaliações 

legislativas na elaboração das normas. 

1.2 Conceito e Aspectos Introdutórios de Técnica Legislativa 

No contexto da separação de poderes estabelecida pelo art. 2º da Constituição 

Federal brasileira, coube ao Poder Legislativo, como atividades típicas, a representação do 

povo e dos Estados, disposta nos arts. 1º, 45 e 46; a produção das leis5, conforme dispõe o art. 

59 da Constituição Federal; e a fiscalização dos atos do Poder Executivo, estabelecida no art. 

70 da Constituição Federal. Além dessas, Carvalho (2007) aponta como funções do Poder 

Legislativo, em virtude da sua estrutura, composição, finalidade e das relações dele com a 

sociedade política, as seguintes: mobilizadora do consenso popular, informativa, educadora, 

eletiva e obstrucionista. 

Cabe ressaltar que a aludida separação de poderes não pode ser vista de forma 

rígida, uma vez que, por meio do sistema de freios e contrapesos6, um poder pode exercer 

atividades de outro de forma a evitar concentração absoluta de atividades em uma só esfera. 

Para exemplificar, quando o Poder Executivo edita medida provisória, ele está realizando 

atividade legislativa. Da mesma forma, quando os Poderes Legislativo e Executivo participam 

da escolha de membros do Supremo Tribunal Federal, eles estão interferindo na composição 

do Poder Judiciário. O sistema de freios e contrapesos é, portanto, uma forma de garantir o 

controle das atividades de um órgão por outro, evitando a ocorrência de abusos de 

prerrogativas. 

Das funções típicas do Poder Legislativo mencionadas no parágrafo anterior, a 

edição das leis merece destaque para este trabalho por ter relação estreita com o estudo que se 

                                                 

5 Termo utilizado no sentido amplo, o que engloba, portanto, emendas à Constituição, leis complementares, leis 

ordinárias, leis delegadas, resoluções, decretos legislativos. 

6 Ideia difundida por Montesquieu em O Espírito das Leis. 
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pretende desenvolver. Nesse contexto, torna-se relevante o estudo da técnica legislativa, um 

dos instrumentos utilizados para a elaboração de uma lei de boa qualidade. 

O conceito de técnica legislativa é visto de forma distinta por especialistas no 

assunto. Alguns autores conferem à técnica legislativa o status de ciência; outros chamam-na 

de arte. Nessa esteira, Carvalho (2007), ao apresentar o conceito conferido à expressão 

assinala que: 

Hésio Fernandes Pinheiro conceitua a técnica legislativa como ‘a aplicação 

do método jurídico à elaboração da lei’. Pinto Ferreira concebe a técnica 

legislativa como ‘a arte de redigir leis’. F. Geny imagina a técnica legislativa 

como um conjunto de preceitos visando à adaptação da lei escrita à sua 

finalidade específica, que é a direção das ações humanas em conformidade 

com a organização jurídica da sociedade. 

Deixando à parte a discussão acerca da natureza da técnica legislativa, se ela é 

arte, se é ciência, se é método, o que parece consensual é que ela consiste na maneira correta 

de elaborar as leis, levando em conta para isso não só as regras objetivas de escrita, mas 

também outros aspectos subjetivos a serem considerados na construção do ordenamento 

jurídico, como a decisão sobre o momento de legislar, a necessidade de legislar, como 

também que a legislação terá efeitos em toda a sociedade. 

Nessa esteira, a técnica legislativa pode ser considerada sob dois pontos de 

vista: um estrito, que compreende as regras de redação que norteiam a boa feitura de um texto 

legal, e outro amplo, que engloba também aspectos relacionados a todo o processo de 

elaboração legislativa, desde a necessidade de legislar até a entrada em vigor da legislação. 

Corroborando com esse entendimento, Hésio Fernandes Pinheiro, citado por 

Natália de Miranda Freire, assinala que: 

A técnica legislativa, tomada em seu sentido lato, envolve todo o processo 

evolutivo de elaboração das leis, isto é, desde a verificação da necessidade 

de legislar para um determinado caso, até o momento em que a lei é dada ao 

conhecimento geral. 

Desse modo, abrange ela, no seu conceito, não só as fases de iniciativa, 

elaboração, discussão, sanção, promulgação, publicação e período de 

vacatio, mas também se manifesta em todas as operações que em qualquer 

dessas etapas de verificam (PINHEIRO, 1962, apud FREIRE, 2002). 
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Nessa mesma esteira, Jorge José da Costa, também citado pela mesma autora, 

registra que: 

De nossa parte, observamos que o conceito de técnica legislativa comporta 

dois sentidos, um amplo e outro restrito. 

A técnica legislativa, em sentido restrito, é o conjunto das regras de redação 

que deverão ser observadas na elaboração de um texto legal. 

A técnica legislativa, em sentido amplo, não se circunscreveria apenas a 

traçar regras de como bem redigir uma lei, mas também a descrever um 

método de trabalho de elaboração legislativa (COSTA, 1994 apud FREIRE, 

2002). 

Independentemente da extensão que se atribui ao termo, o que se pretende 

buscar com a técnica legislativa é a produção de uma legislação que seja inteligível e de boa 

qualidade. Sob esse aspecto, para que uma lei seja considerada boa, ela deve ter alguns 

atributos como: linguagem precisa, clara, simples, concisa, direta, objetiva e correta. Com 

tudo isso, é mais provável que ela possa ser bem aplicada. Outro ponto a ser observado é o de 

a lei dever integrar-se perfeitamente ao ordenamento jurídico vigente. Um texto redigido com 

os atributos acima facilita a compreensão do cidadão sobre seu teor, o que favorece a 

obediência à norma. 

No Brasil, os principais marcos regulatórios da técnica legislativa são a Lei 

Complementar 95, de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 107, de 2001, e o Decreto nº 

4.176, de 2002. Esses diplomas dispõem sobre a maneira como deve ser estruturada a 

legislação, os quais serão apresentados no item 1.3 deste trabalho, a seguir. 

1.3 Marcos Regulatórios da Técnica Legislativa no Brasil 

A Constituição Federal brasileira, no parágrafo único do artigo 59, dispôs que 

fosse editada lei complementar que dispusesse sobre a elaboração, redação, alteração e 

consolidação das leis. Atendendo a esse comando, o legislador infraconstitucional aprovou a 

Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a matéria. 

Posteriormente, esta foi alterada pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de 2001, sendo 

regulamentadas para efeito de aplicação no âmbito do Poder Executivo em 28 de março de 

2002, pelo Decreto nº 4.176. 
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Com a edição das Leis Complementares e do Decreto ficou patente a intenção 

do legislador de sistematizar a produção legislativa e de estabelecer regras que levassem à 

produção de leis de boa qualidade. Esperava-se, portanto, que os legisladores e técnicos 

ligados ao processo legislativo pudessem contar com instrumentos para melhor organizar os 

dispositivos das futuras leis, além de ajudá-los na produção de um texto mais próximo do 

ideal possível. 

Assim, destacam-se a seguir alguns pontos das Leis Complementares nºs 95, de 

1998, e 107, de 2001, e do Decreto nº 4.176, de 2002, com o intuito de demonstrar os 

aspectos apresentados neste trabalho quanto à estrutura da lei, articulação, vigência, entre 

outros. 

1.3.1 Leis Complementares nºs 95, de 1998, e 107, de 2001 

Antes do estudo das Leis Complementares nºs 95, de 1998, e 107, de 2001, 

importante registrar a acepção dos termos legísticos formal e material presentes ao longo de 

todo este trabalho. Quando se faz referência ao sentido formal do texto, pretende-se ressaltar 

os aspectos da técnica legislativa e da Legística relacionados à redação da norma. Já quando 

se fala em sentido material, atribui-se ao tema um significado mais amplo, englobando não só 

o conteúdo da norma, mas também os aspectos pré-redacionais ligados à concepção dela, nos 

moldes do que propõe a Legística material. 

A matéria principal de que trata as Leis Complementares referidas neste tópico 

é a estrutura das leis em geral, que, conforme dispõe o art. 3º da Lei Complementar nº 95, de 

1998, devem ser estruturadas em três partes básicas: a preliminar, a normativa e a final. Os 

incisos desse artigo enumeram os constituintes de cada uma dessas partes, conforme se vê a 

seguir: 

Art. 3º ................................................................................................................ 

I - parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o 

enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições 

normativas; 

II - parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo 

substantivo relacionadas com a matéria regulada; 

III - parte final, compreendendo as disposições pertinentes às medidas 

necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às 
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disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de 

revogação, quando couber. 

Após o estabelecimento do que é a estrutura básica da lei, os artigos 4º ao 7º 

detalham o conteúdo da parte preliminar, especificando cada um de seus componentes, verbis: 

Art. 4º A epígrafe, grafada em caracteres maiúsculos, propiciará 

identificação numérica singular à lei e será formada pelo título designativo 

da espécie normativa, pelo número respectivo e pelo ano de promulgação. 

Art. 5º A ementa será grafada por meio de caracteres que a realcem e 

explicitará, de modo conciso e sob a forma de título, o objeto da lei. 

Art. 6º O preâmbulo indicará o órgão ou instituição competente para a 

prática do ato e sua base legal. 

Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo 

âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios: 

I - excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto; 

II - a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada 

por afinidade, pertinência ou conexão; 

III - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão específica 

quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva; 

IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, 

exceto quando a subsequente se destine a complementar lei considerada 

básica, vinculando-se a esta por remissão expressa. 

Os arts. 8º e 9º trazem dois pontos que merecem menção especial: quanto à 

vigência e à cláusula de revogação. Antes da edição da Lei Complementar nº 95, de 1998, 

utilizava-se como parâmetro a regra do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 – a 

Lei de Introdução ao Código Civil –, que estabelecia que, quando não constasse 

expressamente o início da vigência de determinada lei, ela entraria em vigor quarenta e cinco 

dias no país e, se houvesse repercussão nos Estados estrangeiros, em três meses. Esse prazo 

era justificável na época em que foi elaborado o referido Decreto-Lei, em que os meios de 

comunicação não dispunham da celeridade de hoje, conforme salienta Nóbrega Netto (2008), 

afirmando que, com a evolução dos meios de comunicação, em especial da Internet, o 

ajustamento do ordenamento jurídico aos dias atuais deve ser adequado à realidade em que 

vivemos. 

Nesse sentido, o art. 8º passou a obrigar a indicação expressa da data de 

vigência, devendo ser utilizada a cláusula “entra em vigor na data de sua publicação” para as 

leis de pequena repercussão. Já para as normas mais complexas, estabeleceu-se que a vigência 
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deve contemplar prazo expresso razoável para que todos tenham amplo conhecimento. Apesar 

disso, não se pode desprezar a regra anterior quanto à vigência nos casos em que houver veto 

do Presidente da República sobre tal cláusula. Assim, caso ele vete o dispositivo que dispôs 

sobre a vigência de uma norma e o Congresso Nacional não derrube essa vedação, valerá o 

mandamento da Lei de Introdução ao Código Civil. 

No art. 9º, a referida Lei Complementar também inovou ao recomendar que 

todos os dispositivos revogados devam estar expressos, não se admitindo, assim, a revogação 

genérica comum nas leis anteriores a 1998. 

Os artigos 10 e 11 trazem questões importantes quanto ao aspecto estrutural. O 

primeiro estabelece os princípios de articulação dos textos legais, conforme o que se segue: 

Art. 10. .............................................................................................................. 

I – a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura 

“Art.”, seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste; 

II – os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágrafos 

em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens; 

III – os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico “§”, seguido de 

numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando 

existente apenas um, a expressão “parágrafo único” por extenso; 

IV – os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas por 

letras minúsculas e os itens por algarismos arábicos; 

V – o agrupamento de artigos poderá constituir Subseções; o de Subseções, a 

Seção; o de Seções, o Capítulo; o de Capítulos, o Título; o de Títulos, o 

Livro e o de Livros, a Parte; 

VI - os Capítulos, Títulos, Livros e Partes serão grafados em letras 

maiúsculas e identificados por algarismos romanos, podendo estas últimas 

desdobrar-se em Parte Geral e Parte Especial ou ser subdivididas em partes 

expressas em numeral ordinal, por extenso; 

VII - as Subseções e Seções serão identificadas em algarismos romanos, 

grafadas em letras minúsculas e postas em negrito ou caracteres que as 

coloquem em realce; 

VIII - a composição prevista no inciso V poderá também compreender 

agrupamentos em Disposições Preliminares, Gerais, Finais ou Transitórias, 

conforme necessário. 

O art. 11, por seu turno, apresenta normas para obtenção da clareza, precisão e 

ordem lógica. Para obtenção da clareza, recomenda usar palavras e expressões em seu sentido 

comum, usar frases curtas e concisas, construir orações na ordem direta, buscar a 

uniformidade do tempo verbal, dando preferência ao tempo presente ou ao futuro do presente, 
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e, quanto à pontuação, evitar abusos de estilo. Em relação à precisão, traz as seguintes 

recomendações: 

Art. 11. .............................................................................................................. 

II – .................................................................................................................... 

a) articular a linguagem, técnica ou comum, de modo a ensejar perfeita 

compreensão do objetivo da lei e a permitir que seu texto evidencie com 

clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar à norma; 

b) expressar a ideia, quando repetida no texto, por meio das mesmas 

palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente 

estilístico; 

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao 

texto; 

d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte 

do território nacional, evitando o uso de expressões locais ou regionais; 

e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado o princípio de que a 

primeira referência no texto seja acompanhada de explicitação de seu 

significado; 

f) grafar por extenso quaisquer referências feitas, no texto, a números e 

percentuais; 

f) grafar por extenso quaisquer referências a números e percentuais, exceto 

data, número de lei e nos casos em que houver prejuízo para a compreensão 

do texto; 

g) indicar, expressamente o dispositivo objeto de remissão, em vez de usar 

as expressões ‘anterior’, ‘seguinte’ ou equivalentes; 

Ademais, quanto à obtenção da ordem lógica, sugere reunir as disposições 

relacionadas com o objeto da lei sob categorias de agregação, restringir o conteúdo de cada 

artigo da lei a um único assunto ou princípio, expressar nos parágrafos os aspectos 

complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este 

estabelecida e promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e 

itens. 

Após as recomendações quanto aos aspectos formais desejáveis que devem 

estar presentes nas leis, o art. 12 dispõe sobre a alteração dos dispositivos legais. 

O Capítulo III trata da consolidação das leis e outros atos normativos, tema que 

também merece destaque. Além das regras constantes da Lei Complementar nº 95, de 1998, o 

assunto foi contemplado no Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que, nos arts. 212 e 

213, estabeleceu o rito de tramitação dos projetos de consolidação. Assim, encontra-se em 
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funcionamento em 2009 na Câmara dos Deputados o Grupo de Trabalho de Consolidação das 

Leis, que, apesar de ter sido criado há mais de dez anos, ainda não teve nenhum de seus 

projetos de consolidação aprovados pelo Congresso Nacional. Após esse período, o Grupo foi 

reinstalado em 2007 e teve intensa produção legislativa no biênio 2007-2008, após a definição 

de 20 áreas temáticas a serem consolidadas, a saber (Grupo de Trabalho de Consolidação das 

Leis, 2008): 1) Leis Minerais e Subsolo; 2) Leis Sociais (Seguridade Social, Saúde e 

Assistência Social); 3) Meio Ambiente; 4) Leis Agrárias, Agrícolas e de Terras; 5) Leis 

Trabalhistas; 6) Águas e Energia; 7) Comunicação, telecomunicações; 8) Leis Culturais e 

Educação; 9) Leis Cíveis; 10) Leis Administrativas; 11) Sistema Financeiro e Fiscalização; 

12) Leis Penais; 13) Processual Penal; 14) Sistema Tributário; 15) Legislação Militar e Defesa 

Nacional; 16) Leis Comerciais; 17) Leis sobre Finanças Públicas e Orçamento; 18) Leis de 

Trânsito; 19) Processual Civil; e 20) Leis de Direito Internacional Público e Privado. 

Nesse contexto, no período de trabalho compreendido entre 2007 e 2008 foram 

apresentados os projetos de lei de consolidação relativos às áreas: trabalhista, previdenciária, 

ambiental, educacional, saúde, assistência social, crédito rural, energia elétrica, comunicação 

e telecomunicação, estrangeiros e leis cíveis. É de se destacar que a consolidação ambiental, 

previdenciária, saúde e assistência social foram aprovados no Grupo em 2008 e encaminhados 

à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Os demais encontram-se em tramitação 

naquele Colegiado (Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis, 2009). 

Conforme se pode observar, os arts. 3º a 12 da Lei Complementar 95, de 1998, 

revelam a preocupação do legislador em estabelecer critérios formais a serem seguidos ao se 

editar uma lei. Vale salientar que as normas estabelecidas pela Lei Complementar em 

comento nem sempre são seguidas. Assim, não raro encontram-se falhas formais nos textos 

das proposições que podem levar a imprecisões capazes de dificultar a aplicação de 

determinados dispositivos. Nesse sentido, importante observar rigorosamente a técnica 

legislativa para que sejam evitadas imprecisões. 

1.3.2. Decreto nº 4.l76, de 28 de março de 2002 

O Decreto nº 4.176, de 2002, regulamentou a matéria para aplicação no âmbito 

do Poder Executivo. Estabeleceu normas para a elaboração, redação, alteração e consolidação 

de atos normativos – leis, medidas provisórias e decretos – a serem encaminhados ao 
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Presidente da República pelos Ministérios e órgãos da estrutura da Presidência da República. 

Uma de suas contribuições foi introdução em seu anexo de técnicas de avaliação legislativa 

por meio de uma check-list, cujo inteiro teor encontra-se no Anexo I deste trabalho. Esse fato 

pode ser considerado um marco quanto à regulamentação do uso dos princípios da Legística 

no Brasil, ainda que não se falasse tanto nesse termo à época. Apesar de o Anexo I do Decreto 

mencionado apresentar essa check-list, sua utilização parece ser ainda tímida, uma vez que o 

rol de perguntas é bastante extenso e detalhado, o que dificulta sua aplicação. Ademais, o seu 

âmbito de aplicação está restrito aos projetos de iniciativa do Poder Executivo, não havendo 

no Legislativo Federal instrumento semelhante. 

A parte normativa tem texto bastante semelhante ao da Lei Complementar nº 

95, de 1998, ao apresentar, em diversas passagens, mudança somente de estilo de redação, 

mas contendo o mesmo sentido, havendo, em algumas partes, a reprodução literal do texto da 

Lei Complementar. Por outro lado, em alguns dispositivos o Decreto foi além, acrescentando 

detalhes que contribuem para que os textos normativos disponham de melhor precisão. Um 

exemplo disso é o art. 22, que, apesar de conter texto semelhante ao art. 10 da Lei 

Complementar, introduziu detalhes que contribuem, quanto ao aspecto formal, para a 

uniformidade dos textos normativos. Apresenta-se no Apêndice I deste trabalho um quadro 

comparativo com partes dos textos dos diplomas legais em comento, a fim de ilustrar as 

semelhanças e as diferenças entre eles. Sobre isso, na coluna destinada ao Decreto nº 4.176, 

de 2002, destacou-se com negrito as principais diferenças entre os textos, a fim de facilitar a 

localização dessas partes divergentes. Para efeito didático, utilizou-se a ordem de articulação 

da Lei Complementar nº 95, de 1998. 
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CAPÍTULO 2 

 

A LEGÍSTICA NA ELABORAÇÃO DE PROPOSIÇÕES: 

CLASSIFICAÇÃO E INSTRUMENTOS 

2.1 Conceito e Aspectos Introdutórios 

Legística é conceituada por Morais (2007), em sentido lato, como sendo: 

(...) o ramo da Ciência da Legislação que se ocupa do estudo dos 

conhecimentos, dos métodos e das técnicas destinados a assegurar, em sede 

de concepção, elaboração e controlo [sic] dos efeitos normativos, a 

qualidade, validade e praticabilidade do texto e do conteúdo prescritivo das 

leis. 

Na mesma esteira, Cristas (2006) considera a Legística como o “ramo do saber 

que visa estudar os modos de concepção e de redação dos atos normativos” ou, mais 

coloquialmente, “a arte de bem fazer leis”. 

Em uma primeira análise, os conceitos apresentados tendem a indicar uma 

relação estreita da Legística com a ciência do Direito. Apesar disso, cresce o reconhecimento 

de que a abordagem do tema deve ser multidisciplinar, de forma a valorizar a lei não só sob o 

aspecto formal, mas também do ponto de vista do seu “papel como elemento de 

transformação social” (SOARES, 2007). 

Assim, quando Cristas (2006) fala em “arte de bem fazer leis”, pode surgir a 

indagação acerca do que se considera uma lei de boa qualidade. A própria autora resolve a 

indagação, indicando que é “aquela que cumpre os objetivos que determinaram a sua feitura, 

integrando-se harmoniosamente ao ordenamento jurídico”. 

Já quanto ao emprego da Legística, Castro AVJ (2007), Serraglio (2008) e 

Soares (2007) assinalam que ela vem sendo empregada com sucesso em diversos países na 

Europa. A Alemanha, Áustria, Canadá, França, Itália, Portugal e Suíça são reconhecidos 

como os pioneiros na produção das leis observando os princípios da Legística. 
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Comparativamente à realidade internacional, no Brasil a discussão acerca do tema é ainda 

bastante incipiente, fato que se pode comprovar pela pouca quantidade de publicações 

nacionais sobre a matéria. Assim, importante fomentar a discussão sobre esse tema, pela 

possibilidade de ganho na qualidade da produção do ordenamento jurídico doméstico. 

Alguns autores como Assunção Cristas (2006) e Fabiana de Menezes Soares 

(2007) defendem que a Legística atua em duas dimensões: a formal e a material. Já Carlos 

Blanco de Morais (2007), além dessas perspectivas, apresenta também o conceito de Legística 

organizativa. 

Segundo esses autores, a Legística material preocupa-se com a concepção ou a 

elaboração do ato normativo, ou seja, com os aspectos relacionados ao planejamento, à 

necessidade, à utilidade, à efetividade e à harmonização com o restante do ordenamento 

jurídico. 

A Legística formal, por sua vez, de acordo com Cristas (2006), Soares (2007) e 

Morais (2007) se dedica à redação propriamente dita das normas. Atua sobre a otimização do 

círculo de comunicação legislativa e fornece princípios destinados à melhoria da compreensão 

e do acesso aos textos legislativos, o que de certa forma, coincide com o explicitado tanto na 

Lei Complementar nº. 95, de 1998, quanto no Decreto nº. 4.176, de 2002, que, como já visto, 

apresentam critérios para uma boa redação de normas. 

Em relação à Legística organizativa, Morais (2007) a define como aquela que 

“ocupa-se do estudo do modelo de gestão pública da qualidade dos programas legislativos, 

passível de ser adaptado pelos órgãos legiferantes”. 

Essa terceira classificação proposta por Morais parece ser coerente, pois, para 

que a concepção dos atos normativos seja feita com base nos princípios da Legística material 

e para que haja boa técnica em sua redação, conforme propõe a Legística formal, é necessária 

uma estrutura que possa servir de instrumento para a produção das leis, em que deve ser 

considerado, entre outros, o sistema de governo e o modelo constitucional de repartição de 

competências. 
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Segundo Cristas (2006), o estudo da Legística voltou a ser discutido mais 

objetivamente quando, em 2002, um grupo de peritos comunitários, sensível à necessidade de 

editar normas bem elaboradas para a União Europeia, redigiu um relatório sobre o assunto, 

sistematizando os princípios que devem nortear a boa produção legislativa. Esse documento 

ficou conhecido como o Relatório Mandelkern, em homenagem ao seu coordenador. Assim, 

os princípios apresentados são: necessidade, proporcionalidade, participação e transparência, 

responsabilidade, inteligibilidade e simplicidade. 

Ainda segundo Cristas (2006), de acordo com o princípio da necessidade, uma 

norma só deve ser editada ser for essencial para a aplicação de uma nova política. Em relação 

ao princípio da proporcionalidade, as normas devem basear-se no equilíbrio entre as 

vantagens que oferece e os condicionamentos que impõe. Quanto ao princípio da participação 

e transparência, este refere-se à divulgação de todo o processo, garantindo a participação das 

partes interessadas. Já o princípio da inteligibilidade determina que a legislação deve ser 

coerente, compreensível e acessível àqueles a quem se destina. O princípio da 

responsabilidade trata da preocupação com a aplicabilidade das normas, de maneira que cada 

parte envolvida no processo aja conforme sua competência. Por sua vez, o princípio da 

simplicidade determina que as normas devem ser tão pormenorizados quanto necessário e tão 

simples quanto possível, a fim de simplificar sua utilização e compreensão. 

Os princípios da inteligibilidade e simplicidade estão implícitos na Lei 

Complementar nº. 95, de 1998 (art. 11) e no Decreto nº. 4.176, de 2002 (art. 23), devendo, 

portanto, ser adotados pelos parlamentares brasileiros. Ocorre, como já dito, que o foco não 

deve ser somente na redação da lei, mas também do ponto de vista da sua concepção e 

aplicabilidade. 

Uma inovação introduzida pela Legística para a elaboração das leis é, segundo 

Castro AVJ (2007), a admissão da avaliação legislativa como parte integrante da metodologia 

da elaboração de atos normativos. Menciona-se metodologia, pois a avaliação não é fruto de 

impressões ou apreciações intuitivas, uma vez que se apoia em técnicas e critérios científicos, 

podendo ser reproduzidos por outras pessoas, com o intuito de se chegar a conclusões 

objetivas. Essa avaliação deve ser feita de forma constante, ao longo de todo o processo, pois 

a lei é dinâmica e acompanha a evolução da sociedade. No entanto, segundo Cristas (2006), 

ela deve aparecer de forma mais relevante em dois momentos: no início e no fim da produção 
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da norma. A avaliação inicial, também dita prospectiva ou ex ante, compreende os 

questionamentos a serem feitos antes de efetivamente propor a norma, de forma a prever os 

prováveis efeitos da adoção de determinada decisão legislativa. Já a final, retrospectiva ou ex 

post, refere-se à avaliação da efetividade, eficácia e eficiência. Por óbvio, não seria possível 

avaliar todas as normas. Por isso, necessário se faz uma análise criteriosa quanto ao que deve 

ser medido. Nesse sentido, mais razoável seria que fizesse parte dessa avaliação as normas 

que propõem alterações substanciais no ordenamento jurídico pelo grande impacto que deve 

provocar na sociedade, como, por exemplo, as propostas que tratam das reformas política e 

fiscal e o da exploração de petróleo na área do pré-sal. 

Soares (2006) aponta o que deve ser investigado na avaliação legislativa, 

especialmente na avaliação prospectiva: exposição da situação-problema; leis existentes; 

soluções possíveis; as vantagens e os inconvenientes de cada uma das soluções possíveis; 

implicações financeiras; relações intergovernamentais; consulta entre os órgãos envolvidos; e 

consulta e informação a interessados, grupos e população atendida. 

Conforme se depreende do pensamento de Castro, Cristas, Morais e Soares, a 

aplicação dos princípios da Legística, incluindo nesse contexto a aplicação da avaliação 

legislativa, vem ganhando adeptos ao redor do mundo, em especial na Europa. Isso se deve ao 

fato de que com a utilização desses princípios as leis produzidas tendem a ser mais efetivas, 

eficazes e eficientes. 

2.2 Legística Formal 

Retomando o conceito disposto no tópico 2.1 deste trabalho, a Legística formal 

preocupa-se, principalmente, com a redação das normas, de forma a conferir-lhes clareza, 

precisão e concisão. Para isso, ela se vale de uma série de técnicas de articulação, 

sistematização, composição e redação das leis, que contribuem para a produção de uma 

legislação de boa qualidade, facilitando sua aplicação e seu entendimento pelo destinatário. 

Nesse sentido, cada Estado deve valer-se de instrumentos que sejam capazes de 

conferir qualidade aos textos normativos. No caso brasileiro, as regras que norteiam a 

produção legislativa sob o aspecto formal estão dispostas principalmente nas Leis 

Complementares nº 95, de 1998, e 107, de 2001, bem como no Decreto nº 4.176, de 2002. 
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Em que pese já terem sido destacados os principais pontos das Leis 

Complementares e do Decreto referidos no item 1.3 deste trabalho, importante trazer à tona 

uma vez mais os aspectos desses diplomas legais que coincidem com os objetivos da 

Legística formal. 

Morais (2007) considera a clareza como a principal qualidade a ser alcançada 

na redação e sistematização das leis, uma vez que é condição indispensável para a 

compreensão das normas. Aliadas a ela, figuram a precisão e a concisão. A primeira confere 

aos órgãos competentes uma melhor aplicação das ordens jurídicas, assim como uma melhor 

compreensão do texto aos destinatários da norma. Já a concisão é atributo do texto que lhe 

confere qualidade por conseguir transmitir a maior quantidade de informações possíveis com 

um mínimo de palavras (BRASIL, 2002). 

Imperioso chamar a atenção para o fato de que esses são atributos não somente 

desejáveis, o que poderia conferir-lhes a falsa ideia de que seriam recurso estilístico de 

escrita. Na verdade, eles devem ser obrigatórios aos textos legislativos, uma vez que fazem 

com que a norma possa contribuir para a segurança jurídica, reforçando, portanto, o Estado 

Democrático de Direito. Assim, quando se fala em clareza e precisão, a Lei Complementar nº 

95, de 1998, estabelece em seu art. 11 maneiras de atingir esses objetivos, conforme já 

mencionado no item 1.3 desta pesquisa. 

Além das recomendações mencionadas, o mesmo artigo estabelece meios para 

que articulação ocorra de forma lógica. Para esse fim, determina ao legislador, entre outras 

coisas, o uso de parágrafos, incisos e alíneas, conforme se vê na transcrição das alíneas do 

inciso III do art. 11, verbis: 

Art. 11. .............................................................................................................. 

........................................................................................................................... 

III - para a obtenção de ordem lógica: 

a) reunir sob as categorias de agregação - subseção, seção, capítulo, título e 

livro - apenas as disposições relacionadas com o objeto da lei; 

b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou 

princípio; 

c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma 

enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida; 
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d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas 

e itens. 

Quanto à clareza e à precisão, registre-se, por oportuno, que o Decreto nº 

4.176, de 2002, apresenta redação semelhante ao da Lei Complementar nº 95, de 1998, 

conforme destacado no Apêndice I deste trabalho, que traz as semelhanças e as diferenças 

entre os referidos dispositivos legais. 

Outro aspecto que também está a cargo da Legística formal é a consolidação 

das leis, que, segundo o Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis (2009), verbis: 

“é a reunião, em um único diploma legal, de toda a legislação pertinente a 

um mesmo assunto, de forma sistematizada, suprimindo dispositivos 

conflitantes, repetitivos, desatualizados, e procedendo-se à revogação formal 

das leis incorporadas. É deixar apenas uma lei que regule todos os aspectos 

de um assunto, revogando todas as anteriores. Não cabe à consolidação 

alterar as leis e sim organizá-las de forma a não gerar dúvidas ou 

contradições.” 

Ao reunir em uma só norma as que tratam do mesmo tema, a segurança 

jurídica é reforçada, pois a aplicação dessa norma se torna mais precisa, conforme estabelece 

a Legística formal. 

No Brasil, segundo levantamento da Casa Civil da Presidência da República, 

existem cerca de 180 mil normas federais, englobando, a título de exemplo, leis ordinárias, 

leis complementares, leis delegadas, decretos, instruções normativas, comunicados, portarias 

e resoluções. Muitas dessas normas são inservíveis para a população por serem conflitantes 

com leis posteriores ou com a própria Constituição Federal de 1988, por estarem 

ultrapassadas ou não terem mais efeito prático na vida do cidadão (Grupo de Trabalho de 

Consolidação das Leis, 2009). 

Um dos fatores que explica o excesso de normas é a preocupação do legislador 

em resolver os conflitos da sociedade no clamor da ocorrência de um fato isolado, e não de 

forma perene, com a necessária modernização da legislação existente. Por vezes, algum 

episódio que desperta a atenção da sociedade acaba por alimentar a vontade de legislar sobre 

aquele caso específico, sem que ocorra o necessário estudo sobre a necessidade de legislar 

sobre esse tema, a viabilidade daquela norma e a avaliação de impacto daquela legislação, 
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conforme pressupõe a Legística material. Isso gera o que se convencionou chamar de inflação 

legislativa. Somente produzir leis não é suficiente para que ela seja efetiva. É preciso torná-las 

aplicáveis por meio do estudo do que já está em vigor e que pode ser melhorado e consolidado 

em um só diploma. 

Especificamente quanto à legislação brasileira, as regras relativas à 

consolidação estão dispostas nas Leis Complementares nº 95, de 1998, e 107, de 2001, e o rito 

de tramitação dos projetos de consolidação figura nos arts. 212 e 213 do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados. 

Em relação às Leis Complementares referidas no parágrafo anterior, destacam-

se os seguintes pontos sobre a consolidação das leis: 

Art. 13. As leis federais serão reunidas em codificações e consolidações, 

integradas por volumes contendo matérias conexas ou afins, constituindo em 

seu todo a Consolidação da Legislação Federal. 

§ 1º A consolidação consistirá na integração de todas as leis pertinentes a 

determinada matéria num único diploma legal, revogando-se formalmente as 

leis incorporadas à consolidação, sem modificação do alcance nem 

interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados. 

§ 2º Preservando-se o conteúdo normativo original dos dispositivos 

consolidados, poderão ser feitas as seguintes alterações nos projetos de lei de 

consolidação: 

I – introdução de novas divisões do texto legal base; 

II – diferente colocação e numeração dos artigos consolidados; 

III – fusão de disposições repetitivas ou de valor normativo idêntico; 

IV – atualização da denominação de órgãos e entidades da administração 

pública; 

V – atualização de termos antiquados e modos de escrita ultrapassados; 

VI – atualização do valor de penas pecuniárias, com base em indexação 

padrão; 

VII – eliminação de ambiguidades decorrentes do mau uso do vernáculo; 

VIII – homogeneização terminológica do texto; 

IX – supressão de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Supremo 

Tribunal Federal, observada, no que couber, a suspensão pelo Senado 

Federal de execução de dispositivos, na forma do art. 52, X, da Constituição 

Federal; 

X – indicação de dispositivos não recepcionados pela Constituição Federal; 

XI – declaração expressa de revogação de dispositivos implicitamente 

revogados por leis posteriores. 
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§ 3º As providências a que se referem os incisos IX, X e XI do § 2º deverão 

ser expressa e fundadamente justificadas, com indicação precisa das fontes 

de informação que lhes serviram de base. 

........................................................................................................................... 

Art. 15. Na primeira sessão legislativa de cada legislatura, a Mesa do 

Congresso Nacional promoverá a atualização da Consolidação das Leis 

Federais Brasileiras, incorporando às coletâneas que a integram as emendas 

constitucionais, leis, decretos legislativos e resoluções promulgadas durante 

a legislatura imediatamente anterior, ordenados e indexados 

sistematicamente. 

........................................................................................................................... 

Vale salientar que, apesar da existência de normas que disciplinem a 

consolidação e da atuação do Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis na Câmara dos 

Deputados, segundo dados do próprio Grupo, publicados no Balanço do Biênio 2007-2008, 

nenhuma área havia sido efetivamente consolidada até a publicação do referido balanço. 

Pelo que está disposto neste tópico, é possível perceber que a legislação 

brasileira possui instrumentos que favorecem a elaboração de normas de acordo com os 

mandamentos da Legística formal. Necessário se faz a sua aplicação efetiva, bem como o 

estabelecimento de outros critérios para a produção de boas normas, como os recomendados 

pela Legística material, como o estudo das avaliações de impacto da legislação. 

 

2.3 Legística Material 

Como já mencionado no tópico 2.1, a Legística material preocupa-se 

principalmente com a concepção dos atos normativos. Ao desenvolver esse entendimento, 

Morais (2007) ressaltou que ela: 

(...) consiste no sistema de ação integrado por um conjunto de métodos e 

técnicas de gestão do conteúdo normativo e que se propõe assegurar que a 

concepção da lei observe requisitos de qualidade e de validade que lhe 

permitam preencher, adequadamente e com eficiência, os objetivos que 

presidiram à sua aprovação. 

Ainda no entendimento do mesmo autor, a Legística material aparece não só no 

momento da concepção de um novo ato legislativo, mas também na apreciação do 
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desempenho de uma norma em vigor, quando da avaliação sobre a necessidade de sua 

subsistência, alteração ou revogação. 

Corroborando com o entendimento de Morais, Soares (2007) ressalta que: 

a legística material reforça a faticidade (ou realizabilidade) e a efetividade da 

legislação; seu escopo é atuar no processo de construção e escolha da 

decisão sobre o conteúdo da nova legislação, em como o processo de 

regulação pode ser projetado por meio da avaliação do seu possível impacto 

sobre o sistema jurídico ou com a utilização de técnicas como check-list, 

modelização causal, reconstrução da cadeia de fontes, que permitem tanto 

realizar diagnósticos e prognósticos como verificar o nível de concretude dos 

objetivos que justificam o impulso para legislar e os resultados obtidos a 

partir da sua entrada em vigor. 

No entendimento de Morand, citado por Caupers (2003), a elaboração de uma 

norma é dividida em sete fases7, de modo a fornecer indicações metodológicas para otimizar o 

grau de eficácia da legislação. Essas fases são: definição do problema, fixação dos objetivos, 

escolha dos instrumentos e ponderação de alternativas, avaliação prospectiva (ex ante), 

adoção da lei, implementação, avaliação retrospectiva (ex post). 

Corroborando com esse encaminhamento, Jean-Daniel Delley propôs o gráfico 

abaixo, que ilustra o caminho a ser percorrido durante o processo de produção de uma lei, a 

fim de melhorar sua eficácia: 

Figura 1 – Etapas a serem seguidas para melhorar a eficácia da legislação 

 

 

 

 

 

Fonte: Delley (2004) 

                                                 

7 Luzius Mader (2006) propõe dez fases, a saber: análise da situação existente; determinação dos objetivos a 

serem alcançados com a ação legislativa; definição do problema que a ação legislativa, supostamente, resolverá; 

procura de possíveis meios ou instrumentos que podem ser utilizados para a solução do problema; análise das 

alternativas possíveis e escolha de uma solução; redação da legislação; promulgação e a aplicação da legislação; 

implementação da legislação; avaliação retrospectiva dos efeitos e adaptação da legislação. 
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Delley esclarece que, apesar de essa forma gráfica facilitar a visualização do 

caminho a ser seguido, a apresentação linear proposta por ele é artificial, pois o processo é 

sucessivo e iterativo. Assim, cada fase não pode ser vista isoladamente das demais, mas sim 

como parte de um todo, mantendo-se a ideia do caráter iterativo do processo. 

Admitindo a existência dessas fases na forma proposta pelos autores 

retromencionados, a etapa de definição do problema consiste em identificar determinada 

tensão entre a realidade vivida e uma realidade desejada. Ao longo de sua atividade 

parlamentar, os legisladores têm contato no dia-a-dia com demandas oriundas de diversos 

atores sociais, como grupos de pressão, organizações civis, partidos políticos de que são 

membros, eleitores etc., o que poderia justificar sua ação para legislar sobre essas demandas. 

Ocorre, no entanto, que antes de efetivamente decidir agir, o legislador deve ter um bom 

conhecimento do problema e recolher os dados confiáveis que justifiquem sua atuação. 

Assim, a definição do problema não pode ser feita de maneira meramente empírica, mas deve 

passar por um crivo técnico e necessita de critérios objetivos para que seja bem feita. Nesse 

sentido, Delley (2004) apresenta questões a serem investigadas, como forma de problematizar 

o impulso legiferante. São elas: 

- a natureza do problema (em que consiste o problema?); 

- as suas causas (a quem atribuir o problema? Em que condições ele surgiu e 

quais são suas causas?); 

- a duração (é permanente ou temporário?); 

- a dinâmica (pode-se observar uma evolução do problema - ciclos, 

regularidade, agravamento?); 

- os meios envolvidos (quem é afetado pelo problema e de que maneira, direta 

ou indiretamente?); e 

- as consequências (o que ocorreria caso se omitissem os atores e setores 

envolvidos?). 

Uma das formas de representar o problema, é por meio da modelização causal, 

um dos instrumentos utilizados na avaliação ex ante, conforme será apresentado no tópico 3.2 

deste trabalho. 
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Terminada a definição do problema, inicia-se a fase da determinação dos 

objetivos e da escolha dos instrumentos de ação. No entendimento de Delley (2004), o 

legislador deve partir do conjunto de fins e objetivos indicados por determinado demandante 

para elaborar uma estratégia de ação que possa favorecer o alcance desses objetivos. Para 

auxiliá-lo nessa tarefa, a legística material propõe uma série de princípios conforme se segue: 

subsidiariedade (escolha do meio de ação para atingir o objetivo), adequação (dos 

instrumentos de ação aos objetivos pretendidos), sinergia (entre as medidas que serão tomadas 

para atingir o objetivo e o ordenamento jurídico em vigor) e celeridade (resolver o problema 

com a celeridade possível, podendo, inclusive, valer-se de instrumentos que possibilitem a 

edição de normas com trâmite mais rápido do que de uma lei ordinária). 

A partir daí, passa-se às demais fases citadas por Caupers e Delley. Em relação 

às avaliações prospectiva e retrospectiva, elas serão detalhadas respectivamente nos itens 3.2 

e 3.3 deste trabalho. Já quanto à adoção e implementação da lei (denominação adotada por 

Caupers, 2003), essas etapas são posteriores à da elaboração e fazem parte do processo e 

técnica legislativos, o que também já foi objeto de atenção neste trabalho, no primeiro 

capítulo. 

2.4 Legística Organizativa 

Para que a concepção dos atos normativos possa ser feita de acordo com os 

princípios da Legística, é importante que haja uma estrutura organizativa, seja nos órgãos 

governamentais, seja nos órgãos legiferantes, que sirva de apoio técnico e administrativo para 

o legislador. A essa estrutura Morais (2007) chamou de Legística organizativa, inovando a 

classificação proposta pelos autores citados neste trabalho, que reconhecem a atuação da 

Legística nas dimensões formal e material. 

Ainda que a Legística organizativa, nos moldes propostos por esse autor, 

pareça ser mais um instrumento do que parte da Legística em si, importante apresentar a ideia 

desse autor, na medida em que reforça a criação de uma cultura institucional da Legística a 

fim de atingir o objetivo de produzir normas de boa qualidade. 

O autor ressalta o fato de a opção de criar uma estrutura organizativa auxiliar é 

dispensável à introdução de regras de Legística para a elaboração dos atos normativos, apesar 
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de reconhecer a sua importância. Alguns Países pertencentes à União Europeia, como 

Alemanha e França, são exemplos de Estados que, apesar de terem introduzido medidas de 

produção legislativa com base na Legística, optaram por não criar uma estrutura 

administrativa auxiliar para isso. 

A fim de organizar seu estudo de forma mais didática, o autor em comento 

dividiu alguns Países da União Europeia em dois grandes grupos: os que apresentam o 

sistema de gestão da Legística de forma não institucional e os que optaram pela gestão 

institucional. 

Nos Países que fizeram a opção não institucional, não existe um órgão padrão 

dedicado à gestão da qualidade e eficiência legislativas. O assessoramento pode ser 

descentralizado e horizontal, como no caso da Alemanha e da Dinamarca, em que a função 

compete ao Ministério da Justiça, ou centralizado no Governo, sob a responsabilidade do 

Primeiro-Ministro, como na França. Em relação à avaliação de impacto, nesses Países ela é 

realizada nos Ministérios que propõem as normas, como também o controle é descentralizado. 

Quanto à simplificação ou consolidação das leis, há também uma divergência: enquanto na 

França existe um órgão dedicado à consolidação, na Alemanha e na Dinamarca a tarefa é 

realizada por serviços da administração ou por comissões criadas nos ministérios ou no 

Parlamento. 

Outro País que utilizou o modelo não institucional é Portugal. Até o ano de 

2006, Portugal vinha utilizando o modelo não institucional como gestão da qualidade 

legislativa, apesar da tentativa de implantação do modelo institucionalizado, em 1993, com a 

criação do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros – CEJUR. Essa tentativa 

não logrou êxito tendo em vista que o órgão, em 1995, concentrou-se em outras atividades, 

que não a de gerir a qualidade da produção das leis. Morais (2007), no entanto, aponta para 

uma nova perspectiva de evolução para um modelo institucionalizado, com o lançamento do 

Programa “Legislar Melhor”, aprovado pelo Governo português em 2006, que implementou 

uma série de iniciativas quanto à qualidade e eficiência dos atos normativos do governo, de 

acordo com as recomendações da União Europeia. 

Em relação aos Países que utilizam o modelo institucional, a gestão da 

qualidade e eficiência da produção legislativa é feita em unidades auxiliares do legislador, 
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sejam elas concentradas no âmbito governamental ou no parlamento. Há ainda modelos 

mistos, que utilizam o gerenciamento nas duas esferas. 

O modelo de concentração governamental utilizado no Reino Unido é o que 

“figura, de acordo com a OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico] e a União Europeia, no topo das melhores práticas de qualidade legislativa” 

(Morais, 2007). Esse reconhecimento se deve, segundo o autor, ao elevado grau de 

centralização, à experiência consolidada e, sobretudo, à eficácia comprovada. 

Nesse sistema, o processo de concepção é centralizado, em sua grande parte, 

em órgãos ligados à chefia do governo, mas não exclui a possibilidade de os parlamentares 

disporem de poder de iniciativa. As atividades de avaliação prévia de impacto são feitas 

também nos ministérios, sob a coordenação de um órgão de controle central ligado ao chefe 

de Governo. Já os projetos de consolidação são preparados por dois organismos 

especializados: a English Law Comission e a Scottish Law Comission, normalmente por 

decisão do Governo. 

O modelo de concentração parlamentar é o utilizado na Grécia e na Suíça. Em 

linhas gerais, a gestão é feita por órgãos auxiliares presentes no parlamento, mas há também 

alguma interferência do Governo. 

Quanto aos modelos mistos, segundo Morais (2007), há Países que utilizam o 

modelo governamental articulado com autoridades administrativas independentes, no caso da 

Austrália, e os que se valem de uma junção de órgãos auxiliares governamentais e 

parlamentares, conhecidos nos Estados Unidos, na Itália e na Áustria. 

Ainda na concepção de Morais (2007), os Países que apresentam as melhores 

práticas no controle da qualidade da lei entre os Estados da OCDE e da União Europeia são 

aqueles que: 

i) procederam à institucionalização de organismos auxiliares de 

elaboração e controle da qualidade normativa; 

ii) imprimiram uma relativa concentração do controle da gestão da 

qualidade legislativa na esfera da Administração; 

iii) programaram as políticas públicas relativas à concepção, elaboração, 

simplificação e controle de qualidade das leis; 
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iv) assumiram que os métodos de Legística constituem uma realidade em 

permanente discussão e evolução e, como tal, as políticas públicas 

relativas à qualidade da lei devem ir sendo progressivamente 

reajustadas. 

Essas constatações reforçam a necessidade do estímulo à criação de uma 

cultura institucional da Legística, a fim de que as normas produzidas tenham a melhor 

qualidade possível. 

2.5 Legimática 

Proposto pela primeira vez pelos juristas italianos Pietro Mercatali e Carlo 

Biagioli, em 1993, o termo Legimática representa uma nova área interdisciplinar em que 

atuam, principalmente, profissionais do direito e da informática (Mercatali, 2004 apud Soares, 

Barros e Faraj, 2008). 

Soares, Barros e Faraj (2008) observam, ao discorrer sobre a função e o 

objetivo da Legimática, que: 

a função da Legimática é o estabelecimento de padrões e procedimentos 

racionais que irão auxiliar o legislador durante o processo decisório no que 

respeita à redação, à faticidade e à eficácia do texto da lei. Seu objetivo 

reside em atribuir à produção normativa um fundamento racional, evitando a 

preponderância de elementos subjetivos ou empíricos, e igualmente conferir 

maior transparência ao processo legislativo, o que culmina na confecção de 

textos mais coerentes, claros, comprometidos com fins amplamente 

justificados e eficazes. 

A Legimática pretende, portanto, atuar não só na facilitação do acesso à 

informação. Visa disponibilizar as ferramentas da informática ao legislador com o intuito de 

auxiliá-lo durante a produção legislativa, especialmente na fase introdutória do processo. 

Nesse sentido, Mercatali (2004) defende o emprego da informática para a 

criação e a gestão de modelos de verificação da aplicabilidade financeira e administrativa da 

lei, bem como de avaliação prospectiva de seu impacto social, o que coloca a Legimática em 

posição de estreita ligação com a Legística, tanto no plano formal quanto no material. 
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Na dimensão da Legística formal, cujo uso é mais simples de imaginar, pode-se 

recorrer à informática para muito além do que meramente a redação das normas. Segundo 

Soares, Barros e Faraj (2008), ela pode atuar também no plano linguístico com a criação de 

regras que recomendem o uso de palavras e expressões que confiram ao texto mais clareza, 

favorecendo, assim, sua compreensão. A concisão e coerência do novo diploma também 

podem ser avaliadas por meio da criação de regras de estilo previamente fixadas. É possível 

ainda relacionar o texto redigido a outros diplomas legais que tratem de assuntos afins, o que 

colabora para reforçar sua coerência em face do ordenamento jurídico existente, ou até 

mesmo promover a consolidação de diplomas legais, como faz o programa italiano Lexedit. 

Já na Legística material, o uso da informática pode auxiliar o processo 

decisório e a avaliação dos possíveis efeitos da legislação nova no ordenamento jurídico 

vigente. Outras funcionalidades desse tipo de software seriam a organização das fontes 

existentes, o cruzamento de informações e a triagem das normas em vigor. 

Apesar de a informática ensejar uma perspectiva de melhoria na produção 

legislativa, há limitações para a plena eficácia desse tipo de instrumento. Uma delas é o 

próprio processo legislativo, que envolve outros fatores que não se pode controlar por meio de 

sistemas informatizados, como as circunstâncias sociopolíticas que indicam a necessidade de 

legislar e a ação dos grupos de pressão ao longo do processo. Para Soares, Barros e Faraj 

(2008) esses aspectos influenciam diretamente na eficácia de uma lei, pois, para que ela atinja 

seu escopo, precisa antes ser aceita e observada pelos seus destinatários. 

Outra limitação ao uso da Legimática reside no que se convencionou chamar 

de inflação legislativa e, mais especificamente, no impulso de legislar dos agentes 

legiferantes, cuja atividade reveste-se de grande discricionariedade e liberdade, fazendo com 

que surjam propostas que podem não ter muita aplicabilidade para a sociedade. 

Há ainda o fator humano como limitação, pois, ainda que tais sistemas 

contenham dispositivos que favoreçam a elaboração e consolidação das leis, faz-se necessária 

a intervenção humana para a operação dos sistemas e, caso não haja treinamento adequado 

aos operadores, pode resultar em falha na utilização dos softwares. 
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Apesar dessas ressalvas, a aplicação de sistemas de informação permite uma 

melhoria da qualidade legislativa e facilita o processo de consolidação das leis, além de 

propiciar uma boa divulgação da norma, possibilitando, assim, ampliar a participação popular 

no processo de elaboração de políticas públicas e normas, fatores primordiais para a 

concretização do Estado Democrático de Direito. 

Nesse contexto, importante destacar a iniciativa da Câmara dos Deputados, 

que, sensível à necessidade de facilitar o acesso do cidadão comum às atividades 

desenvolvidas no parlamento e estimulá-lo a participar das discussões, criou o e-democracia, 

“portal de interação e discussão virtual da sociedade com o objetivo de promover debates e o 

compartilhamento de conhecimento no processo de elaboração de políticas públicas e 

proposições de interesse estratégico nacional” (http://www.edemocracia.camara.gov.br). 

Nesse portal, os cidadãos dispõem de instrumentos de informação e participação que 

propiciam sua interação com o parlamento. Alguns desses instrumentos são os fóruns, 

videochats, bibliotecas digitais com estudos e informações, íntegra dos projetos de lei em 

discussão, notícias, conteúdo em áudio e vídeo, enquetes, calendário de eventos. A criação do 

e-democracia foi mais um passo da Câmara dos Deputados no intuito de aproximar o cidadão 

das atividades legislativas. 

Outra experiência que buscou ampliar a divulgação para o cidadão do que é 

produzido em diversas áreas governamentais foi o Projeto LexML Brasil, que visa identificar 

e estruturar a informação legislativa e jurídica no País. O projeto consiste de um portal de 

conteúdo especializado cujo objetivo principal é unificar a busca por informações 

disponibilizadas em diversos portais de órgãos do governo na Internet, o que contribui para o 

exercício do direito ao acesso à informação pelo cidadão. A idealização e iniciativa do projeto 

foram do Senado Federal e contou com a participação de diversos órgãos, a saber: Advocacia-

Geral da União, Câmara dos Deputados, Conselho da Justiça Federal, Ministério da Justiça, 

Procuradoria-Geral da República, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, 

Tribunal de Contas da União, Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Superior do Trabalho 

(http://www.lexml.gov.br). Pelas características do projeto e pela semelhança com um dos 

mais populares portais de busca na Internet, o Google, o LexML vem sendo chamado 

informalmente de Google das Leis. 
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A criação do Projeto LexML acompanhou a tendência mundial para a 

recuperação e disseminação de informações legislativas e jurídicas. Assim, para sua criação 

foram reunidas as melhores práticas para identificação e estruturação de documentos 

legislativos e jurídicos pelo mundo, adaptando as experiências bem sucedidas do exterior às 

necessidades do nosso ordenamento jurídico e da nossa técnica legislativa. Os modelos que 

mais influenciaram o Projeto LexML Brasil foram Norme in Rete e Akoma Ntoso 

(http://projeto.lexml.gov.br). Segue abaixo tabela que exemplifica iniciativas similares ao 

LexML. 

Tabela 1 – Iniciativas similares ao LexML em outros Países. 

Localidade Projeto Observações 

África Akoma Ntoso 

Projeto promovido pelas Nações Unidas no contexto do 

projeto “Fortalecimento dos Sistemas de Informação dos 

Parlamentos na África”. Define um esquema para a 

estruturação do texto integral de normas e projetos de lei.  

Áustria eLaw 

Consiste de um sistema de workflow que acompanha todo 

o processo de formação da lei, desde a iniciativa até a 

publicação em diário oficial eletrônico.  

Dinamarca LexDania 

Utiliza camadas estratificadas que permitem a montagem 

de múltiplos esquemas, de acordo com uma metodologia 

que garante a construção de esquemas compatíveis e 

consistentes. 

Europa Metalex CEN 

O Centro Europeu de Normatização (CEN) está definindo 

um meta-esquema que servirá de denominador comum 

em relação aos diversos esquemas nacionais.  

Holanda 

BWB SDU 

Desenvolvido, inicialmente, por uma empresa que 

publicava os atos oficiais, é mantido atualmente pelo 

governo.  

Metalex 

Esquema flexível e extensível para a codificação de 

normas em XML, influenciou fortemente o Metalex 

CEN.  

Itália Norme in Rete 

Consiste na definição de um identificador uniforme 

(URN), um formato para estruturar o inteiro teor de 

normas (DTD e XML Schema) e um portal para a 

resolução de identificadores (tradução de URN em 

URLs).  

Suíça CHLexML 

Define XML Schema para ser utilizado na publicação de 

todos os atos legislativos, nos níveis federal, estadual (27 

cantões) e local. O sistema lida com o problema de 

múltiplas línguas oficiais e múltiplos sistemas de 

classificação (1 para cada cantão).  

Tasmânia 

(Austrália) 
EnAct 

Implementação de sistema que permite a recuperação do 

texto vigente da norma para uma determinada data.  

 Fonte: http://projeto.lexml.gov.br/documentacao/Apresentacao.pdf 
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CAPÍTULO 3 

 

AVALIAÇÕES LEGISLATIVAS À LUZ DA LEGÍSTICA MATERIAL 

3.1 Aspectos Gerais 

Um dos pontos relevante da Legística material é o que se convencionou chamar 

de avaliação de impacto da legislação. A avaliação consiste num processo que sinaliza ao 

legislador os efeitos potenciais ou efetivos das leis, no que diz respeito aos custos, benefícios, 

riscos e praticabilidade administrativa (MORAIS, 2007). É um instrumento que contribui para 

a racionalização da produção normativa e vem sendo utilizado de forma institucionalizada em 

vários Países europeus e da América do Norte, como Alemanha, Reino Unido, Suíça, 

Portugal, Canadá e Estados Unidos. Sua utilização se dá não de forma intuitiva, mas se vale 

de um procedimento sistemático, com aplicação de técnicas científicas, que objetiva tornar 

acessíveis e passíveis de verificação dados fundamentais para a produção normativa. 

Ressalte-se que, pelo fato de a avaliação legislativa estar ligada a fenômenos 

sociais e de que sua utilização, especialmente no que diz respeito à avaliação ex ante, pretende 

antecipar uma situação futura, portanto, incerta, as conclusões obtidas por meio delas podem 

não ser absolutas, ainda que o método utilizado seja objetivo e sistemático. Assim, o mais 

provável é que ela revele prospecções, possibilidades e probabilidades de se chegar a 

determinado fim, admitindo, desde pronto, um certo grau de imprecisão nos resultados. 

A avaliação se dá principalmente em dois momentos: no início e no final do 

processo. A inicial, chamada prospectiva ou ex ante, tem o objetivo de identificar os efeitos 

que seriam produzidos na sociedade por um ato legislativo em vias de apresentação. Já a final, 

denominada retrospectiva ou ex post, analisa os efeitos de uma norma já em vigor. Para 

Cristas (2006), não existe um verdadeiro início e um fim porque o movimento tende a ser 

circular. A avaliação retrospectiva, por exemplo, será também prospectiva quando indicar a 

necessidade de melhoramentos na legislação em vigor. 

No entendimento de Mader (1991), a utilização da avaliação baseia-se em três 

critérios básicos: efetividade, eficácia e eficiência. A efetividade pretende testar os efeitos da 
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legislação quando da sua implementação. Já a eficácia diz respeito à avaliação do alcance ou 

não dos objetivos do autor. A eficiência, por sua vez, implica uma comparação entre custos da 

aplicação da norma e seus resultados ou benefícios. 

Como efeitos na adoção das avaliações legislativas, espera-se, em primeiro 

lugar, uma racionalização no impulso de legislar, ressaltando que ela não pode substituir a 

vontade política do legislador, mas deve dotá-lo de instrumentos objetivos que possam norteá-

lo na decisão de legislar, a fim de que o faça de forma mais consciente. Outro efeito esperado 

é que a legislação produzida seja mais estável, favorecendo, portanto, a segurança jurídica. 

3.2 Avaliação Prospectiva (ex ante) 

Depois de percorridas as fases iniciais da Legística material – definição do 

problema, fixação dos objetivos, consultas públicas e privadas, fixação dos instrumentos e 

cenários alternativos –, entra em cena a avaliação prospectiva. Também conhecida como 

avaliação ex ante e avaliação prévia de impacto (API), a avaliação prospectiva, conforme já 

antecipado, consiste em uma análise que pretende prever os efeitos da adoção de uma 

legislação, antes que ela entre em vigor. 

No entendimento de Morais (2007), os objetivos centrais dessa avaliação são o 

confronto preliminar das eventuais vantagens e desvantagens da resolução de determinado 

problema por meio da intervenção ou da não intervenção legislativa; o cálculo da 

possibilidade de sucesso dessa intervenção comparativamente a outras alternativas de decisão; 

e a antevisão de potenciais riscos, desequilíbrios na distribuição social dos custos e benefícios, 

insuficiências administrativas na execução legal e efeitos colaterais que a intervenção pode 

provocar. 

Outro ponto relevante é a introdução de uma cultura de responsabilização tanto 

pelo técnico que realizou a avaliação, que sinaliza ao legislador os efeitos da norma a ser 

produzida, quanto deste último por ter ciência antecipadamente das consequências da sua 

decisão no momento da concepção da lei. A mencionada sinalização ao legislador deve ser 

vista não como um impedimento ou entrave à atuação parlamentar, mas sim como um aviso 

de que algo pode não sair como o planejado, necessitando, portanto, de atenção dele sobre o 

ponto que poderá acarretar problemas. 
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Os instrumentos mais comumente utilizados para a avaliação prospectiva são 

os check-lists, a modelização causal e a reconstrução da cadeia de fontes do direito. 

As check-lists são formulários utilizados com o intuito de levantar diversas 

questões sobre a norma que se pretende criar. O questionário abrange indagações quanto à 

viabilidade da proposição e englobam, por exemplo, a adequação da proposta aos aspectos 

legais e aos encargos e custos a serem gerados. Algumas check-lists, como a utilizada no 

Canadá, são bastante sintéticas e de checagem rápida, o que facilita sua aplicação à 

proposição. Outras, no entanto, apresentam-se na forma de questionários mais discursivos e 

extensos, como no caso brasileiro, conforme consta do Anexo I do Decreto nº 4.176, de 2002. 

Segundo Soares (2007), uma desvantagem no uso desse último modelo é a dificuldade de 

aplicação por parte dos responsáveis por sua execução e a indefinição acerca do rol de atos 

normativos que deveriam ser avaliados. 

Quanto à modelização causal, ela é um instrumento que “resume, em um 

esquema de uma página, o processo de definição dos objetivos e das possíveis questões a 

serem enfrentadas pela nova legislação, tendo em vista as variáveis que minimizam ou 

intensificam a situação fática que provoca o impulso para legislar” (Soares, 2007). Na mesma 

esteira, Delley (2004) apresenta a modelização causal como uma técnica gráfica de 

representação do problema a ser avaliado, que permite visualisá-lo por meio de sua 

decomposição em fatores. O gráfico também estabelece as relações de causa e efeito entre 

esses fatores e as relações de fortalecimento e enfraquecimento entre eles. 

Assim, a modelização causal é uma análise qualitativa de um problema a ser 

resolvido, cuja vantagem é facilitar a visualização panorâmica dele e de seus diferentes 

elementos sob uma perspectiva dinâmica, o que só é possível pela sua forma de apresentação. 

A seguir, apresenta-se um exemplo de gráfico de modelização causal relativo ao volume e à 

eliminação de dejetos: 

 

 

 



44 

Figura 2 – Exemplo de gráfico de modelização causal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Delley (2004) 

Para o autor, o gráfico de modelização causal é construído a partir do elemento 

que constitui o ponto central do problema, o que, no exemplo proposto, é representado pela 

expressão “volume/natureza dos dejetos”. Daí são inseridos no gráfico os fatores que 

explicam o problema: inicialmente os mais concretos (obsolescência dos produtos e a 

multiplicação da oferta de produtos e das embalagens, o que consequentemente aumenta a 

eliminação de dejetos, e a reciclagem, que, ao contrário, atenua o problema) e depois os de 

caráter mais geral, como a concorrência, que estimula três fatores: obsolescência, embalagens 

e aumento da oferta. A concorrência, por sua vez, favorece o crescimento econômico, que 

contribui para a elevação do nível de vida. Por outro lado, tem relação estreita com o nível de 

consumo e com a ausência de valor econômico atribuído aos dejetos. Estes últimos fatores 

reforçam a produção de dejetos. A eliminação dos dejetos induz custos, poluição e 

desperdício de recursos que, por fim, podem influir desfavoravelmente sobre o crescimento 

econômico. 

Como se pode constatar, a apresentação gráfica do problema exemplificado 

facilita sua visualização, assim como dos elementos que influenciam positivamente e 

negativamente para a resolução dele, o que pode ser um bom instrumento para determinar em 

que ponto o legislador deve atuar para resolvê-lo. 
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Em relação à reconstrução da cadeia de fontes do direito, “trata-se de um 

instrumento destinado a identificar o Direito vigente a respeito de uma dada matéria ou campo 

sobre o qual incidirá a nova legislação” (Soares, 2007). Ela é apresentada de forma gráfica, 

semelhante a um organograma, e evidencia em quadros ou outra figura geométrica, as normas 

envolvidas, assim como a hierarquia e as conexões entre elas. Ainda no entendimento dessa 

autora, uma reconstrução completa deve considerar o sistema normativo como um todo, 

inserindo atos normativos tanto de origem legal quanto de origem regulamentar. Essa 

preocupação justifica-se, especialmente no caso brasileiro, uma vez que há grande atividade 

legislativa no Executivo. Apresenta-se, na figura 3, um exemplo de gráfico de reconstrução da 

cadeia de fontes, relativo às normas que dispõem sobre preconceito racial. 

Por meio da observação do gráfico, é possível ver claramente a hierarquia das 

normas que tratam do tema e a inter-relação entre elas. Caso o legislador decida alterar 

alguma das normas listadas, verá claramente quais seriam afetadas por sua decisão, o que 

favorece a segurança do Direito. 
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Figura 3 – Exemplo de quadro de reconstrução da cadeia de fontes do Direito, relativo à questão racial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: apresentação em Powerpoint feita durante o Seminário “Legística: por uma lei próxima ao cidadão”, ministrado pela Professora Doutora 

Fabiana de Menezes Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais, nos dias 16 e 17 de novembro de 2009, na Câmara dos Deputados. 
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Um outro método de avaliação, utilizado, segundo Morais (2007), quando os 

outros instrumentos de avaliação revelarem-se muito imprecisos, é a análise experimental, que 

consiste na aplicação da norma a um grupo restrito de destinatários para verificar seus efeitos 

durante um período temporário. O objetivo é, a partir dos resultados obtidos nessa aplicação 

experimental, estimar os efeitos produzidos e analisar a viabilidade de sua aplicação a toda a 

sociedade. 

Apesar de a avaliação prospectiva atuar também nas esferas administrativa e 

social, segundo Morais (2007) e Duarte (2002) seu ponto central incide sobre a repercussão 

econômica e financeira do projeto sobre o setor público e demais segmentos da sociedade, por 

meio da avaliação de custos e benefícios. Em virtude disso, Morais (2007) ressalta que alguns 

países, como a Bélgica a França e Portugal, optaram por aplicar avaliações autônomas por 

meio do teste Simplex: uma para analisar os aspectos econômicos e outra para os encargos 

administrativos. Outros Países, no entanto, como o Reino Unido e Holanda, integraram os 

dois aspectos no mesmo relatório de avaliação prévia de impacto, o full Regulatory Impact 

Assessment, ou full RIA. 

Morais (2007) discorre sobre as vantagens e desvantagens da avaliação prévia 

de impacto. Em relação às vantagens, o autor ressalta, em primeiro lugar, a importância do 

instrumento como auxiliar na decisão de legislar. Menciona ainda que serviria como política 

de boa governança, uma vez que daria subsídio aos órgãos legisladores de forma que esses 

possam agir com respaldo e responsabilidade nas suas decisões, evitando os riscos danosos da 

improvisação. 

Quanto às desvantagens da avaliação prévia de impacto, o autor lista alguns 

fatores como o deslocamento da decisão de legislar do plano político para o plano técnico, 

uma vez que a avaliação deve ser feitas por esses profissionais e não pelos representantes do 

povo e o aumento da morosidade no trâmite da produção das normas pelo aumento da 

complexidade do processo legislativo. 

A respeito dessas desvantagens, pondera-se que, na verdade, a avaliação não 

substitui a decisão de legislar, mas atua como auxiliar nessa decisão, na medida em que provê 

o legislador de argumentos técnicos para que possa agir de forma consciente e coerente. Além 

disso, a realização da avaliação não impõe que o legislador deva agir conforme seus 
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resultados, mas informa dos riscos possíveis. Quanto à possível morosidade no trâmite, é 

importante salientar que esse fator, apesar de inicialmente aparentar ser um aspecto negativo, 

pode tornar-se favorável na medida em que discute e avalia mais detidamente se uma proposta 

de lei é útil para o aperfeiçoamento da futura legislação. Nesse sentido, caso a matéria 

necessite de legislação urgente e seja de fato relevante, pode ser introduzida no ordenamento 

jurídico por outros meios como, no caso brasileiro, por medida provisória. Cabe ressaltar que 

tanto o excesso de morosidade quanto de rapidez na produção legislativa podem levar a 

distorções na medida em que, respectivamente, podem propiciar a perda de seu objeto ou 

levar à edição de uma legislação que pode ter problemas em sua aplicabilidade pela falta de 

estudo e discussão prévios.  

3.3 Avaliação Retrospectiva (ex post) 

Enquanto a avaliação ex ante busca prever os possíveis efeitos de uma 

legislação a ser proposta, agindo, portanto, na fase pré-legislativa, a avaliação retrospectiva, 

também denominada avaliação sucessiva de impacto (ASI) e avaliação ex post, atua sobre 

uma norma já inserida no ordenamento jurídico, de forma a aferir o seu desempenho efetivo. 

Segundo Morais (2007), seu principal objetivo é apreciar o desempenho 

produtivo de determinada norma, com base em indicadores técnicos e científicos de Legística, 

de forma a apurar a conveniência ou a necessidade da sua conservação, alteração ou 

revogação. 

Pelo fato de a avaliação ex post incidir sobre uma norma em vigor, ela avalia 

uma situação mais concreta e, por isso, seu resultado é dotado de maior grau de precisão. Ela 

tem uma relação estreita com a avaliação ex ante e por vezes funciona como um ciclo de 

avaliação, pois, na medida em que é realizada, pode verificar se as hipóteses levantadas 

durante a avaliação prévia foram confirmadas e identificar, caso essa não tenha tido suas 

prospecções confirmadas, onde foi a possível falha e indicar, se for o caso, a correção 

necessária. Nesse momento, a avaliação ex post atua como se fosse ex ante, ou seja, como um 

indicador de que a legislação deva ser revista. 

Por uma questão de custos de operacionalização e tendo em vista que a 

produção legislativa de muitos países é abundante, nem toda a legislação em vigor pode ser 
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objeto de avaliação retrospectiva. O mais comum é que a escolha da legislação a ser analisada 

seja feita de forma criteriosa, devendo figurar entre as normas que serão avaliadas as de maior 

impacto sobre a sociedade (Cristas, 2006). 

Segundo Morais (2006), os instrumentos utilizados para a realização da 

avaliação retrospectiva são, por regra, os mesmos da avaliação prévia. A diferença reside no 

fato de a avaliação ex post incidir sobre uma norma já em vigor. 

Assim como ocorre com a avaliação prospectiva, a utilização da avaliação ex 

post apresenta vantagens e desvantagens. Como vantagens, Morais (2007) assinala o fato de 

ela representar instrumento informativo sobre os efeitos reais da legislação em vigor, o que 

pode ser utilizado para orientar a necessidade de alteração ou revisão da norma. Além disso, 

pode funcionar como uma confirmação das previsões indicadas pela avaliação ex ante e aferir 

se a legislação avaliada permanece coerente em virtude de eventuais avanços científicos e 

tecnológicos. 

Apesar das possíveis vantagens, ela também pode apresentar vulnerabilidades, 

como os seguintes fatos: atuar normalmente sobre um número reduzido de leis; apresentar 

custo dispendioso; e ser de operacionalidade complexa e demorada. 

3.4 Exemplos de Aplicação das Avaliações em Outros Países e Resultados Obtidos 

Conforme já mencionado, diversos países vêm utilizando os princípios da 

Legística como forma de melhorar a qualidade da produção das normas. Nesse particular, 

assumem especial relevância as experiências de países europeus e da América do Norte no 

uso das técnicas de avaliação legislativa. Adaptadas às peculiaridades de outros países, essas 

experiências podem servir de parâmetro para o desenvolvimento de políticas de legislação de 

qualidade. 

Nesse sentido, passa-se a seguir à apresentação de algumas experiências de 

avaliação legislativa na Europa, conforme descrito por Castro AVJ (2007), Morais (2007) e 

Tanure (2006). 
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3.4.1 Alemanha 

Nesse País há uma interpretação do Tribunal Constitucional sobre o princípio 

do Estado de Direito no sentido de obrigar o legislador a observar os princípios da eficácia, da 

proporcionalidade e da eficiência. Em relação às avaliações, elas não estão previstas no texto 

Constitucional, mas há, segundo Tanure (2006), previsão de avaliações prospectivas e 

retrospectivas, no regimento interno do parlamento, com a utilização de check-lists, 

simulações e legislação experimental. 

Como ilustração, Castro AVJ (2007) apresenta exemplos reais de utilização de 

modelos de avaliação legislativa, conforme se segue: 

A versão preliminar da lei sobre engenharia genética foi alvo de uma 

avaliação prospectiva, com ênfase na questão da determinação de 

responsabilidades pela adequada aplicação dos conhecimentos dessa 

engenharia. Para isso, realizam-se questionários e entrevistas com 

profissionais da Medicina e da indústria farmacêutica, abrangendo os 

aspectos relevantes pertinentes à questão. Como exemplo de avaliação 

concomitante, pode ser citado o projeto de lei sobre proteção contra 

incêndios e outras catástrofes, que foi submetido a um processo de 

simulação, realizada com a participação de representantes das diversas 

entidades envolvidas com o tema. A simulação revelou a existência de 

deficiências no projeto de lei, incluindo problemas de comunicação, erros de 

cálculo e falta de conexão entre questões de cooperação e responsabilidade. 

Considerando as experiências citadas por Castro, é possível notar de que forma 

as avaliações podem ajudar no aprimoramento da legislação. No primeiro exemplo, o fato de 

o legislador ter discutido a matéria que estava sendo proposta com os especialistas daquela 

área favoreceu a tomada de decisões e ajudou a se chegar a uma norma mais exequível e que 

será mais aceita pelos que estarão sujeitos a ela pelo fato de terem participado das discussões. 

Em relação ao segundo exemplo, a simulação da aplicação da lei evidenciou deficiências no 

projeto, indicando, assim, a necessidade de sua correção antes de que uma situação real 

ocorresse. No exemplo em comento, pela matéria de que tratava o projeto, as consequências 

poderiam ser muito danosas à população caso não fosse feita tal simulação. 

O custo de cada avaliação prospectiva na Alemanha varia entre 25.000 e 

255.000 euros (Karpen, 2003 apud Castro AVJ, 2007). Devido ao alto custo, sua aplicação 

torna-se inviável a todas as proposições, em especial àquelas de menor repercussão, conforme 
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já mencionado no item 2.1 deste trabalho. Devem, portanto, ser avaliadas as propostas de lei 

que terão grande impacto na população. 

3.4.2 Portugal 

Até o ano de 2006 não havia uma política de avaliação legislativa no País, mas 

apenas iniciativas dispersas (Almeida, 2003 apud Morais, 2007). A partir desse ano, foi 

lançado o programa Legislar Melhor, implantado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 

63, de 2006, cuja íntegra está no Anexo II deste trabalho, que dispôs, no seu item 4, 

informações quanto à implantação da avaliação prévia de impacto nos atos normativos. Entre 

elas, figuram a obrigatoriedade da realização da avaliação nos principais atos normativos por 

meio do teste SIMPLEX, uma forma de check-list que deve acompanhar a justificativa de 

cada projeto. 

3.4.3 Reino Unido 

Segundo Castro AVJ (2007), o Reino Unido utiliza as avaliações de impacto da 

legislação desde a década de 80. Denominada Impact Assessment – IA, além das avaliações 

inicial e final, como ocorre em outros países, eles realizam também uma avaliação 

intermediária ou parcial, por meio da realização de discussões e consultas informais aos 

interessados, com vistas a refinar as estimativas dos custos e dos benefícios, o 

desenvolvimento da implementação da proposta e o monitoramento das intervenções. O autor 

afirma que essas avaliações não funcionam somente como um sinalizador para a tomada de 

decisões, mas acompanham as proposições durante todo o processo legislativo. Além disso, 

elas são publicadas, o que permite aos interessados a compreensão das propostas por meio de 

respostas a questões como: por que a intervenção está sendo proposta? Como e em que 

extensão a intervenção poderá afetá-los? Quais os custos e os benefícios da nova proposta em 

comparação com a situação atual? 

Essa transparência que caracteriza o processo de avaliação da legislação no 

Reino Unido também chamou a atenção de Morais (2007), que afirma que ela “logrou (...) 

assegurar um elevado nível de comunicação com os interessados por via de um sistema 

flexível e escrutinado de consultas.” 
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3.4.4 Suíça 

Segundo Castro AVJ (2007), a Suíça é um exemplo de país onde a avaliação 

legislativa se encontra em estágio bastante avançado e em elevado grau de institucionalização, 

tanto que sua utilização está prevista no texto constitucional, no art. 170, que dispõe que “O 

Parlamento Federal deverá garantir a avaliação da eficácia das medidas adotadas pela 

Confederação”. Tanure (2006) constatou que a competência para o exercício de tal atividade 

está disseminada entre os Ministérios que possuem maior relação com a matéria. 

No tocante às avaliações, um grande avanço da Suíça foi o estabelecimento da 

obrigatoriedade da elaboração de relatórios de avaliação e a inserção, na própria legislação 

que se está produzindo, de dispositivos que determinem a necessidade da realização das 

avaliações. A título de exemplo, Castro AVJ (2007) menciona a Lei de Proteção Ambiental, 

que prevê a realização de estudos de impacto ambiental e a avaliação retrospectiva da eficácia 

dessas medidas e a Lei Energética, que responsabiliza o Conselho Federal pela realização de 

estudos sobre a contribuição da lei para o alcance dos objetivos previstos. 

Enfim, os exemplos apresentados ilustram algumas experiências relativas à 

aplicação das avaliações legislativas na elaboração de normas. Ressalte-se dos exemplos 

listados que cada País utiliza as avaliações de maneira diferente do outro, o que pode indicar 

que cada um, em vez de importar uma experiência de sucesso utilizada em outro País, estudou 

quais os instrumentos que seriam mais aplicáveis ao seu caso. Portanto, antes que um País 

passe a utilizar algum método de avaliação para a elaboração de suas leis, seria recomendável 

que os métodos disponíveis fossem discutidos exaustivamente pelos técnicos e legisladores, a 

fim de verificar qual(is) dos instrumentos seria(m) aplicável(is) ao seu caso, considerando, 

para isso, as peculiaridades do parlamento, a estrutura organizativa que ficaria a cargo da 

avaliação, a complexidade do ordenamento jurídico em vigor etc. 

3.5 Experiências Brasileiras Relativas à Legística e Perspectivas de Aplicação das 

Avaliações no Brasil 

Seguindo a tendência que vem acontecendo no mundo há algum tempo, o 

Brasil já começa a dar os primeiros passos na discussão sobre a Legística. Há notícia também 

de embriões de sua utilização como uma forma de aprimorar a elaboração das leis. 
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Como parte dessa evolução, foi criado na Câmara dos Deputados, em 2009, o 

Grupo de Pesquisa e Extensão (GPE) Legística e seu Papel na Melhoria da Qualidade da 

Legislação. Composto por servidores da Casa8 e da Universidade Federal de Minas Gerais9, 

conforme consta do projeto do Grupo10, ele destina-se a explorar o potencial de pesquisa na 

área da Legística, tendo em vista a experiência cotidiana da atividade parlamentar e seu 

impacto nos outros Poderes e no ordenamento jurídico. O mesmo projeto apresenta os 

objetivos do estudo, quais sejam: apresentar a teoria básica que fundamenta a legística, uma 

vez que ainda é pouco conhecida pelo Poder Legislativo brasileiro; mapear as principais 

práticas legislativas na Câmara dos Deputados que podem afetar a qualidade legislativa; 

promover o levantamento do objeto de pesquisa no campo da legística, especificamente no 

que se refere ao Poder Legislativo e de sua relação com os Poderes Executivo e Judiciário; 

avaliar as possibilidades de pesquisa dos problemas relativos ao ordenamento jurídico; 

apontar tendências à melhoria do acesso à legislação, à sua compreensão, à otimização dos 

canais de comunicação com a sociedade civil e setor produtivo. 

Como cumprimento de um dos objetivos do Grupo, foi realizado nos dias 16 e 

17 de novembro de 2009, no auditório do Centro de Formação e Treinamento da Câmara dos 

Deputados, o seminário “Legística: por uma lei próxima ao cidadão”, ministrado pela 

Professora Doutora Fabiana de Menezes Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais, 

nos dias 16 e 17 de novembro de 2009. Durante o evento, cujo objetivo era apresentar e 

difundir diversos aspectos relacionados à Legística, os servidores da Câmara dos Deputados 

puderam ter contato com o tema e discutir as perspectivas de uma possível introdução dos 

princípios e técnicas da Legística na produção das normas no Brasil. Como conclusão, ficou 

evidenciada a necessidade de se discutir o tema com mais frequência e passar a introduzir 

métodos e técnicas que possam favorecer a edição de normas de boa qualidade. 

Uma experiência que vem ganhando notoriedade no Brasil quanto à aplicação 

da Legística na elaboração das leis é a que ocorre atualmente na Assembleia Legislativa de 

                                                 

8 Cristiano Ferri Soares de Faria e Miguel Gerônimo da Nóbrega Netto (coordenadores), Juliana Carla de Freitas 

do Valle, Marcus Vinícius Chevitarese Alves e Ana Cristina de Macêdo Ramalho. 

9 Drª Fabiana de Menezes Soares, professora-consultora da UFMG. 

10 Disponível em https://extranet2.camara.gov.br/internet/posgraduacao/GPE.5.09%20-%20CRISTIANO%20 

FERRI%20-%20Legistica%20e%20seu%20papel.pdf 
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Minas Gerais. Um dos marcos dessa experiência foi a realização, no período de 10 a 12 de 

setembro de 2007, do Congresso Internacional de Legística - Qualidade da lei e 

desenvolvimento. Durante o evento, que reuniu acadêmicos, técnicos e agentes políticos, 

houve a discussão sobre como produzir uma lei de qualidade. Participaram dos paineis de 

debate diversas autoridades reconhecidas mundialmente como referência em atuação em 

Legística, como por exemplo Luzius Mader, Professor do Instituto de Altos Estudos em 

Administração Pública (IDHEAP), Vice-Diretor do Gabinete Federal do Ministério da Justiça 

da Suíça e Presidente da Associação Europeia de Legislação; Marta Tavares de Almeida, 

Especialista em Legística e colaboradora na Pós-Graduação da Universidade Nova de Lisboa, 

Diretora da Revista "Cadernos de Ciência de Legislação" e Fundadora do Curso de "Feitura 

das Leis" do Instituto Nacional de Administração (INA) de Portugal; Jean-Daniel Delley, 

Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade de Genebra, Membro do Centro de 

Estudo, de Técnica e de Avaliação Legislativos (Cetel) da Faculdade de Direito de Genebra e 

Vice-Presidente da Sociedade Suíça de Legislação; e Fabiana de Menezes Soares, Doutora em 

Direito, Professora da Faculdade de Direito da UFMG e Coordenadora do Projeto 

Observatório para a Qualidade da Lei do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG. 

O referido Congresso Internacional ganhou notoriedade na Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais. Tanto foi assim que na página inicial do portal da Internet 

daquela Casa Legislativa (www.almg.gov.br) passou a figurar um destaque para o tema, sob o 

título LEGÍSTICA: Qualidade na elaboração e eficácia na aplicação das leis. Nesse sítio, 

além das informações sobre o tema, é possível encontrar as publicações produzidas durante o 

Congresso. 

Mais especificamente sobre a avaliação legislativa, a utilização desse 

instrumento ainda não é muito difundida nas Casas Legislativas do Brasil, apesar da 

necessidade de constantemente aprimorar a legislação aqui produzida. Em que pese a 

existência do Decreto nº 4.176, de 2002, que traz em seu anexo uma check list para realização 

de avaliação ex ante, como já apresentado no tópico 1.3.2 deste trabalho, sua utilização não é 

efetiva pelo Legislativo uma vez que o referido Decreto aplica-se no âmbito do Poder 

Executivo. Além disso, quando da sua edição, parece não ter havido a necessária discussão 

acerca do seu teor para que a lista pudesse ter grande aplicabilidade, o que pode ter 

ocasionado pouca adesão à utilização do anexo como instrumento de avaliação. Aliada a isso, 
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a extensão da lista de perguntas e a complexidade das questões nele constantes dificultam sua 

efetiva aplicação. 

Outro indício de utilização da avaliação legislativa na produção das leis é o da 

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que incluiu em seu Manual de Redação 

Parlamentar, editado em 2007, um questionário de referência para a preparação da lei, 

adaptado à realidade daquele Estado, com questões a serem investigadas no momento da 

concepção da lei. Pretendeu-se com essa check-list não apenas auxiliar o legislador na decisão 

de legislar, mas também destacar a importância que um estudo de impacto tem no esforço de 

dar clareza ao texto e consistência à lei. 

O questionário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais é bem 

mais sucinto do que o apresentado no anexo do Decreto nº 4.176, de 2002. Eles incluem 

questionamentos sobre a definição do problema, a possibilidade jurídica de legislar, o impacto 

da norma proposta, a inserção da norma no ordenamento jurídico e o texto da norma. Seguem 

as perguntas constantes do instrumento, extraídas do Manual de Redação Parlamentar daquela 

Casa Legislativa: 

- Definição do problema: 

Qual é o problema que se pretende solucionar? 

Quais são as alternativas para enfrentá-lo (uma medida administrativa, a 

realização de uma campanha informativa, uma ação de fiscalização, a 

instauração de um processo judicial)? 

Há experiências anteriores a serem observadas? Que procedimentos e 

medidas foram adotados na situação comparada? 

A edição de um ato normativo é realmente a melhor forma de solucionar o 

problema, tendo em vista a natureza deste, seu alcance, os benefícios que se 

pretende obter e a possibilidade de adoção de medidas alternativas? 

- Possibilidade jurídica de legislar 

Há amparo jurídico para legislar? 

A matéria é de competência do Estado? 

O proponente tem poder de iniciativa para o ato? A proposta é 

constitucional? A matéria traz inovação ao ordenamento jurídico? 

Qual é o instrumento normativo adequado para tratar da matéria? É matéria 

para a Constituição, para lei ou para resolução do Poder Legislativo? 

Sendo matéria de lei, cabe lei ordinária ou complementar? 

Foi feito um levantamento exaustivo da legislação existente sobre a matéria? 
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Foi feita uma pesquisa sobre a legislação similar em outras unidades da 

Federação? 

- Impacto da norma proposta 

Quais são os objetivos do novo ato? 

Ele é exequível? 

Foi realizado um estudo de impacto detalhado, a fim de antecipar os efeitos 

favoráveis e desfavoráveis da nova norma? 

Quais são os efeitos prováveis do ato proposto, quantitativa e 

qualitativamente, nos planos social, econômico, cultural, político, ambiental, 

etc.? Foram consultados especialistas em cada área específica? 

A medida proposta impõe despesas ao orçamento do Estado? De onde virão 

os recursos para a aplicação da lei? As normas financeiras e orçamentárias 

do Estado foram atendidas? 

Os benefícios estimados da medida justificam os custos? 

O ato normativo terá repercussões específicas sobre algum segmento ou 

grupo social (uma categoria de servidores públicos ou de consumidores, por 

exemplo), um setor econômico (empresas de determinada dimensão, por 

exemplo) ou uma região do Estado? 

Os setores da sociedade envolvidos com a matéria foram consultados? Esses 

grupos tiveram acesso a informações suficientes para respaldar sua 

avaliação? Como os representantes desses setores avaliam a norma? 

Todos os órgãos e entidades do poder público envolvidos com a norma 

foram consultados? Que avaliação eles fazem da medida proposta? 

Do ponto de vista histórico, como o objeto da norma vem sendo tratado pelo 

poder público? 

Os resultados das consultas foram efetivamente considerados na elaboração 

do ato normativo? Há algum acordo estabelecido em negociação pública? 

Que órgãos, instituições ou autoridades devem assumir a responsabilidade 

pela execução das medidas propostas? Eles detêm de fato competência para 

fazê-lo? Qual a opinião das autoridades encarregadas a respeito da 

possibilidade de execução dessas medidas? 

É necessário o estabelecimento de sanções? 

O prazo estabelecido para a entrada em vigor do ato normativo é suficiente 

para a adoção das medidas necessárias à aplicação da norma? É preciso 

prever algum período de adaptação? 

É necessário fazer um trabalho de monitoramento de execução da norma, 

para avaliar os seus resultados? 

Seria conveniente preparar um procedimento-piloto para a implantação da 

norma, em caráter experimental, antes da sua adoção definitiva? 

- Inserção da norma no ordenamento 

Qual é a legislação existente sobre a matéria? Como ela está organizada? 

Qual a melhor forma de inserir a nova norma no sistema existente? Que 

normas serão afetadas com a entrada em vigor do novo ato? 

É possível a edição de lei modificativa ou é necessária a edição de lei 

autônoma? 
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Em caso de lei modificativa, é necessário reorganizar o texto de normas 

existentes? 

A edição do ato normativo implica a revogação de outras normas? Foi feito 

um levantamento de dispositivos e atos normativos a serem revogados 

expressamente? 

A matéria foi tratada de forma abrangente, de modo a não deixar lacunas? 

Que grau de detalhamento deve ser conferido ao ato normativo? 

Há necessidade de normas de transição entre o regime vigente e o novo? 

As remissões a dispositivos da própria norma e a outros atos normativos 

foram feitas de forma clara e completa? 

As disposições do ato podem ser aplicadas diretamente ou precisam de 

regulamentação? 

- O texto da norma 

O objeto da norma, seu âmbito de aplicação e seus destinatários estão 

definidos com clareza? 

A estruturação do texto, sua divisão em partes e os dispositivos foram 

articulados de forma lógica e coerente? 

Há compatibilidade entre todos os preceitos instituídos? 

Há uniformidade entre as divisões do texto? Há uniformidade entre os 

dispositivos? 

A terminologia adotada é precisa e uniforme ao longo de todo o texto? 

É necessária a introdução de dispositivos que contenham a definição de 

termos utilizados? 

O texto é claro, consistente e de fácil compreensão? 

O texto está padronizado de acordo com as convenções em vigor? (CASTRO 

MF, 2007) 

Conforme se pode perceber no tópico que ora se apresenta, as experiências 

brasileiras relativas à Legística e às avaliações legislativas ainda são bastante tímidas. Assim, 

ressalta-se a necessidade de fomentar a discussão acerca desse tema tanto no nível federal 

quanto nos Estados brasileiros. Para tanto, os principais atores a serem sensibilizados seriam 

os parlamentares, que possuem a função precípua de legislar. Além desses, devem fazer parte 

da construção desse movimento os Poderes Executivo e Judiciário, mesmo que 

particularizados, uma vez que eles também possuem legitimidade para legislar sobre alguns 

aspectos, conforme as competências descritas na Constituição Federal. Tampouco pode-se 

prescindir da participação popular nesse processo, o que pode ser feito por meio de consultas 

populares, audiências públicas, além das participações por meios eletrônicos. Segundo Soares 

(2007), a aproximação entre legislador e cidadão favorece a produção de leis em que haja um 

maior comprometimento desse último por gerar uma co-responsabilidade pela sua efetivação. 

Dessa forma, com a participação de todos os atores envolvidos nesse movimento em prol de 
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uma legislação de melhor qualidade, espera-se que a lei produzida tenha efeitos mais 

próximos do que se poderia considerar como ideal. 
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CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho, conforme apresentado na introdução, foi trazer à 

discussão a Legística e seus instrumentos de aplicação, como maneira de fomentar a reflexão 

a respeito da qualidade das leis hoje produzidas, uma vez que, ao contrário de outros países, 

no Brasil pouco se discute a esse respeito. 

Por meio do levantamento bibliográfico e documental realizado, observou-se 

que o Brasil dispõe de alguns instrumentos que trazem regras para a edição de leis, como as 

Leis Complementares nºs 95, de 1998, e 107, de 2001, cujo âmbito de aplicação fazem parte 

da Legística formal. Ocorre, no entanto, que grande parte dessas regras limitam-se a dispor 

sobre os aspectos formais do texto, o que não garante, por si só, a qualidade da lei produzida. 

Em relação ao Decreto nº 4.176, de 2002, que regulamentou a técnica legislativa para as 

proposições de iniciativa do Poder Executivo, apesar da tentativa de atuar também no âmbito 

da Legística material, quando apresentou uma check-list com questões a serem avaliadas antes 

da edição de suas normas, a utilização desse instrumento, conforme salientado no tópico 

1.3.2, parece ser ainda tímida, pela extensão e nível de detalhamento do questionário, o que 

dificulta sua aplicação. 

Ainda no âmbito da Legística formal, existem outras iniciativas no Brasil. 

Experiências como o e-democracia e o LexML, este último desenvolvido em parceria com 

diversos órgãos, são positivas como forma de elaboração, divulgação e pesquisa do que é 

produzido no Legislativo brasileiro. No caso do e-democracia, a experiência vai mais além, 

por permitir a participação do cidadão nas discussões sobre o que está sendo produzido no 

Brasil. Além disso, pode-se citar também o Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis, em 

funcionamento na Câmara dos Deputados, que, apesar de ter sido criado há mais de dez anos 

e em que pese o trabalho sério realizado, especialmente entre os anos de 2007 e 2008, ainda 

não teve nenhum de seus projetos de consolidação aprovados pelo Congresso Nacional. 

Conforme as experiências citadas, é possível perceber que o Brasil já dispõe de 

alguns meios que certamente ajudam na produção das normas. Falta, no entanto, orquestrar os 

instrumentos e experiências e ampliar a discussão acerca da qualidade da lei, especialmente 

quanto à elaboração das normas, etapa realizada antes da redação do texto propriamente dito, 
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conforme estabelece a Legística material, o que pode ser feito, inclusive, com a utilização de 

avaliações legislativas. Sem a reflexão do Congresso Nacional sobre a qualidade da sua 

produção legislativa, as Casas Legislativas continuarão a fazê-lo de forma menos 

sistematizada, o que pode gerar, entre outras coisas, insegurança jurídica. 

Por fim, é importante registrar que, apesar de forma ainda pouco sistematizada, 

a Câmara dos Deputados vem dando os primeiros passos em direção a essa discussão. 

Primeiramente por ter criado, em 2009, o Grupo de Pesquisa e Extensão (GPE) Legística e 

seu Papel na Melhoria da Qualidade da Legislação, com os objetivos de apresentar a teoria 

básica que fundamenta a legística; mapear as principais práticas legislativas na Câmara dos 

Deputados que podem afetar a qualidade legislativa; promover o levantamento do objeto de 

pesquisa no campo da legística, especificamente no que se refere ao Poder Legislativo e de 

sua relação com os Poderes Executivo e Judiciário; avaliar as possibilidades de pesquisa dos 

problemas relativos ao ordenamento jurídico; apontar tendências à melhoria do acesso à 

legislação, à sua compreensão, à otimização dos canais de comunicação com a sociedade civil 

e setor produtivo. Além dessa iniciativa, cabe salientar também a realização do seminário 

“Legística: por uma lei próxima ao cidadão”, nos dias 16 e 17 de novembro de 2009, cuja 

conclusão evidenciou a necessidade de se discutir o tema com mais frequência e passar a 

introduzir métodos e técnicas que possam favorecer a edição de normas de boa qualidade. 

Ressalte-se ainda a atuação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais na discussão sobre a qualidade legislativa. Conforme apresentado no item 3.5, a 

Legística ganhou destaque no portal da Internet, com links para os textos discutidos durante o 

Congresso Internacional de Legística - Qualidade da lei e desenvolvimento, realizado em 

Belo Horizonte no período de 10 a 12 de setembro de 2007. Essa experiência poderá melhorar 

a qualidade da lei produzida no Estado e também influenciará positivamente as demais Casas 

Legislativas do País. 

Dessa forma, levando em consideração a atuação parlamentar, o processo 

legislativo brasileiro e as forças alheias que atuam nesse processo, a forma de pensar dos 

órgãos legislativos precisa ser impulsionada a refletir sobre a qualidade da legislação 

produzida. Fica, assim, o convite para a ampliação das discussões acerca da Legística, uma 

vez que a pesquisa apresentada não tem a pretensão de esgotar o estudo do tema. 
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Como forma de contribuir com possíveis trabalhos que possam utilizar-se deste 

como ponto de partida para novas investigações, sugerem-se, por fim, alguns tópicos que 

necessitam de um estudo mais aprofundado e que poderiam ajudar a trazer a Legística para a 

pauta de discussões no Legislativo brasileiro: 

AVALIAÇÕES LEGISLATIVAS 

- Estudo comparativo da utilização das avaliações legislativas nos 

países europeus; 

- Possibilidade de incorporação das avaliações legislativas na produção 

de normas no Brasil; 

- Instrumentos para aplicação das avaliações legislativas. 

LEGÍSTICA ORGANIZATIVA 

- Estudo comparativo entre os países que apresentam o sistema de 

gestão da Legística de forma não institucional e os que operam pela gestão 

institucional; 

- Vantagens e desvantagens da criação de uma estrutura organizativa 

auxiliar própria para que se possa produzir normas com base nos princípios da 

Legística. 
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ANEXO I 

Anexo I do Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002 – Questões que devem ser 

analisadas na elaboração de atos normativos no âmbito do Poder Executivo 

1. Deve ser tomada alguma providência? 

1.1. Qual o objetivo pretendido? 

1.2. Quais as razões que determinaram a iniciativa? 

1.3. Neste momento, como se apresenta a situação no plano fático e no plano jurídico? 

1.4. Que falhas ou distorções foram identificadas? 

1.5. Que repercussões tem o problema que se apresenta no âmbito da economia, da ciência, da técnica e 

da jurisprudência? 

1.6. Qual é o conjunto de destinatários alcançados pelo problema, e qual o número de casos a resolver? 

1.7. O que poderá acontecer se nada for feito? (Exemplo: o problema tornar-se-á mais grave? 

Permanecerá estável? Poderá ser superado pela própria dinâmica social, sem a intervenção do Estado? 

Com que conseqüências?) 

2. Quais as alternativas disponíveis? 

2.1. Qual foi o resultado da análise do problema? Onde se situam as causas do problema? Sobre quais 

causas pode incidir a ação que se pretende executar? 

2.2. Quais os instrumentos da ação que parecem adequados para alcançar os objetivos pretendidos, no 

todo ou em parte? (Exemplo: medidas destinadas à aplicação e execução de dispositivos já existentes; 

trabalhos junto à opinião pública; amplo entendimento; acordos; investimentos; programas de incentivo; 

auxílio para que os próprios destinatários alcançados pelo problema envidem esforços que contribuam 

para sua resolução; instauração de processo judicial com vistas à resolução do problema.) 

2.3. Quais os instrumentos de ação que parecem adequados, considerando-se os seguintes aspectos: 

 desgaste e encargos para os cidadãos e a economia; 

 eficácia (precisão, grau de probabilidade de consecução do objetivo pretendido); 

 custos e despesas para o orçamento público; 

 efeitos sobre o ordenamento jurídico e sobre metas já estabelecidas; 

 efeitos colaterais e outras conseqüências; 

 entendimento e aceitação por parte dos interessados e dos responsáveis pela execução; 

 possibilidade de impugnação no Judiciário. 

3. Deve a União tomar alguma providência? Dispõe ela de competência constitucional ou legal para fazê-lo? 

3.1. Trata-se de competência privativa? 
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3.2. Tem-se caso de competência concorrente?  

3.3. Na hipótese de competência concorrente, está a proposta formulada de modo que assegure a 

competência substancial do Estado-membro? 

3.4. A proposta não apresenta formulação extremamente detalhada que acaba por exaurir a competência 

estadual? 

3.5. A matéria é de fato de iniciativa do Poder Executivo? Ou estaria ela afeta à iniciativa exclusiva do 

Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores ou do Procurador-Geral da República? 

4. Deve ser proposta edição de lei? 

4.1. A matéria a ser regulada está submetida ao princípio da reserva legal? 

4.2. Por que deve a matéria ser regulada pelo Congresso Nacional? 

4.3. Se não for o caso de se propor edição de lei, deve a matéria ser disciplinada por decreto? Por que não 

seria suficiente portaria? 

4.4. Existe fundamento legal suficiente para a edição de ato normativo secundário? Qual? 

4.5. Destina-se a regra a atingir objetivo previsto na Constituição? 

4.6. A disciplina proposta é adequada para consecução dos fins pretendidos? 

4.7. A regra proposta é necessária ou seria suficiente fórmula menos gravosa? 

4.8. A disciplina proposta não produz resultados intoleráveis ou insuportáveis para o destinatário? 

5. Deve a lei ter prazo de vigência limitado? 

5.1. É a lei necessária apenas por período limitado? 

5.2. Não seria o caso de editar-se lei temporária? 

6. Deve ser editada medida provisória? 

6.1. Em se tratando de proposta de medida provisória, há justificativas plausíveis para a sua edição? 

6.2. O que acontecerá se nada for feito? A proposta não poderia ser submetida ao Congresso em regime 

de urgência?  

6.3. Trata-se de matéria que pode ser objeto de medida provisória, tendo em vista as vedações do § 1º do 

art. 62 da Constituição? 

6.4. A medida provisória estaria regulamentando artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada 

por meio de emenda constitucional promulgada a partir de 1o de janeiro de 1995 e até 11 de setembro de 

2001 (art. 246 da Constituição)? 

6.5. Estão caracterizadas a relevância e a urgência necessárias para ser editada medida provisória? 

7. Deve ser tomada alguma providência neste momento? 
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7.1. Quais as situações-problema e os outros contextos correlatos que devem ainda ser considerados e 

pesquisados? Por que, então, deve ser tomada alguma providência neste momento? 

7.2. Por que não podem ser aguardadas outras alterações necessárias, que se possam prever, para que 

sejam contempladas em um mesmo ato normativo? 

8. A densidade que se pretende conferir ao ato normativo é a apropriada? 

8.1. O projeto de ato normativo está isento de disposições programáticas? 

8.2. É possível e conveniente que a densidade da norma (diferenciação e detalhamento) seja flexibilizada 

por fórmulas genéricas (tipificação e utilização de conceitos jurídicos indeterminados ou atribuição de 

competência discricionária)? 

8.3. Podem os detalhes ou eventuais alterações ser confiados ao poder regulamentador do Estado ou da 

União? 

8.4. A matéria já não teria sido regulada em outras disposições de hierarquia superior (regras redundantes 

que poderiam ser evitadas)? Por exemplo, em: 

 tratado aprovado pelo Congresso Nacional;  

 lei federal (em relação a regulamento);  

 regulamento (em relação a portaria).  

8.5. Quais as regras já existentes que serão afetadas pela disposição pretendida? São regras dispensáveis? 

9. As regras propostas afetam direitos fundamentais? As regras propostas afetam garantias constitucionais? 

9.1. Os direitos de liberdade podem ser afetados? 

 Direitos fundamentais especiais podem ser afetados?  

 Qual é o âmbito de proteção do direito fundamental afetado?  

 âmbito de proteção sofre restrição?  

 A proposta preserva o núcleo essencial dos direitos fundamentais afetados?  

 Cuida-se de direito individual submetido a simples reserva legal?  

 Cuida-se de direito individual submetido a reserva legal qualificada?  

 Qual seria o outro fundamento constitucional para a aprovação da lei (exemplo: regulação de 

colisão de direitos)?  

 A proposta não abusa de formulações genéricas (conceitos jurídicos indeterminados)?  

 A fórmula proposta não se afigura extremamente casuística?  

 Observou-se o princípio da proporcionalidade ou do devido processo legal substantivo?  

 Pode o cidadão prever e aferir as limitações ou encargos que lhe poderão advir?  
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 As normas previstas preservam o direito ao contraditório e à ampla defesa no processo judicial 

e administrativo?  

9.2. Os direitos de igualdade foram afetados? 

 Observaram-se os direitos de igualdade especiais (proibição absoluta de diferenciação)?  

 princípio geral de igualdade foi observado?  

 Quais são os pares de comparação?  

 Os iguais foram tratados de forma igual e os desiguais de forma desigual?  

 Existem razões que justifiquem as diferenças decorrentes ou da natureza das coisas ou de 

outros fundamentos de índole objetiva?  

 As diferenças existentes justificam o tratamento diferenciado? Os pontos em comum legitimam 

o tratamento igualitário?  

9.3. A proposta pode afetar situações consolidadas? Há ameaça de ruptura ao princípio de segurança 

jurídica? 

 Observou-se o princípio que determina a preservação de direito adquirido?  

 A proposta pode afetar o ato jurídico perfeito?  

 A proposta contém possível afronta à coisa julgada?  

 Trata-se de situação jurídica suscetível de mudança (institutos jurídicos, situações estatutárias, 

garantias institucionais)?  

 Não seria recomendável a adoção de cláusula de transição entre o regime vigente e o regime 

proposto?  

9.4. Trata-se de norma de caráter penal? 

 A pena proposta é compatível com outras figuras penais existentes no ordenamento jurídico?  

 Tem-se agravamento ou melhoria da situação do destinatário da norma?  

 Trata-se de pena mais grave?  

 Trata-se de norma que propicia a despenalização da conduta?  

 Eleva-se o prazo de prescrição do crime?  

 A proposta ressalva expressamente a aplicação da lei nova somente aos fatos supervenientes a 

partir de sua entrada em vigor?  

9.5. Pretende-se instituir ou aumentar tributo? Qual é o fundamento constitucional? 

 A lei não afeta fatos geradores ocorridos antes de sua vigência (lei retroativa)?  

 A cobrança de tributos vai-se realizar no mesmo exercício financeiro da publicação da lei?  
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 princípio da imunidade recíproca está sendo observado?  

 As demais imunidades tributárias foram observadas?  

 projeto que institui contribuição social contém disposição que assegura o princípio da 

anterioridade especial (cobrança apenas após noventa dias a contar da publicação)?  

 tributo que se pretende instituir não tem caráter confiscatório?  

 Em se tratando de taxa, cuida-se de exação a ser cobrada em razão do exercício de poder de 

polícia ou da prestação de serviço público específico e divisível prestados ou postos à 

disposição do contribuinte? Há equivalência razoável entre o custo da atividade estatal e a 

prestação cobrada?  

10. O ato normativo corresponde às expectativas dos cidadãos e é inteligível para todos? 

10.1. O ato normativo proposto será entendido e aceito pelos cidadãos? 

10.2. As limitações à liberdade individual e demais restrições impostas são indispensáveis? Por exemplo: 

 proibições, necessidades de autorizações;  

 comparecimento obrigatório perante autoridade;  

 indispensabilidade de requerimento;  

 dever de prestar informações;  

 imposição de multas e penas;  

 outras sanções.  

10.3. Podem as medidas restritivas ser substituídas por outras? 

10.4. Em que medida os requisitos necessários à formulação de pedidos perante autoridades poderia ser 

reduzido a um mínimo aceitável? 

10.5. Podem os destinatários da norma entender o vocabulário utilizado, a organização e a extensão das 

frases e das disposições, a sistemática, a lógica e a abstração? 

11. O ato normativo é exeqüível? 

11.1. Por que não se renuncia a um novo sistema de controle por parte da administração? 

11.2. As disposições podem ser aplicadas diretamente? 

11.3. Podem as disposições administrativas que estabelecem normas de conduta ou proíbem 

determinadas práticas ser aplicadas com os meios existentes? 

11.4. É necessário incluir disposições sobre proteção jurídica? Por que as disposições gerais não são 

suficientes? 

11.5. Por que não podem ser dispensadas: 

 as regras sobre competência e organização?  
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 a criação de novos órgãos e comissões consultivas?  

 a intervenção da autoridade?  

 exigências relativas à elaboração de relatórios?  

 outras exigências burocráticas?  

11.6. Quais órgãos ou instituições que devem assumir a responsabilidade pela execução das medidas? 

11.7. Com que conflitos de interesse pode-se prever que o executor das medidas ver-se-á confrontado? 

11.8. Dispõe o executor das medidas da necessária discricionariedade? 

11.9. Qual é a opinião das autoridades incumbidas de executar as medidas quanto à clareza dos objetivos 

pretendidos e à possibilidade de sua execução? 

11.10. A regra pretendida foi submetida a testes sobre a possibilidade de sua execução com a participação 

das autoridades encarregadas de aplicá-la? Por que não? A que conclusão se chegou? 

12.  Existe uma relação equilibrada entre custos e benefícios? 

12.1. Qual o ônus a ser imposto aos destinatários da norma (calcular ou, ao menos, avaliar a dimensão 

desses custos)? 

12.2. Podem os destinatários da norma, em particular as pequenas e médias empresas, suportar esses 

custos adicionais? 

12.3. As medidas pretendidas impõem despesas adicionais ao orçamento da União, dos Estados e dos 

Municípios? Quais as possibilidades existentes para enfrentarem esses custos adicionais? 

12.4. Procedeu-se à análise da relação custo-benefício? A que conclusão se chegou? 

12.5. De que forma serão avaliados a eficácia, o desgaste e os eventuais efeitos colaterais do novo ato 

normativo após sua entrada em vigor? 
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ANEXO II 

Resolução do Conselho de Ministros nº 63, de 2006 (Portugal) 

1 - O XVII Governo Constitucional está firmemente empenhado na concretização de todos os 

pressupostos, exigências e condições que permitam legislar melhor - com mais justificação, adequação e 

qualidade dos actos normativos, com mais preocupação pela simplificação e transparência dos procedimentos, de 

forma a desburocratizar o Estado e a facilitar a vida dos cidadãos e das empresas num ambiente amigo da 

concretização eficiente dos direitos e dos interesses legítimos.  

2 - A concretização das orientações acima referidas projecta-se inteiramente em linha com as 

recomendações da União Europeia e de organizações internacionais a que Portugal está associado, no âmbito das 

iniciativas da chamada Better Regulation.  

3 - Tal preocupação de consonância não dispensa, antes exige, uma maior intervenção da 

posição portuguesa nos procedimentos de elaboração do direito comunitário, de modo a contribuir para 

contrariar, junto das instituições da União Europeia, excessivas tendências regulamentatórias.  

4 - Igualmente relevante é a aposta na desmaterialização de procedimentos, com recurso às 

novas tecnologias de informação e comunicação, factor decisivo de modernização e simplificação da aprovação 

e publicação de leis e regulamentos, e servindo as finalidades de aproximação aos cidadãos, bem como de 

redução de custos financeiros e ambientais.  

5 - No específico contexto das orientações de desmaterialização, merece destaque:  

a) O recurso às tecnologias de informação e conhecimento de forma a assegurar, 

nomeadamente com utilização da assinatura electrónica qualificada em condições de plena segurança e 

fiabilidade, garantidas no âmbito do Sistema de Certificação Electrónica do Estado - Infra-Estrutura de Chaves 

Públicas, a desmaterialização do procedimento legislativo, particularmente no que se refere aos actos de 

assinatura, promulgação, referenda e publicação dos diplomas;  

b) A disponibilização do Diário da República, devidamente reformado, simplificado e editado 

dominantemente em versão electrónica de acesso universal e gratuito, de forma a facilitar a consulta por parte 

dos utilizadores com redução substancial de encargos financeiros associados à publicação em suporte papel;  

c) A valorização em regime de interoperabilidade com o Diário da República da base de dados 

jurídica Digesto - Sistema Integrado para o Tratamento da Informação Jurídica, acessível por assinatura.  

6 - No domínio da redução de custos financeiros, e apenas por efeito da reforma do Diário da 

República, estima-se a seguinte poupança:  

a) 3 milhões de euros nos custos finais de publicação; 

b) Perto de 1 milhão de euros em resultado da transmissão electrónica obrigatória de todos os 

actos a publicar;  

c) Diminuição de encargos com recursos humanos e materiais envolvidos no conjunto das 

actividades tradicionais de publicação.  
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7 - Ainda em relação ao número anterior, no que respeita aos custos ambientais, é possível 

identificar uma redução de 1400 t de papel por ano, equivalente a cerca de 28 000 eucaliptos com 10 anos, além 

do inestimável contributo ambiental resultante da não utilização de produtos químicos na impressão e de 

plásticos nas operações de embalagem.  

8 - No contexto da modernização tecnológica e da simplificação de procedimentos, prefigura-

se ainda a definição de um conjunto de medidas que, no quadro do Programa Legislar Melhor, objecto da 

presente resolução, permitam:  

a) A avaliação prévia e a avaliação sucessiva do impacto dos actos normativos, nomeadamente 

com a aplicação de testes de avaliação do impacto dos actos normativos do Governo, designadamente o teste 

Simplex de avaliação prévia de encargos administrativos, numa perspectiva de facilitação da vida dos cidadãos e 

das empresas, de controlo e de diminuição de custos, de desburocratização, de transparência, de valorização do 

princípio da responsabilidade tanto no sector público como no sector privado;  

b) O controlo da qualidade da produção normativa, com a implementação, para além do teste 

Simplex, dos seguintes procedimentos:  

i) Fundamentação devida da decisão de legislar, para o cumprimento dos objectivos do 

Programa do Governo e tendo em conta critérios de necessidade, de eficiência e de simplificação, exercida pelo 

membro do Governo competente em razão da matéria;  

ii) Racionalização da utilização da forma dos actos normativos do Governo; 

iii) Subordinação dos trabalhos normativos a regras legísticas constantes do Guia Prático para a 

Elaboração dos Actos Normativos do Governo, os quais devem ser desenvolvidos por técnicos e especialistas 

devidamente formados em legística e em sintonia com as regras do Guia Prático;  

iv) Reformulação do regime das consultas e negociações legalmente obrigatórias na fase de 

elaboração dos diplomas;  

v) Introdução de procedimentos que viabilizem modalidades de consulta pública alargada num 

quadro de valorização da cidadania e de promoção da participação democrática, com recurso à Internet;  

c) A maior eficácia das normas jurídicas, com destaque para os aspectos relacionados com a 

transposição de actos comunitários e com a regulamentação dos actos legislativos, cuja efectivação será 

assegurada com recurso a mecanismos automatizados de controlo;  

d) A simplificação dos actos normativos, através de mecanismos de consolidação, compilação 

e codificação.  

9 - O referido teste Simplex reflecte as recomendações e conclusões de diversos estudos 

nacionais e internacionais sobre a qualidade dos actos normativos e a simplificação legislativa e tem por base as 

experiências europeias mais avançadas em matéria de controlo dos encargos administrativos.  

Introduz-se, inovatoriamente, no sistema da produção dos actos normativos do Governo, um 

mecanismo de avaliação do impacto para os cidadãos, para as empresas e outros agentes, do cumprimento de 

formalidades administrativas, de obrigações de prestação de informações e da sujeição a ónus ou encargos, de 
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origem legal ou regulamentar, ligados à prática de actos ou ao exercício de direitos e de actividades, que visa 

promover a melhoria da qualidade da legislação, nomeadamente na vertente da simplificação preventiva.  

O teste envolve ainda uma avaliação das iniciativas normativas de acordo com as prioridades e 

boas práticas da administração electrónica, designadamente no respeitante à desmaterialização de procedimentos 

e de formulários ou partilha de informação, bem como um controlo das implicações sistémicas das iniciativas 

legislativas, na perspectiva da racionalização e consolidação normativas.  

10 - Finalmente, no plano organizativo, prevê-se a melhor estruturação, junto da Presidência do 

Conselho de Ministros, de uma unidade que compreenda o conjunto de funções necessárias à boa acção 

governativa no processo de produção de normas, desenvolvendo tarefas técnicas de apoio ao procedimento 

legislativo e ao Conselho de Ministros.  

11 - A presente resolução, que aprova o Programa Legislar Melhor, insere-se no esforço global 

do XVII Governo Constitucional dirigido à simplificação e desburocratização, constante do Programa Simplex 

2006, que se traduz numa aposta de modernidade, com vista a facilitar a vida dos cidadãos e a reforçar o 

dinamismo das actividades económicas.  

Importa igualmente assinalar o valioso contributo dado pela comissão técnica que preparou o 

Programa Estratégico para a Qualidade e Eficiência dos Actos Normativos do Governo, criado pelo despacho n.º 

12017/2003, de 15 de Abril, e cujos trabalhos foram prorrogados pelo despacho n.º 26748/2005, de 19 de 

Dezembro.  

Assim: 

Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:  

Aprovar o Programa Legislar Melhor, objecto da presente resolução, de forma a implementar 

um conjunto de iniciativas em matéria de qualidade e eficiência dos actos normativos do Governo que 

estabeleçam parâmetros de exigência para o procedimento legislativo, em linha com as recomendações da União 

Europeia e de organizações internacionais a que Portugal está associado, e que incidem, em especial, nas 

seguintes áreas de intervenção:  

1 - Desmaterialização do procedimento legislativo, mediante o recurso às tecnologias de 

informação e do conhecimento, de forma a assegurar a sua simplificação, celeridade, acessibilidade e 

visibilidade, de acordo com as seguintes medidas:  

a) Desmaterialização dos actos do procedimento legislativo relativos à assinatura, 

promulgação, referenda e publicação de diplomas, com recurso à implementação da assinatura electrónica 

qualificada, em condições de plena segurança e fiabilidade, no âmbito do Sistema de Certificação Electrónica do 

Estado - Infra-Estrutura de Chaves Públicas;  

b) Celebração de convénio adequado a associar ao processo de desmaterialização o conjunto 

dos órgãos de soberania com intervenção no procedimento legislativo, no integral respeito pelo princípio da 

separação e interdependência de poderes.  

2 - Reforma do Diário da República conducente à: 
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a) Concessão de valor legal, para todos os efeitos, à sua edição electrónica, para que o novo 

modelo, uma vez revista a Lei n.º 74/98, de 11 de Novembro, sobre publicação, identificação e formulário dos 

diplomas, e aprovado o decreto-lei que estabeleça como serviço público o acesso universal e gratuito ao Diário 

da República e as demais condições da sua utilização, possa entrar em vigor a partir de 1 de Julho de 2006;  

b) Progressiva limitação da publicação em papel ao estritamente necessário para assegurar o 

arquivo público e assinaturas particulares subscritas a custo real, com inerente redução de encargos financeiros e 

ambientais, por forma à conclusão dos processos de desmaterialização a partir de 1 de Janeiro de 2007;  

c) Conversão de todas as distribuições gratuitas em suporte de papel, decorrentes da lei, em 

distribuições que permitam o acesso gratuito à edição electrónica;  

d) Racionalização e simplificação das regras de publicação dos actos nas diferentes séries, 

prevendo-se a fusão das partes A e B na 1.ª série, o reordenamento da 2.ª série e a extinção da 3.ª série, a partir 

de 1 de Julho de 2006;  

e) Identificação dos sítios da Internet destinados à publicitação oficial sectorial ou 

especializada de determinadas categorias de actos sujeitos a divulgação obrigatória;  

f) Obrigatoriedade do envio por suporte electrónico de todos os actos sujeitos a publicação no 

Diário da República e demais documentação conexa, nos termos de formulários electrónicos a aprovar pela 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., a partir de 1 de Julho de 2006.  

3 - Modernização e abertura das formas de acesso ao direito pelos cidadãos, através das 

seguintes medidas:  

a) Acesso universal e gratuito pelo cidadão ao Diário da República Electrónico, com 

possibilidade de pesquisa, de impressão e de arquivo, a partir de 1 de Julho de 2006;  

b) Facilitação do acesso a terminais que disponibilizem o Diário da República, designadamente 

nas bibliotecas públicas, nas autarquias locais, nas lojas do cidadão e nos serviços de atendimento postal;  

c) Divulgação da legislação sectorial relevante, de forma organizada e sem restrições, nos sítios 

na Internet dos ministérios, bem como dos serviços e organismos neles integrados;  

d) Articulação entre o acesso ao Diário da República Electrónico e à base de dados jurídica 

Digesto, de forma a melhorar e maximizar, no âmbito de serviço de assinatura, através de sistema de pesquisa 

avançada, a qualidade da informação jurídica disponibilizada ao cidadão, a partir de 15 de Setembro de 2006;  

e) Desenvolvimento da base de dados jurídica Digesto por forma que, em cumprimento do 

disposto na alínea anterior, se possa assegurar a conexão progressiva e a interoperabilidade com outras bases de 

dados jurídicas existentes na Administração Pública e, por esta via, tornar acessíveis os respectivos conteúdos 

integrados através da assinatura do Diário da República Electrónico na modalidade de serviço não gratuito;  

f) Orientação sobre a identificação dos conteúdos disponíveis no sítio do Diário da República 

Electrónico e nas séries editadas, por despacho do membro do Governo com responsabilidade sobre o Diário da 

República, salvaguardando o directamente disposto na lei;  



77 

g) Definição do preço da assinatura do Diário da República Electrónico, no que se refere ao 

serviço não gratuito, por despacho conjunto dos membros do Governo com responsabilidade sobre o Diário da 

República e com a tutela financeira sobre a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., no qual se estabelecem 

ainda os critérios para a repartição dos encargos e receitas entre as entidades e serviços intervenientes, 

particularmente a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., e a base de dados jurídica Digesto.  

4 - No âmbito da avaliação do impacto dos actos normativos, tendo em vista a simplificação da 

vida dos cidadãos e das empresas, a eliminação de procedimentos burocratizados, a transparência, a 

responsabilidade e o controlo e a diminuição de custos nos sectores público e privado, são adoptadas medidas de 

avaliação prévia e de avaliação sucessiva do impacto dos actos normativos:  

4.1 - No domínio da avaliação prévia do impacto dos actos normativos, são adoptadas as 

seguintes medidas:  

a) Fundamentação devida da decisão de legislar, para o cumprimento dos objectivos do 

Programa do Governo e tendo em conta critérios de necessidade, de eficiência e de simplificação, exercida pelo 

membro do Governo competente em razão da matéria;  

b) Obrigatoriedade da avaliação prévia do impacto dos principais actos normativos, com base 

em modelos adequados de questionário, nomeadamente o teste Simplex que acompanha o processo e cujas 

conclusões são integradas na nota justificativa de cada diploma;  

c) Actualização das regras procedimentais que devem ser observadas no procedimento 

legislativo, mediante revisão do Regimento do Conselho de Ministros, que passa a integrar, em anexo, o modelo 

tipo do teste Simplex e a prever a possibilidade de utilização de outros tipos de teste de avaliação do impacto dos 

actos normativos do Governo.  

4.2 - No domínio da avaliação sucessiva do impacto dos actos normativos, é adoptada a 

possibilidade de se desencadearem modalidades de avaliação sucessiva dos actos normativos, nomeadamente 

com recurso a formas diversificadas de avaliação de impacto, com a cooperação de organismos públicos, 

estabelecimentos de ensino superior e organizações da sociedade civil.  

5 - No quadro do controlo da qualidade da produção normativa do Governo, são adoptadas as 

seguintes medidas:  

5.1 - Em matéria de técnica normativa: 

a) Actualização das regras de legística a observar pelos gabinetes ministeriais e pelos serviços e 

organismos da Administração Pública na elaboração de actos normativos, constantes do anexo ao Regimento do 

Conselho de Ministros;  

b) Edição do Guia Prático para a Elaboração dos Actos Normativos do Governo, disponível em 

sítio na Internet de acesso público, susceptível de actualização permanente, como instrumento de referência para 

a concepção, redacção e escolha da forma dos actos normativos, o qual pode incluir também regras para o 

preenchimento dos testes de avaliação do impacto dos actos normativos, designadamente através de indicações 

técnicas para o respectivo exercício de avaliação;  
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c) Criação de rede de pontos focais, ao nível dos gabinetes ministeriais, com vista à 

harmonização de regras e procedimentos na preparação e concepção de actos normativos;  

d) Adopção de programas regulares de formação de técnicos e especialistas em legística e em 

ciência da legislação.  

5.2 - Em matéria de audição de entidades públicas e privadas: 

a) Introdução da possibilidade de novos procedimentos de audição aberta, aptos a promover a 

participação efectiva dos cidadãos na formação das leis e a valorizar os contributos daí resultantes, 

designadamente através da utilização das novas tecnologias de informação e com recurso ao portal do Governo;  

b) Reformulação do regime das consultas e negociações obrigatórias na fase de elaboração dos 

diplomas, acompanhado da elaboração de um código de boas práticas que estabeleça padrões comuns no 

envolvimento de entidades públicas e privadas na decisão de legislar.  

6 - No âmbito do controlo da eficácia das normas jurídicas, são adoptadas as seguintes 

medidas:  

6.1 - Monitorização automatizada, com recurso a sistema electrónico, da actividade de 

regulamentação administrativa dos actos legislativos, de forma a controlar o cumprimento das imposições legais 

de regulamentação.  

6.2 - Nos aspectos relacionados com a transposição e adaptação ao ordenamento jurídico 

interno de actos comunitários:  

a) Designação, nos termos da lei, de um conselheiro técnico, no quadro especializado da 

Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia (Reper), responsável pela avaliação dos custos e 

benefícios da legislação comunitária a aprovar, com vista a assegurar a qualidade e a racionalidade da mesma;  

b) Monitorização da transposição atempada das directivas, num quadro de estreita articulação 

entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Presidência do Conselho de Ministros.  

6.3 - Em matéria de participação nos esforços das organizações internacionais dirigidos às 

políticas públicas de melhor regulamentação, acompanhamento, em especial, pela Presidência do Conselho de 

Ministros, dos trabalhos desenvolvidos:  

a) Pelas instituições comunitárias, em especial pela Comissão Europeia no âmbito do grupo de 

peritos de alto nível criado pela Decisão da Comissão Europeia de 28 de Fevereiro de 2006;  

b) Pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), no domínio 

da chamada Better Regulation;  

c) Por outras iniciativas relevantes, a nível internacional, levadas a cabo por outras entidades a 

que Portugal esteja associado.  

7 - Em matéria de simplificação dos actos normativos, devem ser adoptadas as seguintes 

medidas de consolidação, compilação e codificação:  

a) Republicação das leis e dos regulamentos em caso de modificação substancial;  
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b) Identificação, tão exaustiva quanto possível, das disposições revogadas; 

c) Rastreio, sistematização ou fusão de actos que incidam sobre matérias idênticas, análogas ou 

conexas;  

d) Compilação dos textos legais e regulamentares em vigor, bem como a sua actualização 

periódica e disponibilização pública em base de dados.  

8 - No plano organizativo, e no quadro do Programa de Reestruturação da Administração 

Central do Estado (PRACE), são desenvolvidas, na Presidência do Conselho de Ministros, as estruturas técnicas 

indispensáveis ao bom funcionamento do centro do Governo, nomeadamente no que diz respeito ao 

procedimento de produção de normas, aí se destacando as unidades Centro de Gestão da Rede Informática do 

Governo (Ceger) e Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros (Cejur), que integrará, além das 

valências que a lei actualmente já lhe atribui, o Digesto, as funções PCMLex e a Unidade de Diplomas, a 

transferir da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, e ao qual, para além das áreas da 

parecerística e do contencioso, são imputadas, no apoio ao procedimento legislativo, incumbências nas áreas da 

formação, estudo, análise e elaboração de projectos e de avaliação regular do funcionamento do sistema de 

avaliação do impacto dos actos normativos.  

9 - No quadro da presente resolução incumbe ao Secretário de Estado da Presidência do 

Conselho de Ministros articular todas as diligências necessárias à sua plena realização e, em particular, ao 

Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento assegurar, com a cooperação do Instituto de Informática, I. P., as 

medidas indispensáveis à plena operacionalização tecnológica da base de dados jurídica Digesto.  

10 - Para efeitos do cumprimento do disposto na presente resolução são imediatamente 

adoptados os seguintes actos:  

a) Decreto-lei que cria o Sistema de Certificação Electrónica do Estado - Infra-Estrutura de 

Chaves Públicas (SCEE), previsto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 171/2005, de 3 de Novembro, e 

que atribui à Autoridade Nacional de Segurança as competências de autoridade credenciadora relativas ao SCEE;  

b) Decreto-lei que altera a Lei Orgânica do Centro de Gestão da Rede Informática do Governo 

(Ceger), adaptando-a ao SCEE;  

c) Minuta de proposta de convénio a celebrar entre os órgãos de soberania intervenientes no 

procedimento legislativo destinada à sua desmaterialização;  

d) Proposta de lei de alteração à Lei n.º 74/98, de 11 de Novembro, sobre publicação, 

identificação e formulário dos diplomas, nomeadamente para efeitos de concretização da reforma do Diário da 

República;  

e) Decreto-lei que estabelece como serviço público o acesso universal e gratuito ao Diário da 

República e as demais condições da sua utilização;  

f) Resolução do Conselho de Ministros que altera o Regimento do Conselho de Ministros, com 

inclusão em anexo de modelo de teste Simplex.  
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11 - Para efeitos do cumprimento do disposto na presente resolução e em consonância com as 

orientações constantes da resolução do Conselho de Ministros que aprovou o Programa de Reestruturação da 

Administração Central do Estado (PRACE), são ainda adoptados no prazo máximo de 120 dias os seguintes 

actos:  

a) Decreto-lei que altera a Lei Orgânica da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de 

Ministros;  

b) Decreto-lei que altera a Lei Orgânica do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de 

Ministros (Cejur);  

c) Decreto-lei que regula o novo regime de audições a entidades públicas e privadas.  

12 - Para efeitos do cumprimento do disposto na presente resolução são adoptados no prazo 

máximo de 180 dias os seguintes actos:  

a) Guia Prático para a Elaboração dos Actos Normativos do Governo; 

b) Deliberação do Conselho de Ministros que aprova o código de conduta das audições.  

13 - Os demais actos regulamentares necessários à execução da presente resolução são 

emitidos até 30 de Junho de 2006, com excepção dos actos previstos nas alíneas f) e g) do n.º 3, que são emitidos 

até 15 de Setembro de 2006.  

Presidência do Conselho de Ministros, 4 de Maio de 2006 

O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa 
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APÊNDICE I 

Quadro comparativo entre os textos da Lei Complementar nº 95, de 1998 e do Decreto nº 4.176, de 2002. 

Lei Complementar nº 95, de 1998, com a redação dada pela Lei nº 107, de 2001 Decreto nº 4.176, de 2002 

Art. 3º A lei será estruturada em três partes básicas: 

I - parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação 
do âmbito de aplicação das disposições normativas; 

II - parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas com a 
matéria regulada; 

III - parte final, compreendendo as disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das 
normas de conteúdo substantivo, às disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a 

cláusula de revogação, quando couber. 

Art. 5º O projeto de ato normativo será estruturado em três partes básicas: 

I - parte preliminar, com a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de 
aplicação das disposições normativas; 

II - parte normativa, com as normas que regulam o objeto definido na parte preliminar; e 

III - parte final, com as disposições sobre medidas necessárias à implementação das normas constantes da parte 

normativa, as disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando 
couber. 

Art. 4º A epígrafe, grafada em caracteres maiúsculos, propiciará identificação numérica singular à lei e será 

formada pelo título designativo da espécie normativa, pelo número respectivo e pelo ano de promulgação. 

Art. 22. ........................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................... 

XXIII - a epígrafe, formada pelo título designativo da espécie normativa e pela data de promulgação, é grafada 

em letras maiúsculas, sem negrito, de forma centralizada; 

Art. 5º A ementa será grafada por meio de caracteres que a realcem e explicitará, de modo conciso e sob a 

forma de título, o objeto da lei. 

Art. 6º A ementa explicitará, de modo conciso e sob a forma de título, o objeto do ato normativo. 

Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os 

seguintes princípios: 

I - excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto; 

II - a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou 
conexão; 

III - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o 
conhecimento técnico ou científico da área respectiva; 

IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subseqüente se 

destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa. 

Art. 7º O primeiro artigo do texto do projeto indicará o objeto e o âmbito de aplicação do ato normativo a ser 

editado. 

§ 1º O âmbito de aplicação do ato normativo será estabelecido de forma específica, em conformidade com o 

conhecimento técnico ou científico da área respectiva. 

§ 2º O projeto de ato normativo terá um único objeto, exceto quando se tratar de projeto de codificação. 

§ 3º Os projetos de atos normativos não conterão matéria estranha ao objeto a que visa disciplinar, ou a este não 
vinculado por afinidade, pertinência ou conexão. 

Art. 8º Idêntico assunto não será disciplinado por mais de um projeto de ato normativo da mesma espécie, salvo 

quando um se destinar, por remissão expressa, a complementar o outro, considerado básico. 

Art. 9º Evitar-se-á projeto de ato normativo de caráter independente quando existir em vigor ato normativo que 
trate do mesmo assunto. 

Parágrafo único. Na hipótese do caput será preferível a inclusão dos novos dispositivos no texto do ato 
normativo em vigor. 

Art. 10. Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios: 

I - a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura "Art.", seguida de numeração 

ordinal até o nono e cardinal a partir deste; 

II - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágrafos em incisos, os incisos em alíneas 

e as alíneas em itens; 

III - os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico "§", seguido de numeração ordinal até o nono e 

cardinal a partir deste, utilizando-se, quando existente apenas um, a expressão "parágrafo único" por 
extenso; 

IV - os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas por letras minúsculas e os itens por 

Art. 22. Os textos dos projetos de ato normativo observarão as seguintes regras: 

I - a unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura "Art.", seguida de numeração ordinal até 

o nono e cardinal, acompanhada de ponto, a partir do décimo; 

II - a numeração do artigo é separada do texto por dois espaços em branco, sem traços ou outros sinais; 

III - o texto do artigo inicia-se com letra maiúscula e termina com ponto ou, nos casos em que se 

desdobrar em incisos, com dois-pontos; 

IV - o artigo desdobra-se em parágrafos ou em incisos e o parágrafo, em incisos; 

V - o parágrafo único de artigo é indicado pela expressão "Parágrafo único", seguida de ponto e separada do 
texto normativo por dois espaços em branco; 
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Lei Complementar nº 95, de 1998, com a redação dada pela Lei nº 107, de 2001 Decreto nº 4.176, de 2002 

algarismos arábicos; 

V - o agrupamento de artigos poderá constituir Subseções; o de Subseções, a Seção; o de Seções, o 
Capítulo; o de Capítulos, o Título; o de Títulos, o Livro e o de Livros, a Parte; 

VI - os Capítulos, Títulos, Livros e Partes serão grafados em letras maiúsculas e identificados por 
algarismos romanos, podendo estas últimas desdobrar-se em Parte Geral e Parte Especial ou ser 

subdivididas em partes expressas em numeral ordinal, por extenso; 

VII - as Subseções e Seções serão identificadas em algarismos romanos, grafadas em letras minúsculas e 

postas em negrito ou caracteres que as coloquem em realce; 

VIII - a composição prevista no inciso V poderá também compreender agrupamentos em Disposições 

Preliminares, Gerais, Finais ou Transitórias, conforme necessário. 

VI - os parágrafos de artigo são indicados pelo símbolo "§", seguido de numeração ordinal até o nono e cardinal, 

acompanhada de ponto, a partir do décimo; 

VII - a numeração do parágrafo é separada do texto por dois espaços em branco, sem traços ou outros 

sinais; 

VIII - o texto do parágrafo único e dos parágrafos inicia-se com letra maiúscula e termina com ponto ou, 

nos casos em que se desdobrar em incisos, com dois pontos; 

IX - os incisos são indicados por algarismos romanos seguidos de hífen, o qual é separado do algarismo e do 

texto por um espaço em branco; 

X - o texto do inciso inicia-se com letra minúscula, salvo quando se tratar de nome próprio, e termina 

com: 

a) ponto-e-vírgula; 

b) dois pontos, quando se desdobrar em alíneas; ou 

c) ponto, caso seja o último; 

XI - o inciso desdobra-se em alíneas, indicadas com letra minúscula seguindo o alfabeto e acompanhada de 

parêntese, separado do texto por um espaço em branco; 

XII - o texto da alínea inicia-se com letra minúscula, salvo quando se tratar de nome próprio, e termina 

com: 

a) ponto-e-vírgula; 

b) dois pontos, quando se desdobrar em itens; ou 

c) ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou parágrafo; 

XIII - a alínea desdobra-se em itens, indicados por algarismos arábicos, seguidos de ponto e separados do 

texto por um espaço em branco; 

XIV - o texto do item inicia-se com letra minúscula, salvo quando se tratar de nome próprio, e termina 

com: 

a) ponto-e-vírgula; ou 

b) ponto, caso seja o último e anteceda artigo ou parágrafo; 

XV - o agrupamento de artigos pode constituir subseção; o de subseções, seção; o de seções, capítulo; o de 

capítulos, título; o de títulos, livro; e o de livros, parte; 

XVI - os capítulos, os títulos, os livros e as partes são grafados em letras maiúsculas e identificados por 

algarismos romanos; 

XVII - a parte pode subdividir-se em parte geral e parte especial, ou em partes expressas em numeral ordinal, 

por extenso; 

XVIII - as subseções e seções são indicadas por algarismos romanos, grafadas em letras minúsculas e postas em 

negrito; 

XIX - os agrupamentos referidos no inciso XV podem também ser subdivididos em “Disposições Preliminares”, 

“Disposições Gerais”, “Disposições finais” e “Disposições Transitórias”; 

XX - utiliza-se um espaço simples entre capítulos, seções, artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens; 

................................................................................................................ 

Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, para 
esse propósito, as seguintes normas: 

I - para a obtenção de clareza: 

a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto 

Art. 23.  As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observado o seguinte: 

I - para a obtenção da clareza: 

a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto técnico, 

hipótese em que se pode empregar a nomenclatura própria da área em que se está legislando; 
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técnico, hipótese em que se empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja legislando; 

b) usar frases curtas e concisas; 

c) construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis; 

d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando preferência ao tempo 

presente ou ao futuro simples do presente; 

e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos de caráter estilístico; 

II - para a obtenção de precisão: 

a) articular a linguagem, técnica ou comum, de modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da lei e a 

permitir que seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar à norma; 

b) expressar a idéia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras, evitando o emprego de 

sinonímia com propósito meramente estilístico; 

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao texto; 

d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional, 

evitando o uso de expressões locais ou regionais; 

e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado o princípio de que a primeira referência no texto seja 

acompanhada de explicitação de seu significado; 

f) grafar por extenso quaisquer referências a números e percentuais, exceto data, número de lei e nos casos 

em que houver prejuízo para a compreensão do texto; 

g) indicar, expressamente o dispositivo objeto de remissão, em vez de usar as expressões ‘anterior’, 

‘seguinte’ ou equivalentes; 

III - para a obtenção de ordem lógica: 

a) reunir sob as categorias de agregação - subseção, seção, capítulo, título e livro - apenas as disposições 
relacionadas com o objeto da lei; 

b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio; 

c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e 

as exceções à regra por este estabelecida; 

d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens. 

b) usar frases curtas e concisas; 

c) construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis; 

d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, de preferência o tempo presente ou 

o futuro simples do presente; e 

e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos de caráter estilístico; 

II - para a obtenção da precisão: 

a) articular a linguagem, técnica ou comum, com clareza, de modo que permita perfeita compreensão do 
objetivo, do conteúdo e do alcance do ato normativo; 

b) expressar a idéia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia 
com propósito meramente estilístico; 

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao texto; 

d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional, evitando o 

uso de expressões locais ou regionais; 

e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado o princípio de que a primeira referência no texto seja 

acompanhada de explicitação de seu significado; 

f) indicar, expressamente, o dispositivo objeto de remissão, por meio do emprego da abreviatura "art." 

seguida do correspondente número, ordinal ou cardinal; 

g) utilizar as conjunções "e" ou "ou" no penúltimo inciso, alínea ou item, conforme a seqüência de 

dispositivos seja, respectivamente, cumulativa ou disjuntiva; 

h) grafar por extenso quaisquer referências a números e percentuais, exceto data, número de ato normativo e 

casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto; 

i) expressar valores monetários em algarismos arábicos, seguidos de sua indicação por extenso, entre 

parênteses; 

j) empregar nas datas as seguintes formas: 

1. 4 de março de 1998 e não 04 de março de 1998; e 

2. 1º de maio de 1998 e não 1 de maio de 1998; 

l) grafar a remissão aos atos normativos das seguintes formas: 

1. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na ementa, no preâmbulo, na primeira remissão e na cláusula de 

revogação; e 

2. Lei no 8.112, de 1990, nos demais casos; e 

m) grafar a indicação do ano sem o ponto entre as casas do milhar e da centena; 

III - para a obtenção da ordem lógica: 

a) reunir sob as categorias de agregação – subseção, seção, capítulo, título e livro – apenas as disposições 

relacionadas com a matéria nelas especificada; 

b) restringir o conteúdo de cada artigo a um único assunto ou princípio; 

c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as 
exceções à regra por este estabelecida; e 

d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, das alíneas e dos itens. 

Art. 12. A alteração da lei será feita: 

I - mediante reprodução integral em novo texto, quando se tratar de alteração considerável; 

II – mediante revogação parcial; 

Art. 24.  A alteração de atos normativos far-se-á mediante: 

I - reprodução integral em um só texto, quando se tratar de alteração considerável; 

II - revogação parcial; ou 
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III - nos demais casos, por meio de substituição, no próprio texto, do dispositivo alterado, ou acréscimo de 

dispositivo novo, observadas as seguintes regras: 

a) revogado; 

b) é vedada, mesmo quando recomendável, qualquer renumeração de artigos e de unidades superiores ao 
artigo, referidas no inciso V do art. 10, devendo ser utilizado o mesmo número do artigo ou unidade 

imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas forem suficientes 

para identificar os acréscimos;  

c) é vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado, vetado, declarado inconstitucional pelo 

Supremo Tribunal Federal ou de execução suspensa pelo Senado Federal em face de decisão do Supremo 
Tribunal Federal, devendo a lei alterada manter essa indicação, seguida da expressão ‘revogado’, ‘vetado’, 

‘declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal’, ou ‘execução 

suspensa pelo Senado Federal, na forma do art. 52, X, da Constituição Federal’;  

d) é admissível a reordenação interna das unidades em que se desdobra o artigo, identificando-se o artigo 

assim modificado por alteração de redação, supressão ou acréscimo com as letras ‘NR’ maiúsculas, entre 
parênteses, uma única vez ao seu final, obedecidas, quando for o caso, as prescrições da alínea "c". 

Parágrafo único. O termo ‘dispositivo’ mencionado nesta Lei refere-se a artigos, parágrafos, incisos, alíneas 
ou itens. 

III - substituição, supressão ou acréscimo de dispositivo. 

Parágrafo único.  Nas hipóteses do inciso III, serão observadas as seguintes regras: 

I - a numeração dos dispositivos alterados não pode ser modificada; 

II - é vedada toda renumeração de artigos e de unidades superiores a artigo, referidas no inciso XV do art. 22, 

devendo ser utilizados, separados por hífen, o número do artigo ou da unidade imediatamente anterior e as letras 

maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas forem necessárias para identificar os acréscimos; 

III - é permitida a renumeração de parágrafos, incisos, alíneas e itens, desde que seja inconveniente o acréscimo 

da nova unidade ao final da seqüência; 

IV - é vedado o aproveitamento de número ou de letra de dispositivo revogado, vetado, declarado 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou cuja execução tenha sido suspensa pelo Senado Federal com 
fundamento no art. 52, inciso X, da Constituição; 

V - nas publicações subseqüentes do texto integral do ato normativo, o número ou a letra de dispositivo 
revogado, vetado, declarado inconstitucional ou cuja execução tenha sido suspensa devem ser acompanhados 

tão-somente das expressões "revogado", "vetado", "declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo 

Supremo Tribunal Federal", ou "execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do art. 52, X, da Constituição 
Federal"; 

VI - nas hipóteses do inciso V, devem ser inseridas na publicação notas de rodapé explicitando o dispositivo e a 
lei de revogação, a mensagem de veto do Presidente da República, a decisão declaratória de 

inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal ou a resolução de suspensão da execução do 

dispositivo editada pelo Senado Federal; e 

VII - o artigo com alteração de redação, supressão ou acréscimo no caput ou em seus desdobramentos deve ser 

identificado, somente ao final da última unidade, com as letras "NR" maiúsculas, entre parênteses. 

Art. 25.  O projeto que alterar significativamente ato normativo existente conterá, ao final de seu texto, artigo 

determinando a republicação do ato normativo alterado, com as modificações nele realizadas desde a sua entrada 
em vigor. 
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