
Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 1 

Legística, Legistics, Legistik, Metòdica da Legislação 

 

1. A prevalência das atividades de « aplicação do 

direito em detrimento da atividade de normação. 

2. A virada do culto à lei e a dialética da valorização 

da atividade judicial 

 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 1 

Legística, Legistics, Legistik, Metòdica da Legislação 

A idade das codificações o antes e o depois da 
racionalização da produção do direito 

“O direito é expressão da vontade suprema”. 

“A autoridade pode fazer direito novo.” 

“Quanto mais novo, o direito é mais nobre e verdadeiro. “ 

“Em caso de conflito, prevalece a lei mais nova.” 

“Estado e direito são conexos: o direito como identidade dentro de cada 

estado/superação de um direito comum”. 

 

 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 1 

Legística, Legistics, Legistik, Metòdica 

da Legislação 

 

Na experiência da Câmara, quais leis 
novas provocaram maiores reações 
sociais quando entraram em vigor? 

 

O Quê elas têm em comum? 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 1 

Legística, Legistics, Legistik, Metòdica da Legislação 

• Codificação e noção de sistema 

“Imperativismo” 

O direito é feito por comandos, o superior se dirigindo aos inferiores. 

Os comandos são prevalentemente negativos: proibições. 

É necessário que o destinatário conheça o comando – Publicidade  “Leis- 

documento” em contraposição ao costume.  

Vedação da atuação de regra retroativa (nulla pena sine previa lege 

poenali). 

 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 1 

Legística, Legistics, Legistik, Metòdica 

da Legislação 

• Codificação e noção de sistema 
“Imperativismo” 

Na experiência atual desta casa quais 
tipos de normas são mais comuns; 
proibições, comandos ou 
faculdades? 

 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 1 

Legística, Legistics, Legistik, Metòdica da Legislação 

• Codificação e noção de sistema 

Bentham (Normografia ou arte de fazer Direito, Princípios de 

Moral e Legislação 1838/1843) 

Racionalização do conteúdo da legislação, com a utilização da 

estatística e dos meios para realização do princípio da 

utilidade (precussor da avaliação prospectiva, análise custo-

benefício e legislações experimentais). 

 

 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 1 

Legística, Legistics, Legistik, Metòdica 

da Legislação 

• Codificação e noção de sistema 

 

Qual o papel do setor de tecnologia da informação 

na otimização da produção do direito 

municipal? 

 

 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 1 

Legística, Legistics, Legistik, Metòdica da Legislação 

• Codificação e noção de sistema 

Filangieri 

Criação da figura do “censor da lei” encarregado de remediar a 

multiplicidade de leis e de adaptá-las às mudanças. 

Introdução da avaliação legislativa como momento chave do 

desenvolvimento e da racionalização da formação e da entrada em 

vigor das leis. 

 

 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 1 

Legística, Legistics, Legistik, Metòdica 

da Legislação 

• Codificação e noção de sistema 

 

A consolidação é uma necessidade do 

legislativo municipal? 

 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 1 

Legística, Legistics, Legistik, Metòdica 

da Legislação - Morand, 1999 

 

  



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 1 

Legística, Legistics, Legistik, Metòdica da Legislação 

 

 Legística Formal: 

 

Comunicação, linguagem, redação 

 

Quais seriam os conceitos e métodos de outras disciplinas 
que poderiam ser somados à argumentaç��ão 
jurídica? 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 1 

Legística, Legistics, Legistik, Metòdica da Legislação 

 

 Legística Formal: 

 

Comunicação, linguagem, redação 

 

Boas Práticas: 

 

• Os blogs dos deputados no Acre: 
http://www.aleac.net/ 

• http://www2.camara.gov.br/busca/?q=caminho+das+aguas 

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

 

 

 

http://www.aleac.net/
http://www2.camara.gov.br/busca/?q=caminho+das+aguas


Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 1 

Legística, Legistics, Legistik, Metòdica 

da Legislação, Morand, 1999 

 

  



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 1 

Legística, Legistics, Legistik, Metódica da Legislação 

Legística Material 

 

• Relações entre legislação e vida social 

• Diálogo entre as fontes do direito 

• Executoriedade da legislação 

 

Para pensar:  

• http://www.regulacao.gov.br/ 

• http://www.almg.gov.br/not/bancodenoticias/not_744634.asp 

• O valor do contexto: Exposição de motivos na jurisprudência 

 

  

http://www.regulacao.gov.br/
http://www.almg.gov.br/not/bancodenoticias/not_744634.asp


Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 1 

Legística, Legistics, Legistik, Metòdica da Legislação 

Legística Material 

 

• Relações entre legislação e vida social 

• Diálogo entre as fontes do direito 

• Executoriedade da legislação 

 

Quais seriam os conceitos e métodos de outras disciplinas que 
poderiam ser somados à reconstrução de um contexto de 
incidência? 

 

 

 

  



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 1 

Legística, Legistics, Legistik, Metòdica da Legislação 

(Elos entre a teoria do direito e a dogmática) Sistema 
normativo: a ordem jurídica como unidade 
(Canaris) 

 

• A validade de princípios novos constitutivos do 
sistema 

• O sistema normativo como estrutura da historicidade 

• O quê significa « interesse local » hoje? 

 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 2 

Como a Legística pode  informar o processo legislativo? 

 

• Objeto da Legística Material:  

• Análise metódica e racional da problemática afeta a 
origem do impulso legislativo antes da elaboração de 
um ato legislativo 

 

• O papel dos princípios na articulação de uma 
variedade de normas: uma concepção de sistema 

 

Como a avaliação legislativa pode ser incorporado no 
processo legislativo municipal? 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 2 

Como a Legística pode  informar o processo legislativo? 

 

 Linhas da Legística ( KARPEN, 1996):  

• Tática da legislação:estudo dos órgãos e 

procedimentos, métodos com o fim de 
influenciar e dirigir a produção legislativa 

• Metódica da Legislação: problematização das 
dimensões político-jurídicas e teórico-decisórias 

da Legislação, procurando responder às 
questões de adequação/razoabilidade, e 
efetividade das leis (a questão dos direitos 
fundamentais) 

 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 2 

Como a Legística pode  informar o processo legislativo? 
  1)Análise da situação existente (suporte da decisao de legislar) 

2) Determinação e enucleação dos objetivos a serem atingidos 

pela ação legislativa 

3) Definição  do Problema que a ação legislativa supostamente 

soluciona 

4) Busca dos possíveis meios e instrumentos que podem ser 

usados para solucionar o problema 

5) Análise das possíveis alternativas e a escolha da solução  

6) Drafting da legislação  

7) Publicação e entrada em vigor 

8) Implementação da Legislação  

9) Avaliação e Retrospectiva dos Efeitos 

10) Adaptação da Legislação /Regulação  

 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 2 

Como a Legística pode  informar o processo legislativo? 
  Princípios 

 

A questão da legitimação pelo procedimento - Produção do 
Direito 

 

• Otimização da Impessoalidade (Pré-compreensão e 
subjetivismo) 

• Institucionalização de um modelo de avaliação 
(Reforço em prol de uma ética pública) 

• Justificação da discricionariedade no processo de 
decisão. 

• Validade das normas sobre produçao de normas no 
estado democrático de direito 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 2 

Como a Legística pode  informar o processo legislativo? 
  Princípios 

 

“Não parece necessário demonstrar com detalhes que, à vista dos 

fatos, a liberdade e a igualdade são compreendidas e 

tratadas como um problema legislativo » NOLL 

 

Wintgens A limitação à liberdade exige justificação e o modelo 

contratualista (amplo e soberano que determina a razão 

prática) cedeu lugar ao modelo de « troca » 

 

Qual o papel do trânsito da informação no processo de justificação 

da decisão de legislar? 

• O PL 5228/2009 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 2 

Como a Legística pode  informar o processo legislativo? 
  Princípios - Wintgens 

 

• Princípio da alternatividade,  

• Princípio da temporalidade,  

• Princípio do impacto normativo  

• Pprincípio da coerência 

 

Alternatividade: Há uma autorregulação de práticas sociais e 

os indivíduos são capazes de agir segundo concepçoes 
de liberdade. 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 2 

Como a Legística pode  informar o processo legislativo? 
  Princípios - Wintgens 

 

• Princípio da alternatividade,  

• Princípio da temporalidade,  

• Princípio do impacto normativo  

• Pprincípio da coerência 

 

• Alternatividade: Princípio da alternatividade,  

• Princípio da temporalidade,  

• Princípio do impacto normativo  

• Pprincípio da coerência 

. 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 2 

Como a Legística pode  informar o processo legislativo? 
  Princípios - Wintgens 

 

• Princípio da alternatividade 

• Princípio do impacto normativo 

• Princípio da temporalidade  

• Princípio da coerência 

 

Impacto normativo: Limitações à liberdade exigem sanções 
adequadas à realização dos objetivos e fins que 

motivaram o impulso para legislar ( Razoabilidade e 
Proporcionalidade?) 

 

 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 2 

Como a Legística pode  informar o processo legislativo? 
  Princípios - Wintgens 

 

• Princípio da alternatividade 

• Princípio do impacto normativo 

• Princípio da temporalidade  

• Princípio da coerência 

 

Temporalidade: A legislação acha-se vinculada à sua 

historicidade e nao mais teria uma pretensão 
atemporal (Dialética entre texto e contexto- evolução 

semântica) 

 

 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 2 

Como a Legística pode  informar o processo legislativo? 
  Princípios - Wintgens 

 

• Princípio da alternatividade 

• Princípio do impacto normativo 

• Princípio da temporalidade  

• Princípio da coerência 

 

• Coerência: Há vários níveis de coerência dentro do 
sistema jurídico complexo e dinâmico e diferentes 
tipos de normas- (Acesso à lei- certeza sobre o direito 

vigente) 

Este é o cerne da Legisprudência. 

 

 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 2 

Como a Legística pode  informar o processo legislativo? 
  Princípios  

 

Fazzalari: o contraditório como critério para distinguir 

procedimento e processo 

 

• Processo e procedimento se apresentam como 
esquemas estruturados como sequências de normas, 
cujos pressupostos de incidência dependem do 
cumprimento de uma atividade regulada por outra 
norma da série. 

• A participação dos destinatários dos efeitos do ato 
final (lei), na sua fase preparatória, com a garantia do 
contraditório em simétrica paridade. 

• Eis a difusão de esquemas processuais da teoria geral 
do processo. 

 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 2 

Como a Legística pode  informar o processo legislativo? 
  Princípios -  

 

Fazzalari: o contraditório como critério para distinguir 
procedimento e processo - « o devido processo legal » 

 

 A legislação como atividade concretizadora de direitos 
fundamentais, tem a missão de desenvolver e 
detalhar os conteúdos jurídico-objetivos (política de 
direitos fundamentais); a tradução dos direitos 
fundamentais como regras derivadas; a atualização 
da constituição, a produção de mutações de influência 
recíproca (legislador antecipa mutações de influência 
recíproca (Constituição) em função da íntima e 

complementar relação de reforço e desenvolvimento 
entre concretização e legislação. (Haeberle/Soares) 

 
 

 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 2 

Como a Legística pode  informar o processo legislativo? 

  Princípios -  

 

Fazzalari: o contraditório como critério para distinguir procedimento e 
processo - « o devido processo legal » 

 

 Fontes do Direito Parlamentar (direito referente às 
assembléias legislativas deliberantes - Autonomia Polìtica) 

• Disciplina da organização, composição, poderes,  
funcionamento , regulamentos/regimentos e...normas sobre a 
produção de normas... 

• Constituição 

• Leis e Regimentos (LC 95/98) 

• Normas consuetudinárias (costumes que orientam o 
comportamento individual ou coletivo dos membros das casas 
legislativas no exercício das suas funções. 

• Jurisprudência constitucional 

 

 
 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 2 

Como a Legística pode  informar o processo legislativo? 

  Princípios -  

Fazzalari: o contraditório como critério para distinguir procedimento e processo - 
« o devido processo legal » 

 

Princípios constitucionais e procedimento legislativo 

 

• Uso dos princípios (Guastini) 

 

Expressos e Implícitos 

 

• (Deduções dos intérpretes de normas singulares,ou de conjuntos amplos 
de normas, ordenamento jurídico em seu conjunto) 

 

1. Produção do Direito  

2. Interpretação 

3. Integração do Direito 

 
 

 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 2 

Como a Legística pode  informar o processo legislativo? 

  Princípios -  

Fazzalari: o contraditório como critério para distinguir procedimento e processo - « o devido 
processo legal » 

 

Princípios constitucionais e procedimento legislativo 
 

• Uso dos princípios (Guastini) 
 

1. Produção do Direito  

Parâmetro de legitimidade da fonte subordinada 

 

2 Interpretação (Princípios expressos na constituição para 
interpretação conforme) 

3 Integração do Direito: Preenchimento de lacuna por princípio 
particular (norma específica) ou princípio geral (fundamento de 
um conjunto de normas) 

• Jurisprudência constitucional 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 2 

Como a Legística pode  informar o processo legislativo? 

  Princípios -  

 

Fazzalari: o contraditório como critério para distinguir procedimento e processo - 
« o devido processo legal » 

 Fontes do Direito Parlamentar (direito referente às assembléias 
legislativas deliberantes - Autonomia Política) 

• A questão dos atos interna corporis: 

 

A posição tradicional: 1863 (Gneist) Subtração do parlamento, atos 
e leis do controle judicial, notadamente do procedimento. 

A corte constitucional, uma decisão emblemática (Manzella/Soares): 

 

Sentença 1150/1988 (Controle constitucional sobre regimentos) 

1) Violação direta de normas constitucionais pela atividade 
interpretativa das casas legislativas 

2) Excesso ou desvio de poder relativo aos valores da 
constituição 

 

 

 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 2 

Como a Legística pode  informar o processo legislativo? 

  Princípios -  

 

Fazzalari: o contraditório como critério para distinguir procedimento e processo - « o devido 
processo legal » 

 

 Fontes do Direito Parlamentar (direito referente às assembléias legislativas 
deliberantes - Autonomia Política) 

• A questão dos atos interna corporis: 

 

No Brasil, em discussão… 

 

« Excesso no exercício do poder legislativo » 

 

« Quando afeta direitos subjetivos » 

 

« Falta de conformidade com a constituição, leis e regimentos » 

 
 
 

 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 2 

Como a Legística pode  informar o processo legislativo? 

  Princípios -  

 

Fazzalari: o contraditório como critério para distinguir procedimento e processo - « o devido processo legal » 

 

  Fontes do Direito Parlamentar (direito referente às 
assembléias legislativas deliberantes - Autonomia Polìtica) 

 

• Normas consuetudinárias (costumes que orientam o 
comportamento individual ou coletivo dos membros das casas 
legislativas no exercício das suas funções. 

 

• Um modelo de « jurisprudência parlamentar » 

 
 
 

 



Projeto 

Legislativo Forte: Legislação Inteligente 

Módulo 2 

Como a Legística pode  informar o processo legislativo? 

  Princípios -  

 

Fazzalari: o contraditório como critério para distinguir procedimento e 
processo - « o devido processo legal » 

 

  Fontes do Direito Parlamentar (direito referente às 
assembléias legislativas deliberantes - Autonomia Polìtica) 

 

• Para pensar: o manual de legislação do Inmetro 

 

• Difusão de esquemas processuais?  

 

 

 


