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O que é Legística
A 1 egistica é a área do conhecimento que se ocupa de como fazer as leis, de
forma metódica e sistemática, tendo por objetivo aprimorar a qualidade desses
atos normativos. A qualidade da lei é definida em função de diversos fatores,
sendo os mais relevantes a capacidade de produzir os efeitos pretendidos, a
harmonização com o ordenamento vigente, o equilíbrio entre custos e
benefícios, a acessibilidade, a aplicabilidade e a efetividade da norma.

Antecedentes da Legística no mundo
A Legistica veia se estruturando como um sabei especifico há aproximadamente
três décadas, tendo a Alemanha, a Áustria, a Suíça. a França, a Itália e o Canadá
como países pioneiros na produção e sistematização de conhecimentos relativos
à elaboração das leis. Os estudos na área da Legística ganharam grande impulso
após a realização de pesquisas, no âmbito da União Européia, que mostraram
que a qualidade das leis é fator de grande impacto sobre o desenvolvimento
econômico e social dos países.

Por que é im portante a lei de boa qualidade?
- E um instrumento de desenvolvimento econõnirco e social.

- Aumenta a probabilidade de êxito das políticas públicas, contribuindo para
a governabilidade;

- É motivada racionalmente e leva em conta todas as possibilidades de solução
do problema;

- Tem custo proporcional aos benefícios que gera;

- Preserva a coerência e a harmonia do ordenamento, aumentando a segurança
jurídica;
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- É elaborada com transparência e participação, o que contribui para a
divulgação, a adequação e a aceitação da norma pelos destinatários;

- Seu texto procura ser simples e claro, a fim de ser mais amplamente
compreendido e evitar ações no Judiciário e atraso na solução de conflitos;

- E acessível, podendo ser facilmente encontrada pelas pessoas.

A Leg ística e o trabalho do legislador
A eleição confere legitimidade ao legislador para atuar em nome da sociedade
e fazer as leis que vão reger a vida dos cidadãos e a atuação do Estado. A
Legística oferece ao legislador unia série de técnicas e ferramentas para criar
leis necessárias e adequadas aos fins a que se destinam. Dentre essas
ferramentas, destacam-se: (1) as avaliações legislativas, realizadas antes
OU depois da implementação da lei, com o fim de antecipar o seu impacto ou
verificar seus resultados. respectivamente: (2) as consultas à sociedade,
realizadas com o objetivo de assegurar a transparência do processo e a
ampliação da participação. em benefício (Ia eficácia e da efetividade da lei; e
(3) a utilização de técnicas especializadas de redação legislativa,
desenvolvidas com a finalidade de garantir a clareza e a coerência da norma.

Na prática, essas técnicas podem ajudar a transformar idéias em leis que
pegam' e melhoram, de fato, a vida das pessoas.

A Le g ística e a relação entre representantes
e representados
Urna lei simples e eficaz pode diminuir a distância entre os cidadãos e o
mundo do Direito e da Política. Fica mais fácil compreender e valorizar o trabalho
dos representantes eleitos se as pessoas entendem e têm acesso às leis,
percebendo de que forma afetam sua vida.
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Esta é uma das funções da Legística: fazer com que a lei, esse mecanismo de
regulação das relações políticas, econômicas e sociais, seja mais
compreensível e próxima das pessoas.

Adotar políticas legislativas que gerem desenvolvimento e aproximação entre
o poder público e o cidadão é muito importante para reforçar a confiança nas
instituições, na política e nos políticos. A lei que gera resultados torna o
trabalho do político visível para o cidadão.

A Legística e a participação dos cidadãos na

elaboração de leis

A transparência do processo de produção da lei é um dos princípios da
Legística. E a maneira mais efetiva de se promover a transparência é
possibilitar a participação dos cidadãos nesse processo - de forma direta,
em audiências públicas, por meio de Comissões de Participação Popular de
órgãos legislativos ou por intermédio de consultas públicas, inclusive via
internet; ou de forma indireta, por meio do contato com os representantes
eleitos para essa função.

Um processo mais transparente e participativo concorre de forma decisiva
para que se façam leis mais justas e que atinjam, de forma mais satisfatória,
os objetivos a que se propõem. Além disso, contribui para uma confiança
maior nos resultados filiais e nas instituições relacionadas com o processo
legislativo.

Ategística e a segurança jurídica

Segurança jurídica é a certeza acerca do direito vigente. Os problemas que
podem atingir as leis, tais como contradições, lacunas, falta de clareza,
inadequação de meios para se atingirem os objetivos propostos e falta de
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uma estratégia eficiente de comunicação, podem gerar dificuldades de
conhecimento e interpretação das normas que estão em vigor e trazer sérios
prejuízos ao cidadão, ao Estado e aos negócios, além de sobrecarregar o
Judiciário com questões que poderiam ser resolvidas com uma legislação
mais bem elaborada.

A segurança jurídica de um estado repercute também em suas relações com
organizações, empresas e instituições do exterior e influencia até mesmo o
cálculo do risco de investimentos estrangeiros.

A Legística e o papel do Legislativo
De acordo com os princípios da Legistica, a atividade legislativa deve ser
um processo planejado e metódico, apoiado em conhecimentos técnicos e
científicos produzidos para esse fim. Além disso, os legisladores devem levar
em conta a questão da aplicabilidade das leis que editam e se responsabilizar
por seus resultados. Assim, só se deve editar uma nova lei se ela for realmente
necessária e não houver outro meio satisfatório de resolver a questão. Não
legislar pode ser uma atitude responsável do legislador para não sobrecarregar
o ordenamento com normas desnecessárias, que possam vir a se tornar um
fator de perturbação jurídica e de insegurança para o cidadão. Na prática, isso
significa que leis desnecessárias ou em excesso podem prejudicar o trabalho
do governo, da Justiça e das empresas e a vida do cidadão comum.

Por outro lado, de acordo com os fundamentos da Legística, a função
fiscalizadora do Poder Legislativo também ganha novos significados, ao
propor uma análise mais qualitativa e menos formal da atuação estatal, na
qual se prioriza a apuração da eficácia, da eficiência, da efetividade e da
economiciclade das políticas públicas.
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A Assembléia de Minas e a Legística

A Assembléia de Minas vem adotando, há cerca de 15 anos, urna série de medidas
que buscam aperfeiçoar o processo de produção e divulgação das leis, em
consonância com o que propõe a Legística. Entre essas medidas, estão as
práticas de interação com os demais poderes e com a sociedade, como as
audiências públicas promovidas pelas comissões permanentes para debater
matérias em tramitação, os seminários legislativos e os fóruns técnicos: a
manutenção da Escola do Legislativo, voltada para a capacitação dos servidores
e o aprofundamento de temas de relacionados com o Poder Legislativo: a
existência de uma consultoria técnica de apoio à atividade parlamentar,
tendo em vista o adequado tratamento técnico das questões objeto de legislação;
a edição do Manual de Redação Parlamentar: e a manutenção de um banco
eletrônico de legislação, que permite o acesso, via internet, a toda a legislação
mineira atualizada. É também fruto do investimento da Assembléia de Minas no
aprimoramento e na sistematização das atividades legislativas a Lei
Complementar n9 78, de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a
consolidação das leis do Estado.

Nesse contexto, a adoção, de forma ampliada, dos fundamentos da Legística
pela Assembléia de Minas significa, ao mesmo tempo, uma evolução e um
salto de qualidade.

Evolução, porque disponibiliza conhecimentos e ferramentas desenvolvidos
cientificamente em diferentes países do mundo para que o poder público
atenda a uma demanda atual, que é da sociedade e também dos governos, de
tornar a legislação um mecanismo de desenvolvimento econômico e social.

Salto de qualidade, porque a Legística opera não só nas técnicas de produção da
lei, mas também na decisão de legislar, ao colocar à disposição do legislador técnicas
que permitem planejar as leis e verificar a necessidade delas. Além disso, aponta a
conveniência de que, depois de implementadas, as leis sejam avaliadas quanto aos
resultados produzidos, a fim de que sejam alteradas ou substituídas, se necessário.
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