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Simpósio: 33 - DIREITOS HUMANOS, TRANSNORMATIVIDADE E PAZ  
 
RESUMO: Na busca do atendimento aos direitos sociais, observa-se a ampliação do rol desses 
direitos, ao tempo em que uma grande gama de normas jurídicas ora é criada ou alterada. Então, 
tem-se a existência do Direito, que, como ciência, se utiliza de uma linguagem própria, e essa 
linguagem é aplicada no conteúdo das normas jurídicas. Porém, o hermetismo jurídico e o seu 
tecnicismo não podem ser empecilhos para que a norma seja acessível ao cidadão comum, seu 
real destinatário. O Direito, entretanto, parece ter se perdido no meio do emaranhado das teias 
sociais, no excesso da produção legislativa e na forma como são elaboradas as normas, que 
parece estar a criar um direito alheio à vontade do cidadão comum. Apesar disso, observa-se 
que na Europa, desde o final da década de 70, tem sido feita uma reflexão sistemática sobre o 
processo de criação e execução das normas jurídicas, em especial buscando a qualidade dessas 
regras. No que diz respeito à qualidade da lei, foca-se nos critérios adotados para sua 
elaboração, vez que as leis interferem na vida do cidadão, de forma positiva ou negativa. A 
ciência jurídica da Legística, exatamente, se preocupa com a elaboração das leis, para aprimorar 
sua qualidade. Dentro do âmbito europeu, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) desenvolve estudos de qualidade da legislação, com vistas ao seu 
aprimoramento, para o atingimento do desenvolvimento econômico. Em Portugal, além da 
aplicação da Legística, existem normas jurídicas e programas que se preocupam com a 
qualidade da produção legislativa (“Simplificar a Legislação”; “Simplex – Programa de 
Simplificação Administrativa e Legislativa”; “Programa Legislar Melhor”; e “Programa 
Simplegis”). No Brasil, não existem programas específicos direcionados à qualidade da 
produção legislativa, assim como também não se aplicam formalmente as técnicas da Legística. 
Então, no foco da melhoria qualitativa da produção legislativa, buscou-se os efeitos 
propositivos que os princípios da precaução e da prevenção, oriundos do Direito do Ambiente, 
poderiam agregar. A prevenção é utilizada quando existe perigo ao meio ambiente e o mesmo 
é certo, o que levaria à imposição de medidas acautelatórias antes da implantação de uma 
determinada situação. A precaução quando se tem dúvida sobre os impactos negativos sobre o 
meio ambiente em determinada situação, o que leva à implementação de medidas para prever, 
evitar ou minimizar os riscos desses impactos. Para tanto, o estudo prévio de impacto ambiental 
é um instrumento para aferição do perigo, seu grau e iminência, ou dos riscos de impacto 
negativo que determinada situação possa ocasionar, no qual, além disso, residem medidas para 
a proteção do meio ambiente. Por conseguinte, esses dois princípios seriam inseridos dentre os 
princípios da Legística, com uma releitura, para servirem de suporte a estudos prévios de 
impacto social das normas jurídicas no processo legislativo, ou seja, no momento em que 
estivessem a ser elaboradas ou alteradas, para que esse impacto possa ser dimensionado 
previamente, vez que os estudos que hoje existem estudam esse impacto somente após a 
implantação da nova norma ou da sua alteração. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Legística; Impacto Social; Estudo Prévio. 


