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Antecedentes históricos: crise da Lei e crise do Estado Social 

•  Agigantamento dos Estados Modernos e dos sistemas legislativos: 

         - Crônica inflação normativa: de 1988 para cá, segundo estudo realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Planejamento e Tributação – IBPT, foram publicadas 4.785.194 normas (até 

20.09.2013). 

           - Antinomias jurídicas e reais: perda da efetividade e da legitimidade das leis. 

• Uma das principais causas: Crise do Estado Social 

– O paradigma do Estado Social – o qual pressupõem que cabe ao Estado o bem-estar da 

sociedade em sentido amplo – levou a que todas as áreas da vida humana fossem absorvidas 

pela lógica organizacional do Estado, logo, objeto de legislação. 

– Contradição entre a complexidade dos fenômenos para atingimento dos fins do Estado Social e 

a lógica legislativa e organizacional do Estado de Direito Positivo. 

– Aumento dos custos seguido da  perda da eficiência da ação estatal.  

• A sociedade é um “organismo”: necessidade de uma nova técnica legislativa 

- A complexidade e fluidez da sociedade e a percepção da necessidade de se antever de forma 

sistêmica os efeitos legislativos. 



Legística: sua definição e campo de estudo.  

Legística é a disciplina que visa estudar o fenômeno legislativo e a lei “em  todas  as  

suas dimensões”, (SOARES) inclusive, seus efeitos concretos observáveis socialmente, 

advindo daí sua eminente transdisciplinariedade. A Legística propõe uma 

metodologia (um conjunto de técnicas e procedimentos) desenvolvida a partir de 

teorias filosófico-teoréticas, para, no contexto do processo legislativo (mas não 

apenas) imprimir inteligibilidade, racionalidade e adequabilidade prática e linguística 

às normas de forma a conjuntamente atingirem um patamar de qualidade. 

Qualidade, que por sua vez, é aferida empiricamente, portanto, diz-se também que a 

Legística seja uma “teoria da legislação aplicada, almejando oferecer 

recomendações cientificamente fundamentadas para a legislação” (B. KREMS). Em 

suma, ela é fruto do deslocamento do enfoque da ciência jurídica da lei posta (de 

lege lata) e de sua eventual validade perante um determinado Ordenamento Jurídico, 

para o processo de formação da lei nascente (de lege ferenda), tendo em vista sua 

legitimidade, efetividade e eficiência. 

 



Legística Material: estudos dos efeitos concretos da lei   

Objeto de Estudo da Legística Material: a interação entre sociedade e a legislação, os 
efeitos atuais e potencias da legislação sobre a sociedade avaliados sob a ótica geral da 
qualidade e, especificamente, dos objetivos declarados da norma. 
 
Objetivo da Legística Material: reforçar a faticidade (ou realizabilidade) e a efetividade 
da legislação, de forma a  recuperar a  legitimidade da legislação perante a sociedade. 
 
• Legística Material e especial relação com o Estado Intervencionista: 
 
“O desenvolvimento contemporâneo da Legística acompanha o do Estado 
intervencionista, o Estado das grandes políticas públicas, que ambiciona, se não 
revolucionar a sociedade, pelo menos influenciar o seu curso, quer seja em matéria  
econômica  (estimular o  crescimento, domesticar  a inflação), social (combater as 
desigualdades, evitar a exclusão) [...] Tais ambições implicam uma abordagem racional 
da ação pública: um conhecimento preciso do terreno onde se dará a intervenção, da 
sua lógica de funcionamento; um diagnóstico explícito da situação que coloque  em  
evidência  não  somente  o  fim  pretendido, mas também os objetivos que o 
concretizam; a elaboração de uma estratégia  eficaz,  sua  avaliação  tanto  prospectiva  
quanto retrospectiva e, sendo o caso, as correções que se impõem” (DELLEY/FLÜCKIGER) 



Legística Material e modernas técnicas de governança.    

• Complexidade e sofisticação social 

– A enorme gama de assuntos abarcados pelo Estado exigiu uma abordagem pragmática-

racionalizante da ação estatal, logo, da legislação, (principal veículo do agir estatal). A 

metodologia de avaliação dos impactos de políticas públicas coincide essencialmente com a 

metodologia prescrita pela a avaliação legislativa.  

• Relação entre qualidade da legislação e desenvolvimento econômico-social 

- A qualidade  da legislação possui um efeito  positivo de dupla dimensão: na sociedade, ao dar 

fluidez às relações econômicas e sociais, e sobre o Estado, ao dar coerência e coesão à ação 

estatal evita o desperdício de recursos públicos e intensifica os efeitos benéficos da ação 

estatal. 

• Problemas sociais complexos 

– Problemas sociais que resultam do entrelaçamento de várias dimensões da realidade. Exs: 

pobreza extrema,  violência, questões ambientais. 

– Abordagem sistêmica: “O pensamento sistêmico contempla o todo e as partes, assim como as 

conexões entre as partes; e estuda o todo, para compreender as partes. O oposto é o 

reducionismo, ou seja, a ideia de que algo é simplesmente a soma das partes.”(REGO) 

  



Abordagem Metódica e relação entre normas “finalizáveis”  

• Normas “finalizáveis” x normas “condicionais”. (DELLEY)  

– O Estado Social inaugura um novo tipo de normas que consiste na imposição de fins a serem 

atingidos pelo Estado. Tais normas são diversas das tradicionais normas que visam a 

modulação de condutas  individuais específicas. Ex: “normas programáticas” das Constituições 

Dirigentes. 

 
A abordagem metódica da legislação foi especialmente concebida para 
as “legislações finalizáveis” (mas não restrita a elas), aquelas que visam 
transformar uma realidade social, que possuem em vista os 
determinados fins, mas, não as condutas e meios. O planejamento 
público e legislativo requer, portanto, uma especial articulação de  fins, 
objetivos parciais e meios. Destoam das “legislações condicionais”  
(Código Civil, Código Penal) as quais visam fornecer um sistema 
paradigmático de condutas. Os fins, para tais legislações, possuem 
importância mediata para a sua interpretação e aplicação. 



Abordagem metódica da legislação  

. 

 

• Produto da Legística Material: “Procedimento metódico, interativo, em etapas, a fim 
de melhorar a eficácia da legislação” 
 

• Passos fundamentais:  
    Existe um problema? Qual?            Quais os objetivos?           Como atingir os objetivos? 

 

Definição do problema 

Determinação dos objetivos 

Verificação de cenários alternativos 

Escolha de soluções 
(instrumentos) 

Avaliação prospectiva 

Execução Avaliação retrospectiva 



Etapa fundamental 1: Definição do problema  

•  A limitação do horizonte de referência  do Legislador. 

– O mito do Estado Onisciente  traz implícita  a assunção de racionalidade ilimitada do 

Legislador. 

– Todos os seres humanos possuem um horizonte de referência limitado, e mesmo nele a 

coincidência entre as representações e a realidade da situação e valores representados não é 

garantida. 

– Teoria do bounded rationality  de Luc. J. Wintgens. 

•  Porquê é um problema? Expor e problematizar os valores implícitos usados para julgar 

a situação como “problema”. 

– Julgar uma situação como problemática implica a tensão entre uma situação dada e uma 

desejada, e para tanto, o uso de determinada escala de valores, a qual precisa ser exposta. 

– Deve-se problematizar o uso de expressões vagas que podem encobrir desde a ignorância do 

legislador sobre o tema até interesses particulares que são os verdadeiros. 

– A gênese da demanda (grupos organizados, imprensa, lobbies) muitas vezes não reflete as 

reais necessidades sociais 

 



   Definição do problema – problematizar a demanda.  

• Dever do legislador em analisar autonomamente a realidade da descrição dada pelos 

atores sociais que demandam por intervenção legislativa: 

– Frequentemente, a percepção do problema que motiva a demanda legiferante 

toma o lugar da descrição exata da situação concreta. 

“Sob o prisma metodológico, o legislador deve se perguntar que razões o compelem a 

agir e, sem ignorar as demandas que lhe são dirigidas, ter uma ideia própria sobre o 

problema cuja solução é reclamada”. (DELLEY, pg. 107) 

– De onde vem a demanda? Pressões de grupos organizados, da imprensa, motivos 

eleitorais,  convicções pessoais do legislador, iniciativas de lei populares. 

–  Problema do déficit democrático na formulação das demandas dirigidas ao 

legislador: diferença de  poder de veiculação de demandas entre minorias 

organizadas e a maioria desorganizada. 

 

 

 



   Definição do problema – procedendo à investigação do problema  

• Elementos constitutivos do problema que originaram a demanda: normativo e o 

analítico. 

  Normativo: 

 - Tensão entre uma situação dada e a desejada  

 (A esclarecer:a descrição da situação é exata? A situação desejada reflete de 

 forma democrática e realística os valores da sociedade? ). 

 
    Analítico: 

 - Uma clara imputação de responsabilidade pelo problema  

 (A esclarecer: existe um problemas? quais as reais causas? Qual sua dinâmica? ) 

 

– Erros de avaliação podem ocorrer nos dois planos, tanto o da ordem valorativa 

quanto o da ordem analítica. Escala de valores incorreta pode levar à uma 

exacerbada preocupação com falsos ou pequenos problemas ou desconsiderar 

outros; os fatos não estão corretos ou o nexo de causalidade foi incorretamente 

estabelecido. 

 



   Definição do problema – procedendo à investigação do problema (2).  

• Procedimento para investigação do problema: Consiste na colheita de informações e 

conhecimento sobre o problema de forma a esclarecer sua dinâmica e a necessidade de 

uma intervenção legislativa.  

 Problematizando o impulso legisferante 

• Natureza: em que consiste o problema 
• Causas: a quem ou a quê atribuir o problema? Em que condições ele surgiu e 

 quais são suas causas? 
• Duração: o problema é permanente ou temporário?  
• Dinâmica: pode-se observar uma evolução do problema (ciclos regularidade, 

agravamento?) 
• Meios sociais envolvidos: quem é afetado pelo problema e de que maneira? 

Direta ou indiretamente? 
• Conseqüencias: o que ocorre no caso de não intervenção? 

 

• A compreensão da dinâmica do problema determinará a escolha dos meios de 

ação. 



   Definição do problema – princípios (revisão)  

• Princípios da primeira etapa da abordagem legislativa metódica: 

  

 a) Relativização do impulso e das demandas por uma intervenção 
legislativa: deve-se deixar a aberta a possibilidade de não existir um problema, ou 
dele não exigir uma intervenção legislativa. 
 
 b)Autonomia relativa do legislador: o legislador tem responsabilidade por 
forjar um conhecimento próprio da situação-problema apresentada (uso responsável 
da lei e consciência de seus efeitos reais e potenciais sobre a sociedade) 
 
 c) Avaliação prévia da dinâmica dos efeitos potenciais da legislação:  
“Análise da situação e a definição do problema não se limitam à matéria circunscrita 
pela demanda de intervenção. O legislador tem em conta o contexto do problema e os 
impactos potenciais do mesmo sobre os domínios conexos, de maneira a evitar 
recorte prematuro e setorial do campo em que será talvez levado a intervir.”(pg 113) 
 
 d) Verificação da legislação preexistente: normalmente a demanda refere-se 
a uma situação que já é objetivo de uma legislação, a qual provavelmente necessite 
apenas de uma revisão/ adequação às mudanças de fato. 

 

 



   Definição do problema – Técnica de modelização causal  

 

 



   Etapa fundamental 2 – Determinação dos fins e objetivos da Lei  

• A solução do problema da demanda deve estar em harmonia com um Sistema coerente 

de fins e objetivos mais amplo – Princípios da Coesão e Coerência da Ação Estatal. 

– Fins x Objetivos operacionais: Os objetivos da lei se esgotam na adoção de um 

comportamento específico ou se referem ao atingimento de um valor ou de uma 

situação  que transcende a situação-problema posta?  

 

• Como proceder para chegar aos objetivos operacionais?  

           - O caminho consiste em estabelecer um sistema de fins e objetivos hierarquizados. 

Um tal sistema compreende vários níveis, das finalidades mais abstratas objetivos muito 

precisos e às medidas concretas que permitirão realiza-los. Ele toma a forma de um 

planejamento arbóreo. 

           - Construir um sistema de fins e objetivos é estabelecer uma hierarquia, ordenar os 

níveis que vão do mais abstrato ao mais concreto, colocando-se em cada nível a dupla 

questão do “por quê” e do “como”. 

 



   Determinação dos objetivos da Lei – inserção num cenário mais amplo    



   Determinação dos objetivos da Lei – atualizar cenários alternativos   

• Como proceder para chegar aos objetivos operacionais? (continuação)  
 

 Consiste num duplo caminho vertical: 

 1 . Reatar os fins inicialmente manifestos aos fins mais abstratos e inserir, assim, 

 a intervenção demandada no quadro mais geral da ação estatal; 

 2 . Inventariar os fins e objetivos de mesmo nível que não são sempre 

 inteiramente compatíveis e harmonizá-los mediante sua ponderação; 

 3. Atualizar toda uma série de medidas concretas capazes de operacionalizar o 

 fim inicial e constituir o estoque de instrumentos com que se possa traçar uma 

 estratégia de ação.  

  

 Esse caminho vertical, que contraste a demanda posta com os fins mais gerais, 
 permite atingir a necessária coesão e coerência da ação do Estado e do 
 Ordenamento; consiste também num plano mais profundo de análise da 
 demanda legislativa e da verificação do repertório de ações a ser utilizado. 
 Significa também alargar as perspectivas de ação. (Ex: pleno emprego x 
 empreendedorismo = objetivo maior de emancipação econômica) 

 



   Passo fundamental 3 – A escolha dos instrumentos de ação   

• Grande diversidade de instrumentos de ação além da lei coativa 
      - Sob a égide do modelo do Estado pós-moderno, a lei sancionatória é apenas um dos 
meios de intervenção estatal. O modelo de ação do tipo finalista, baseado na articulação 
de meios e fins, alargou necessariamente o leque de opções de ação. Além da coação 
surgem o incentivo, persuasão e o acordo. 
 

            Principais alternativas às leis (Relatório Grupo Mandelkern) 
  

1. “Imobilismo”: a não-intervenção deve ser levada em conta face o fato de que a intervenção 
estatal carrega em si efeitos negativos que necessitam serem sopesados frente os benefícios 
realistas alcançáveis por uma lei. 
 

2. Mecanismos de incentivo: A criação de estímulos que incentivem as pessoas a 
espontaneamente tomarem a conduta almejada pela norma legislativa pode se revelar mais 
efetiva e de menor desgaste econômico e social. Tais mecanismos podem ser na forma de 
campanhas pedagógicas, preventivas, ou mesmo estímulos financeiros (prêmios ou sobretaxas). 
 

3. “Auto-regulação”. No caso, mencionam-se normas emitidas no seio da iniciativa privada, como 
normas de qualidade e certificações. Sua utilização exerce efeitos sobre a escolha do consumidor 
frente quanto ao cumprimento ou não de tais normativas (preço, segurança, responsabilidade 
ambiental, etc.) por parte dos fornecedores. 

 



   Passo fundamental 3 – A escolha dos instrumentos de ação   
 

 Principais alternativas às leis (Relatório Malderkern) (continuação) 
  
  

4. Políticas contratuais: Constitui a técnica de delegação de responsabilidades  para atores 
privados, seja no domínio econômico como no social. O problema social detectado pode ser 
normalizado mediante convênios com associações, particulares, empresas; ou concessões 
financeiras que premiem o respeito por certas normas de qualidade (por exemplo, normas 
ambientais) ou com vistas às atividades que contribuam com o bem público. 
 

5. Mecanismos de responsabilização: Na perspectiva da aplicação das políticas públicas, mesmo 
na ausência de leis podem ser introduzidos mecanismos que garantam que os envolvidos 
assumam responsabilidades e honrem obrigações; por exemplo, pela introdução de seguros 
obrigatórios. Tal mecanismo converge com a teoria dos custos sociais (COASE) e a necessidade da 
“interiorização” das “externalidades” nos direitos de propriedade do agente causador do dano, 
revelando-se uma das formas mais eficientes de atribuição de responsabilidades e de modulação 
da conduta dos agentes. 
 

6. Melhoria da regulamentação já existente: Provavelmente uma das alternativas mais 
desprezadas, todavia, uma das mais importantes. Problemas sociais podem ser oriundos ou da 
aplicação de normas inadequadas ou pela falta de aplicação daquelas já existentes. Diante da 
inflação legislativa, dificilmente já não existam normas referentes àquela questão, de forma que 
elas necessitariam apenas ter sua aplicação/inteligência revista para verificar o porquê da falta de 
aplicação ou, se aplicadas, porque não surgem o efeito esperado. 

 



   Passo fundamental 3 – A escolha dos instrumentos de ação    
  

 Instrumentos de ação pelo seu modo de funcionamento 
 (incluindo a lei como opção): 

  
• Instrumento de tipo prescritivo ou coercitivo (leis coercitivas). 

 
• Instrumentos de incentivo (além dos incentivos econômicos, pressão 

regulamentar, criação de certificados de qualidade, campanhas publicitárias 
e divulgação de informações que alteram o comportamento das pessoas.) 
 

• Fornecimento de bens e serviços públicos pelo Estado.  
 

• Disponibilidade de procedimentos que regulem as relações entre diferentes 
grupos sociais ou que garantam a grupos determinados a participação em 
certas decisões. (Fórmulas gerais para a coordenação entre os atores sociais) 
 

• Instrumentos de parceria (parcerias e acordos entre entidades públicas e 
privadas). 

 



   Princípios para a escolha dos instrumentos de ação   

• Princípios para a otimização dos meios de ação estatal: remetem também a 
alguns dos princípios fundamentais da Legística, logo, da própria legitimação 
da ação do Estado.  
 

 1 - Princípio da subsidiariedade: a) escolha do menos constrangedor da 
 liberdade e dos direitos dos cidadãos, b) avaliação da melhor relação de 
 eficiência (custo-benefício).  
 
 2 - Princípio da adequação: adequação jurídica e substantiva entre os 
 objetivos declarados e os meios a serem empregados. 
  
 3. Princípio da sinergia: dado o gigantismo e a ampla intervenção estatal, as 
 diferentes medidas e políticas devem agir sinergicamente rumo aos fins 
 propostos. O método legislativo não se limita a prescrever a mera não-
 contradição, mas a efetiva otimização dos meios empregados pelo Estado.  
 
 4. Princípio da celeridade: problemas sociais desenvolvem-se no tempo, 
 logo, a inação ou a lentidão na compreensão do problema podem levar a 
 rápida obsolutização das informações então colhidas e dos instrumentos 
 escolhidos antes mesmo que eles sejam utilizados.  



   Etapa fundamental  4 –  Técnicas para escolha dos instrumentos 

•  Método propositivo de Bender 

           - As hipóteses do problema (porque as pessoas não se comportam de maneira x que 

conduza ao fim?) – é descrito em proposições simples. Essas proposições são depois 

refutadas, após, contrastadas com os dados colhidos, levando a afunilar as opções até as 

hipóteses mais factíveis. Tendo chego a uma hipótese causal, faz-se o mesmo 

procedimento com o leque de opções dos instrumentos.  

 Proposição Negação Soluções 

 A escassez de moradia leva 
a elevação dos aluguéis e 

não estimula os investidores 
a construir 

A escassez de moradia não 
favorece a elevações dos 

alugueis 

 Controlar os preços dos 
alugueis (não é lógico do 

ponto de vista econômico) 

Não quantidade suficiente 
de terrenos edificáveis 
disponíveis 

Há quantidade suficiente de 
terrenos edificáveis 
disponíveis 

Modificar os planos de 
zoneamento para aumentar 
a zona edificável. 

Terrenos edificáveis não 
dispõem de equipamentos 
urbanos 

Terrenos edificáveis dispõem 
de equipamentos urbanos 
 

Desenvolver os 
equipamentos urbanos nas 
zonas edificáveis 



   Etapa fundamental  4 – Técnicas para escolha dos instrumentos 

•  Avaliação de Impacto Normativo* 

           - A avaliação de impacto normativo (AIN) é um processo analítico de gestão de 

qualidade das normas jurídicas. O seu objetivo consiste na identificação  dos efeitos potenciais e reais 

dos actos normativos.  Subdivide-se em: 

           - A avaliação prévia (prospectiva) visa mais que verificar  a relação custo-benefício da 

realização da proposta legislativa e sua adequação com o Ordenamento jurídico: sua abordagem 

transdiciplinar visa a) aferir se os efeitos prognosticados por uma intervenção normativa em  

preparação são fruto de uma correta avaliação e se são aptos a atingirem adequadamente os objetivos 

da norma, b) informar os legisladores e gestores públicos, de forma que seus achados podem alterar a 

percepção do cenário. 

           - A avaliação sucessiva (retrospectiva) (etapa 5 da abordagem metódica)  permite 

testar a qualidade da legislação já em vigor, se os objetivos foram cumpridos, sua efetiva relação 

custo-benefício, identificar potenciais insuficiências e efeitos negativos, testar a qualidade da avaliação 

prévia, e, por fim, alimentar a curva de aprendizagem da experiência da atuação governamental. 

    * ver: Guia de avaliação de Impacto Normativo 

 



   

Antes de fazer a lei é preciso pensá-la 
Jean-Daniel Delley  
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Relatório “Doing Business”  2016 (Banco Mundial): Brasil 

 
• facilidade para abertura de empresas 

(166º),  
• obtenção de alvarás de construção (167º),  
• acesso à eletricidade (23º),  
• sistema e custos para registro de 

propriedades (125º),  
• facilidade para obtenção de crédito (90º) 
• proteção dos investidores minoritários 

(27º) 
• peso dos impostos (177º) 
• regulamento de comércio internacional 

(148º) 
• execução de contratos (45º) 
• resolução de Insolvência (55º).  
 

Abertura de empresas” 
 Elevado número de procedimentos 
(11) - média da América latina (8,3) e 
muito, média países membros da 
OCDE (4,7).  
Número médio de dias necessários 
para a abertura da pessoa jurídica 
(101,5) - média da América latina 
(29,4), média países-membros da 
OCDE (8,3).  
 
Pagamento de impostos. 
 
Gastam-se no Brasil, anualmente, 
extraordinárias 2600 horas para 
pagamento de impostos (contra 55 em 
Luxemburgo, e 286, no México); e, no 
segundo, o peso dos mesmos consome 
69,2% do lucro das empresas (contra 
25,9% na Irlanda e 51,7% no México) 
 



Relação entre qualidade regulatória e desenvolvimento econômico 

“The quality of the laws and regulations, and indeed the general 
effectiveness of the new regulatory systems, is of immediate 
concern for both economic and democratic development. 
Regulations that are overly burdensome, complex, or impractical 
may worsen rather than improve public welfare by slowing 
economic growth, reducing public cooperation and increasing 
administrative costs. Poorly-conceived rules can have unexpected 
and disastrous effects on competitiveness, investment, or job 
creation” 
 
OCDE, Improving the Quality of Laws and Regulations: Economic, 
Legal and Managerial Techniques, 1994, pg 7. 
 
 
 



Relação entre qualidade regulatória e sub-desenvolvimento econômico 

Os principais problemas identificados pela OCDE: 
  
• Excessivo número de normas e alta complexidade, levando à incompreensibilidade do 
sistema normativo pelos cidadãos e consequente dificuldade para os administradores as 
aplicarem.  
• Aumento dos custos regulatórios sobre as empresas, com impactos maiores sobre os 
pequenos negócios, reduzindo o crescimento econômico, competitividade e criação de 
empregos.  
• Inflexibilidade e rigidez, dificultando a adaptação às mudanças econômicas e sociais. 
 • Inconsistências entre as normas dando origem a disputas nas searas administrativa e 
judicial.  
• Baixa transparência no processo da formulação de políticas regulatórias (regulatory 
decisions were seen as remote and hidden, rather than accountable and open). 
• Intromissões governamentais na vida privada que estaria alcançando níveis 
incompatíveis com valores democráticos. 
•  Reduz produtividade e inovação. 
• Especial e desigual impacto sobre pequenos e médios negócios, de forma a 

prejudicar a concorrência econômica e a distribuição de renda, gerando concentração 
econômica dos mercados  e perda da capacidade de criação de empregos da 
economia no longo prazo. 


