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Visitas Técnicas à Assembleia da República (Portugal) e ao Parlamento do Reino Unido
Luiz Cláudio Alves dos Santos & Rogério Scheidemantel 

Departamento de Comissões
Câmara dos Deputados

 O 1º Ciclo de Debates sobre Qualidade Legislativa, constituído de quatro encontros realizados 
entre outubro e novembro de 2011, consubstanciou-se em significativa ação de sensibilização de 
servidores e parlamentares quanto ao avanço dos projetos relativos ao planejamento estratégico da 
Casa. 

No primeiro encontro (06/10/2011), o debate recaiu sobre as condições 
administrativas e políticas da Câmara dos Deputados para a construção  
de um programa de qualidade legislativa. A discussão teve por base sistemas de 
avaliação do impacto legislativo, em especial o modelo britânico, considerado 
um dos mais refereciados do mundo. 

Participaram do encontro, como palestrante, a pesquisadora Cintia Costa 
de Abreu (CD) e, como debatedores, o Diretor da 
Consultoria Legislativa, Luiz Henrique Cascelli de 
Azevedo (CD) e os Deputados Osmar Serraglio e 
Paulo Pimenta, Coordenador do Grupo de Trabalho 

sobre Participação Popular. “Não é produzindo leis aos borbotões que haverá 
bons legisladores, pelo contrário. A população precisa se convencer de que 

quanto menos leis nós fizermos é porque realmente nós 
seremos eficientes”, argumentou Serraglio.

 No segundo encontro (27/10/2011), a discussão 
se concentrou no processo legislativo a partir de 
abordagem comparativa entre o Brasil, a Espanha e os Estados Unidos. 

Compuseram a mesa de debates o pesquisador Júlio Roberto de Souza Pinto 
(CD), como palestrante, e o Diretor do Centro de Formação, Treinamento e 
Aperfeiçoamento (CD), Fernando Saboia Vieira, como debatedor.

 No terceiro encontro (10/11/2011), os participantes debateram as 
comissões e as instituições parlamentares em perspectiva comparada, com ênfase no papel 
informacional das comissões parlamentares. O foco da exposição foi o sistema congressual dos 
Estados Unidos.

Ministraram palestras os pesquisadores Marcelo Lacombe (CD) e Acir Almeida (IPEA). 
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 O quarto encontro (24 e 25/11/2011) consistiu 
de duas ações educativas coordenadas pela professora 
Fabiana de Menezes Soares (UFMG): 1) Palestra 
Dialogada: conhecimentos de novos instrumentos, 
metodologias e boas práticas internacionais sobre 
legística, com a avaliação de desafios e benefícios; e 
2) Oficina de Aprendizagem: avaliação de projetos 
estratégicos da área legislativa da Casa, identificando 
necessidades de atualização sob a ótica das novas 
tendências internacionais de legística, e boas práticas 

para a melhoria dos processos de produção do direito. 

 Todos os quatro encontros, moderados pelo servidor 
Cristiano Ferri, contaram com a presença e participação 
do Secretário-Geral da Mesa, Sérgio Sampaio Contreiras 
de Almeida, que é o patrocinador do Ciclo, do Diretor-
Geral, Rogério Ventura, e de demais diretores da Casa. 
Houve intensa participação do público, tanto nos 
plenários em que se realizaram os eventos, como nas redes 
sociais, por meio da internet.

 Entre os temas que poderão compor o debate no 
segundo ciclo, a ser realizado em 2012, encontram-se: 1) 

Participação Social e Consulta Pública; 2) Transparência Colaborativa – Lei de Acesso à Informação, 
dados abertos; 3) Legimática – utilização da tecnologia para fins de legística; 4) Simplificação 
Legislativa – harmonização e consolidação das leis.

 Os conhecimentos adquiridos e a vigorosa colaboração de parlamentares e servidores nos 
encontros realizados em 2011 trazem a perspectiva de que a continuidade do ciclo de debates em 
2012 contribuirá para consolidar a execução dos projetos inseridos no planejamento estratégico da 
Câmara dos Deputados. 

 Todo o conteúdo dos debates, tais como os textos de suporte distribuídos durante os eventos, 
as apresentações realizadas pelos palestrantes e o vídeo dos debates podem ser encontrados no link 
abaixo, da comunidade virtual sobre Legística (na rede Ning):

http://legistica.ning.com/group/cicloqualidade
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