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NOÇÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA

(*) Natália de Miranda Freire

1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para orientação às Câmaras Municipais no pro-
cesso de elaboração da Lei Orgânica do Município,
reproduzimos as normas adotadas na Assembléia Le
gislativa do Estado de Minas Gerais para a reda-
ção de projetos de lei.
O acolhimentode tais normas, no âmbito munici

pai, propiciará a uniformização da redação legis
lativa e, por conseguinte, facilitará o trabalho
do intérprete.
A técnica legislativa, em sentido lato, abran-

ge todo o processo evolutivo de elaboração das leis,
compreendendo as fases de iniciativa, elaboração,
discussão, votação, sanção, promulgação, publica
çao e período de "vacatio" (o compreendido entre
a data da publicação da lei e a do início da sua
vigência, quando as duas datas não coincidem).

Em sentido restrito, a técnica legislativa é a
arte de montagem do texto legal e pressup6e o co-
nhecimento das qualidades essenciais de estilo,
especialmente a correção, a clareza, a COnCiSao
e  harmonia, podendo-se acrescentar a Origina-
lidade, que, no caso, se restringe à justificação
da proposição.
Exige, ainda, a técnica legislativa "stricto

sensu" que, na redação de um projeto de lei, se-
ja observado o seguinte:
1. A redação do texto deve ser clara e preci-

sa, obedecendo à ordem lógica.
2. Deve haver ementa enunciativa do objeto em

destaque, à direita do papel, logo abaixo do ti-
tulo e data.

3. O contexto desdobra-se em artigos, cada um
dos quais deve tratar de um único assunto.

4. Na numeração dos artigos e dos parágrafos,
usam-se algarismos arábicos, sendo numerais ordi
nais ateo nono artigo (art. 19, ..... art. 99T
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e, a partir dai, numerais cardinais (art. 10.,
art. 11. etc.).

5. O artigo conterá, exclusivamente, a norma
geral, o principio, reservando-se aos parágrafos
as medidas complementares e as exceções.

6. A palavra artigo deve ser abreviada, quando
seguida do respectivo número, usando art. para o
singular e arts. para o plural, escrevendo-se, nos
demais casos, por extenso.

7. Deve-se abreviar a palavra parágrafo com o
sinal § para o singular, ou § para o plural, sem
pre que seguida do respectivo número, usando-se a
expressão parágrafo único, por extenso, se o ar-
tigo contiver um só parágrafo.

8. Não serão usadas abreviaturas nem siglas nas
referências às pessoas jurídicas, salvo quando
consagradas pelo direito ou conhecidas e genera-
lizadas por todo o território nacional, mas, ain
da em tais casos, deve-se escrever por extenso a
primeira referência ao nome, e, a seguir, a si-
gla, entre parënteses.

9. Quando o assunto comportar discriminações, o
enunciado constará do artigo, e os elementos de
discriminação serão apresentados sob a forma de
incisos.

10. Quando os artigos se sucederem, tratando de
assuntos heterogéneos, deve-se manter, quanto pos
sível, a uniformidade inicial dos verbos.

11. O texto legal não comporta expressões es-
clarecedoras, tais como: ou seja, isto é, por
exemplo, v.g. e outras equivalentes.

12. Devem-se empregar termos que tenham o mes-
mo sentido e significado no maior espaço territo
rial possível, evitando-se as expressões locais
e regionais, a não ser que o ato legislativo te-
nha caráter restrito e não haja possibilidade de
posterior ampliação do seu campo de incidência.

13. As expressões devem ser usadas em seu sen-
tido vulgar, exceto quando se tratar de assunto
técnico, ressalvada, em qualquer circunstância, a
observância do estilo jurídico.

14. As frases devem reduzir-se ao mínimo possi

vel, sem prejuízo da idéia finalistica.
15. Quando se tratar de um ato extenso, aos pri

meiros artigos devem ser reservadas a definição
do objetivo deste e a limitação do seu campo de
aplicação.

16. Nos diversos artigos de um mesmo texto le-
gal, deve-se exprimir a mesma idéia por palavras
idânticas, evitando-se a sinonímia.

17. O legislador deve evitar o emprego de ex-
pressões com sentido radical, como, por exemplo,
"dispõe definitivamente", "aplica-se a todos os
casos" ou "somente se aplica a tais ou quais pes
soas" etc.

18. Antes de redigido o artigo, devem ser cui-
dadosamente examinadas e selecionadas as matá-
rias a serem tratadas no ato legislativo.

19. No caso de alteração do ato legislativo b
sico, não ó recomendável o enxerto de novos arti
gos no texto mediante o acréscimo de letras do ai
fabeto.

20. Deve-se dar preferôncia à forma positiva, ao
singular, à terceira pessoa, à determinação do su
jeito.

2 - ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UM PROJETO DE
LEI

2.1 - CABEÇALHO OU PREÂMBULO

Pode-se entender por cabeçalho ou preâmbulo a
parte inicial de uma lei, não incluida no texto,
mas destinada a identificar o ato na ordem legis
lativa, através do tempo e do espaço.
Subdivide-se em:

2.1.1 - EPÍGRAFE: indicação da espécie da pro-
posição, do número de ordem e do ano de ipresen
taçao;

2.1.2 - EMENTA: resumo claro, fiel e conciso do
conteúdo do projeto, devendo, no caso de altera-
ção de dispositivo de lei, fazer referência a ele,
transcrevendo a ementa da lei modificada.
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2.2 - FÔRMULA DE PROMULGAÇÃO

Dá-se o nome de fórmula de promulgação ao
gão lecjiferante, que, no uso de atribuição ou com
petência constitucional, baixa determinado ato,
e à ordem de execução, que se expressa por uma
forma verbal como "decreta", "sanciona", "apro-
va", "promulga", conforme o tipo ou a tramitação
da proposição.

2.3 - CONTEXTO

Compreende a matéria de que trata a proposição,
dividindo-se em artigos e podendo subdividir-se
em parágrafos, incisos, alíneas e números.

2.3.1 - ARTIGO
Ê a unidade básica do contexto, à qual se su-

bordinam parágrafos, incisos, alíneas e números.
2.3.2 - PARÁGRAFO
Constitui a imediata divisão de um artigo, sen

do complemento aditivo ou restritivo do "caput"
deste.

2.3.3 - INCISO
É o desdobramento do artigo ou do parágr.fo, ge

ralmente destinado a enumerações.
Na numeração dos incisos, usam-se algarismos ro

manos, seguidos de travessão, empregando-se dois
pontos (:) para encerrar a frase do artigo ou do
parágrafo precedente e antes das alíneas em que
se desdobre o inciso.

2.3.4 - ALÍNEA
Adota-se a alínea para a subdivisão do parágra

fo ou do inciso.
Trata-se de discriminação feita com as letras

do alfabeto, seguidas de parêntese.
2.3.5 - NÚMERO
Empregado para desdobramento da alínea, é mdi

cado por algarismo arábico seguido de parêntese.
2.3.6 - AGRUPAMENTO DOS ARTIGOS
Sendo a unidade do texto de qualquer ato da or

dem legislativa, o artigo é o ponto de partida pá
rã a subdivisão ou agrupamento dos assuntos.

Analisada a subdivisão, passemos a tratar do
agrupamento, que se faz necessário quando o gran
de número de artigos de um ato legislativo exige
a sistematização da matéria, segundo idéias que
se correlacionam, dependente e normativarnente, co
mo no caso dos códigos.

Adota-se, desse modo, o seguinte critério para
o agrupamento das idéias em artigos:

A SEÇÃO constitui-se de um conjunto de ARTIGOS;
o CAPÍTULO, de um conjunto de SEÇÕES; o TÍTULO,
de um conjunto de CAPÍTULOS; o LIVRO, de um con-
junto de TÍTULOS.
Sendo necessário o desdobramento do LIVRO, ado

tam-se as PARTES, denominadas PARTE GERAL e PAR-
TE ESPECIAL ou, excepcionalmente, PARTE PRIMEI-
RA, PARTE SEGUNDA, etc.
Numeram-se as SEÇÕES, os CAPÍTULOS, OS TÍTULOS

e os LIVROS com algarismos romanos.
2.3.7 - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES E SUPLEMEN-

TARES
2.3.7.1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES OU LEI DE

INTRODUÇÃO
As DISPOSIÇÕES PRELIMINARES representam escla-

recimntos prévios que localizam a lei no tempo
e no espaço, apontando seus objetivos, definindo
os termos por ela adotados e enunciando os prin-
cípios jurídicos e os de aplicação que ela encer
rã.
Essa parte pode ou não integrar o texto legal.

Recebe, além da denominação indicada acima, a de
Lei de Introdução, quando não integra o texto.

Seu articulado pode ter numeração própria, quan
do se tratar de Lei de Introdução, pois, sendo par
te independente do texto legal, sua promulgação
pode dar-se em separado.

2.3.7.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS E DISPOSIÇÕES Fi-
NA IS
As DISPOSIÇÕES GERAIS representam uma continua

ção do texto da lei, englobando, no final desta,
os artigos que contenham assuntos de caráter ge-
ral, diretamente dependentes ou intimamente rela
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cionados com todo o texto, ou ainda seguindo ou
precedendo cada um dos diversos grupos de assun-
tos que justifiquem ou exijam um apêndice conten
do medidas de caráter geral, até mesmo de contei
do regu lamentador.
A numeração desses preceitos faz-se em conti-

nuação à dos artigos do texto legal.
Sob o rótulo de DISPOSIÇÕES FINAIS, reúnem-se

no final do ato e em continuação numérica ao seu
articulado, as medidas restantes, de caráter ge-
ral e referentes a todo 2 texto da lei, visto em
seu conjunto.

2.3.7.3 - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
São as que tratam de situações que, por seu ca

ráter especial e temporário, exigem imediata dis
ciplina.

2.4 - CLÁUSULA DE VIGÊNCIA

Determina a data em que a lei entra em vigor.
É após a publicação da lei no órgão oficial e

o transcurso do prazo estabelecido para a sua efe
tiva entrada em vigor que o seu cumprimento se im
põe a todos.

2.5 - CLÁUSULA REVOGATÓRIA

É a declaração de que a lei revoga as disposi-
ções em contrário.
Quando a lei nova revoga integralmente lei an-

terior, deve fazer menção expressa e especifica
à mesma.

2.6 - FECHO

É o encerramento da proposição e abrange:
a) local (Sala das Reuniões, Sala das Comis-

sões) e data de apresentação; e
b) nome do autor.

Cumpre-nos assinalar que as diretrizes atual-
mente adotadas pela Assembléia Legislativa do Es
tado são compatíveis com as normas de elaboração
dos trabalhos legislativos da Câmara dos Deputa-
dos.

Seguiremos tal orientação até que lei comple-
mentar federal disponha sobre "a elaboração, re-
dação, alteração e consolidação das leis", nos
termos do parágrafo único do art. 59 da Consti-
tuição da República.
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