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Entendendo a Legística… 
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O que significa uma boa legislação para 
um país, uma nação, um povo? 

 Lei(português), ley (espanhol), loi(francês), legge(italiano), lege 
(romeno) decorrentes do termo latino Legem (ablativo singular) ligar, 
amarrar, noçoes que compõem o significado de   « obrigar ».  

  Do termo Lex surgem as derivações como legale, leale, legis-latore 
(legal, leal, legislador). Também designa a expressão formal de 
regras editadas por Roma, teria influenciado e paralelamente recebido 
a influência da  raiz ancestral do termo « por », ou « jazer » : do 
sânscrito, lag ;  celta, leg ; alemão arcaico, lög ; o anglo-saxão, lag-
u.      

 As denominações em inglês (law) e alemão (Gesetz) guardam um 
sentido mais amplo, que incorporam noções de direito e legislação.  
No caso do alemão, o verbo legen significa por, colocar, gesetz (lei) 
vem de gesatz que significa « estar escrito », tal como festgelegt, 
« definido, estipulado, posto ».  

   

 



O que significa uma boa legislação para 
um país, uma nação, um povo? 

 Por que necessitamos de uma legislação forte? 

 Como elaborar (mais do redigir) um direito que possa solucionar 
demandas/problemas? 

 Quais seriam os instrumentos para favorecer o acesso, a 
compreensão e a efetividade de direitos, principalmente, direitos 
fundamentais, direitos do consumidor, direitos políticos ? 

 « Decodificar » o direito e a terminologia da tecnologia através de 
glossários é suficiente? 

 A participação em consultas públicas e audiências públicas 
garantem inclusão na tomada de decisão? 



 

O que significa uma boa legislação para 
um país, uma nação, um povo? 



impacto de modelos jurídicos internacionais 
sobre a legislação nacional: 

texto vs. contexto 
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um país, uma nação, um povo? 
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O que significa uma boa legislação para 
um país, uma nação, um povo? 



Acesso aos textos e compreensão do 
direito vigente 

 



A perspectiva da Legística - Por uma legislação 
responsável 

A Legística trata da melhoria da compreensão do texto legal, mas visa 
aproximar o legislador do cidadão: então é mais abrangente do que o conceito 
de “redigir ». 
 A metodologia da Legistica atua para aumentar a aceitação do texto e levar 
em consideração do contexto de quem recebe a mensagem, portanto o verbo 
mais adequado é “elaborar ». Neste sentido, a Legística usa a tecnologia da 
informação tanto para auxiliar o legislador e o legista(o técnico que assessora o 
legislativo), quanto para difundir a “ mensagem »  em outros ambientes e de 
outras formas, que não só nos diários oficiais. 

Acesso aos textos e compreensão do 
direito vigente 



Acesso aos textos e compreensão do 
direito vigente 

http://www.educaloi.qc.ca/loi/autochtones/


 

Acesso aos textos e compreensão do 
direito vigente 



 

 



A Legística acha-se focada na responsividade, no comprometimento da gestão 
do procedimento de legislar com a a sua eficácia técnica e social. Isto significa 
um procedimento “compreensivo »  que considere os envolvidos e possíveis 
afetados pela futura legislação, inclusive administração pública, judiciário. Esta 
gestão também deve ser capaz de trazer o máximo de informaçãoo sobre a 
matéria a ser regulada : assim uma rede que garanta a sua implementação 
poderá ser “planejada ». 
 

A perspectiva da Legística - Por uma legislação 
responsável 

Acesso aos textos e compreensão do 
direito vigente 
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Mas, quem falou que a vida é fácil? 
Há os sistemas normativos complexos… 

Resoluções 
do Senado 

 



A perspectiva da Legística - Por uma legislação 
responsável (Morand, 1999) 

Acesso aos textos e compreensão do 
direito vigente 



A perspectiva da Legística - Por uma legislação 
responsável (Morand, 1999) 

Acesso aos textos e compreensão do 
direito vigente 





Questões Finais 

 

 Quais seriam os limites à recepção pelo direito brasileiro aos 
modelos de avaliação legislativa? 

 Quais ações devem ser tomadas em prol do planejamento da 
elaboração legislativa? 

 Como as áreas de Direito, Linguística, Comunicação, Engenharia e 
Tecnologia da Informação devem se articular nos processos 
decisórios de ordem legislativa ? 


